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Spišská Nová Ves 
 

1. Vrtuľník po pár sekundách spadol na zem 
[09.04.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6,7; rin] 

 
 

Horúce chvíle na spišskonovoveskom letisku +++ Pilot a žiačka mali obrovské šťastie, v kokpite stroja prežili 
sekundy hrôzy 

Šťastie v nešťastí! Pilot a jeho žiačka prežili pád vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi. Išlo pritom o úplne 

nový stroj, ktorý je v prevádzke necelé dva roky. Príčiny nehody vyšetrujú, svedkovia však naznačili, kde sa 
zrejme stala chyba… 

V dvojmiestnej kabínke sedel 56-ročný inštruktor a 42-ročná žena. Podľa očitých svedkov spadli krátko po 
vzlietnutí, približne z päťmetrovej výšky. „Oboch ošetrili na mieste záchranári a previezli ich do nemocnice na 



pozorovanie,“ povedala hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Obaja 
utrpeli iba ľahšie zranenia. Svoj pohľad na možné následky prezradil skúsený pilot Ladislav Gracl. Tvrdí, že 
posádka mala z pekla šťastie. „Pri podobných udalostiach sa kabína stroja väčšinou úplne rozbije a následky sú 
oveľa horšie,“ tvrdí. Prevádzkovateľ služieb s vrtuľníkmi odmietol o nehode hovoriť. Stroj, ktorý havaroval, bol 
podľa našich zistení v prevádzke necelé dva roky. „Vyrobili ho v roku 2016 a v tom istom roku ho aj zaregistrovali. 
Ešte deň pred nehodou bol vo vzduchu a nenastali žiadne komplikácie,“ dozvedeli sme sa od zdroja z letiska. 
Svedkovia, ktorí však nechceli byť menovaní, naznačili možný dôvod havárie: „Vyzerá to, že pilot zle manévroval 
a stroj sa zachytil o pletivo…“ Prípad už vyšetruje polícia. rin, FOTO: autor 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Vrtuľník dopadol pri detskom ihrisku! 
[09.04.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 14,15; iglu;nov] 

 
 

Autor: iglu, nov I Foto: nov, iglu, pz 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mali šťastie v nešťastí! Dvojmiestny vrtuľník dopadol v sobotu krátko po vzlete na 

parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska! Z dolámaného stroja vystúpila dvojica 
inštruktor a žiačka takmer bez zranení. Zranenia neutrpel ani nikto iný. Najviac si to odniesol takmer nový stroj. 

V sobotu okolo jednej hodiny spadla dvojmiestna helikoptéra Guimbal Cabri G2 priamo na letisku v Spišskej 
Novej Vsi. Posádku tvorili inštruktor Petr (56) a žiačka Júlia (41). „Zrejme pri vzlete zachytili chvost o niečo, čo 

spôsobilo ich pád. Našťastie to bol síce tvrdý dopad, ale len z malej výšky. Obaja boli len poudieraní, ale aj tak 
ich previezli na vyšetrenie do nemocnice,“ povedal priamy svedok nehody. „Z doposiaľ nezistených príčin došlo k 
pádu dvojmiestneho vrtuľníka s dvojčlennou posádkou na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti 
detského ihriska,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že posádka utrpela len ľahké zranenia. 
Oboch po vyšetrení z nemocnice prepustili. Išlo o prakticky nový vrtuľník, ktorý bol vyrobený v roku 2015 a mal 
nalietaných len niekoľko desiatok hodín. Hodina letu s pilotom v tomto vrtuľníku stojí 408 €. Na letisku sa 
k nehode nechcel nikto vyjadrovať s odôvodnením, že čakajú na vyšetrovateľov z Leteckého a námorného 
vyšetrovacieho úradu. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Haváriu vrtuľníka prežila posádka iba s ľahkými zraneniami 
[09.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MARTIN BELEJ;TASR] 

 
 

Našťastie bez vážnejších následkov sa zaobišla letecká nehoda na Spiši, pri ktorej sa zrútil vrtuľník. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ľahký vrtuľník spadol na letisku v Spišskej Novej Vsi v sobotu po 13.30 hod. zo zatiaľ 

nezistených príčin. Dve osoby, muž a žena, nachádzajúce sa vo vrtuľníku, utrpeli ľahké zranenia. „Záchranári ich 
ošetrili na mieste a previezli do spišskonovoveskej nemocnice,“ priblížila hovorkyňa Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. 

Úraz hlavy a krku 
Podľa informácií, ktoré priniesol portál tvnoviny.sk, na letisku cvičila česká firma pilotov. Vrtuľník sa zrútil z 

výšky niekoľkých metrov. „Do nemocnice previezli 56-ročného muža s úrazom hlavy a 42-ročnú ženu s 
poranením krku,“ konkretizovala hovorkyňa Krčová. Stroj dopadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej 
blízkosti detského ihriska. 

Prebieha vyšetrovanie 
Bližšie okolnosti vyšetruje spišskonovoveská polícia, začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného 

ohrozenia. Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 
2017. Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník 
značky Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

MARTIN BELEJ, TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Pád vrtuľníka sa skončil šťastne 
[09.04.2018; Pravda; Slovensko; s. 4; Redakcia] 

 
 



Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa v sobotu zrútil na zem vrtuľník s dvomi osobami na palube. Tentoraz mali 

pasažieri šťastie v nešťastí a skončili len s ľahkými zraneniami. V prípade, že by stroj nabral väčšiu výšku, 
nehoda by zrejme mala tragické následky. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených. „Muža (56) previezli s úrazom hlavy do 
spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s poranením krku," uviedla hovorkyňa Operačného 
strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Kŕčová. Polícia bližšie okolnosti nehody vyšetruje. Malo ísť o 
nový stroj, ktorý mal nalietaných len pár desiatok hodín. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Na palube boli dvaja policajti a dvaja hasiči. Jeden z hasičov zraneniam podľahol na mieste, druhý zomrel po 
prevoze do košickej nemocnice. Dvaja príslušníci polície utrpeli ťažké zranenia. Vrtuľník spadol zo stometrovej 
výšky len 200 metrov od miesta vzletu. 

Foto: 
V Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník s dvomi osobami. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. .treba 
[09.04.2018; Týždeň; .lifestyle; s. 51; redakcia] 

 
 

TREBA SPOZNAŤ 
NOVÝ TANEC 
V rozhovore pre rubriku Sedem cností a nerestí sme riaditeľku festivalu súčasného tanca Nu Dance Festu 

Petru Fornayovú požiadali, aby nám odporučila najväčšie hviezdy, ktoré si nemáme nechať ujsť. „Festival nie je 
postavený na hviezdach, ale ak by som mala povedať len jednu vec, tak treba vidieť Petra Jaška, zakladateľa Les 
SlovaKs, ktorý bude uzatvárať festival. Príde so svojou životnou a umeleckou partnerkou Clarou Furey ako 
kanadsko-slovenské duo.“ V programe sa objaví niekoľko slovensko-českých predstavení a vystúpia výrazní 
českí a slovenskí umelci spolupracujúci so zahraničnými partnermi. Festival aj so sprievodným programom potrvá 
od 18. do 29. 4. Viac na nudancefest.sk. 

—- 
TREBA VIDIEŤ 
SLOVENSKÝ FILM 
Od pondelka do nedele sa uskutoční už štvrtý ročník Týždňa slovenského filmu, tentoraz už nielen v 

Bratislave v kine Lumire, ale aj v ďalších deviatich slovenských mestách: Banská Bystrica (Filmový klub v Múzeu 
SNP), Kežmarok (Kino Iskra), Košice (Kino Úsmev), Martin (Kino Strojár), Nitra (Kinoklub Tatra), Spišská Nová 
Ves (Kino Mier), Trenčín (ArtKino Metro), Trnava (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žilina (Stanica Žilina-Záriečie). 

Nadväzujúc na mimoriadne plodný filmový rok 2017 diváci uvidia až 38 nových slovenských filmov, 30 
dlhometrážnych, 2 stredometrážne a 6 krátkych filmov. Prehliadku otvorí v pondelok historická dráma Dubček 
(2018). Pripravené sú aj rôzne sprievodné podujatia. Viac na tyzdenfilmu.sk 

—- 
TREBA VYTVORIŤ 
MÚZEUM CUKRU 
V tvorbe Ilony Németh predstavuje záujem o spoločenské dianie dlhodobý program. Najnovšia výstava 

Eastern Sugar, ktorej vernisáž bude vo štvrtok v bratislavskej Kunsthalle, sa obracia k príbehu cukrovarov na 
Slovensku, pôvodne štátnym a prosperujúcim podnikom, postupne privatizovaným a tunelovaným, dnes 
nenávratne zničeným. Autorka iniciuje pilotnú realizáciu nateraz neexistujúcej inštitúcie Múzea cukru. Pozýva 
preto Mestské múzeum v Šuranoch, ktoré svoju zbierku špecializuje na históriu cukrovarníctva na Slovensku, aby 
sa zhostilo časti výstavného priestoru a vôbec prvýkrát prezentovalo svoje zameranie v ucelenej forme muzeálnej 
expozície. 

—- 
NETREBA ZMEŠKAŤ NICKA CAVA VO FILME 
Len 12. apríla je možné v kinách na celom svete vidieť koncertný film Distant Sky – Nick Cave & The Bad 

Seeds Live in Copenhagen, ktorý zaznamenáva šou v kodanskej Royal Arene, jednej zo zastávok koncertnej 
šnúry v roku 2017. Zaznel na nej nielen kritikou a fanúšikmi ospevovaný posledný album Skeleton Tree, ale i 
klasické skladby z ich repertoára. Koncertný film nakrútil oceňovaný režisér David Barnard. Na Slovensku sa 
bude premietať v kine Lumire, a keď - že projekcia o 19.30 už bola týždne dopredu vypredaná, pridali ešte jednu 
o 22.10. Film sa premieta v rámci cyklu Mira Ulmana Music& Film, ktorý ponúka divákom hudobné filmy s 
výborným obrazom a zvukom. 

—- 
TREBA SA POZERAŤ V TELKE 
NAHÁŇAČK A V SAN FRANCISCU 
Bullitov prípad je jeden z najikonickejších hollywoodskych krimitrilerov vôbec, dielo, ktoré pomáhalo definovať 

moderný akčný film a zároveň snímka, ktorá sa vďaka opakujúcemu sa Volkswagenu Chrobákovi ocitá azda vo 
všetkých prehľadoch chýb vo filmoch. „Bullitta“ nakrútil v roku 1968 v Hollywoode britský režisér Peter Yates, 



ktorý bol angažovaný na výslovné želanie predstaviteľa hlavnej úlohy a hlavnej hviezdy filmu Stevena McQueena, 
hudbu k nemu zložil rovnako legendárny Lalo Schifrin a v ďalších dôležitých úlohách si vedľa McQueena zahrali 
Robert Vaughn, Jacqueline Bissetová a Robert Duvall. A samozrejme autá Ford Mustang 390 G.T. a Dodge 
Charger 440. Piatok 13. apríla, Jednotka, 22:50. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Tehotné na urgentoch nemajú platiť 
[09.04.2018; Pravda; Slovensko; s. 4; ri;kf;ben] 

 
 

ri, kf, ben 
Bratislava 
Budúce mamičky sú od apríla oslobodené od desaťeurového poplatku v nemocnici na pohotovosti. Nezaplatia 

ho vtedy, ak problém, s ktorým prídu, bude súvisieť s tehotenstvom. V niektorých prípadoch nemusí byť 
jednoduché pre lekára posúdiť, či od žien poplatok pýtať, alebo nie. Pretože aj banálny pád, ktorý sa skončí 
vyvrtnutým členkom, môže mať vplyv na dieťa. Nemocnice, ktoré oslovil denník Pravda, neodpovedali, či pre 
ošetrenie tehotných na pohotovosti stanovili nejaké kritériá. Zdá sa tak, že rozhodnutie, ktorá žena zaplatí, je v 
rukách slúžiacich lekárov. 

Nemocnice už menili cenníky a vydali interné dokumenty. Denníku Pravda takúto strohú informáciu poskytli 
fakultné nemocnice. Ako postupujú pri ošetrení tehotných, už nespresnili. Niektoré nemocnice doteraz poplatky v 
takýchto prípadoch vyberať nemuseli. „Čo sa týka tehotných mamičiek, u nich nemáme v Spišskej Novej Vsi 

skúsenosti, že by využívali urgentné príjmy s inými problémami ako s tými, ktoré súvisia s ich graviditou. Ak by 
ale niektorá prišla napríklad s boľavým kolenom, ktoré má chronický charakter, s čím mala vyhľadať pomoc v 
privátnej sfére, poplatok by v zmysle zákona zaplatiť mala. Takýto prípad sme ale zatiaľ nemali, preto na 
vyberanie poplatkov od tehotných nebol dôvod," reagoval za Všeobecnú nemocnicu v Spišskej Novej Vsi Tomáš 

Kráľ, hovorca spoločnosti Svet zdravia, ktorá spravuje sieť nemocníc. 
Názory na ošetrenie tehotných sa však rôznia u záchranárov. Podľa lekára a dlhoročného záchranára Viliama 

Dobiáša sa v drvivej väčšine prípadov dá jednoznačne posúdiť, či zdravotný stav súvisí s tehotenstvom, alebo 
nie. „Ak príde tehotná žena s tým, že ju tri týždne bolí chrbát, tak to nesúvisí s tehotenstvom a mala dosť času, 
aby to riešila so svojím obvodným lekárom. Alebo ak príde s teplotou, ktorá trvá tri dni, takisto to nesúvisí s 
tehotenstvom a nie je to akútny stav," upozornil lekár. Absolútne oslobodenie budúcich mamičiek od poplatku 
podľa jeho názoru nie je riešenie. „Tak osloboďme aj maloleté deti, siroty, dôchodcov…" naznačil Dobiáš. 

Doplnil, že ak by boli sporné prípady, ktorých je podľa neho minimum - možno päť percent návštev -, tak sa dá 
postupovať v prospech ženy. „Keď nemocnica pri pochybnosti odpustí desať eur, tak ju to neprivedie do kolapsu," 
podotkol Dobiáš. 

Lekár a bývalý záchranár Karol Jarábek si myslí, že na ústavnej pohotovosti by nemali byť žiadne 10-eurové 
poplatky a tehotné ženy, ktoré sú vo vyššej kategórii ochrany, by ich nemali platiť v žiadnom prípade. „Postarať sa 
o pacienta by mala byť úloha štátu, keď ide o ohrozenie jeho zdravia. Nevidím žiadny dôvod na to, aby na 
ústavnej pohotovosti platili tehotné ženy. Opakujem, že tehotné ženy sú vo vyššej zóne ochrany. Pacient predsa 
nemôže adekvátne posúdiť, či jeho stav je akútny, to môže len lekár," mieni Jarábek, ktorý zdôraznil, že choroba 
budúcu mamičku oslabuje, a preto by mala byť aj v súvislosti s poplatkami viac chránená ako bežný pacient. 

Návrh oslobodiť tehotné od poplatku prišiel tento rok po tlaku verejnosti. Spustil ho príbeh ženy, ktorá mesiac 
pred termínom pôrodu dostala bolesti a navštívila pohotovosť. Lekári usúdili, že to bol planý poplach a vypýtali 
poplatok. Jej partner sa potom na sociálnej sieti sťažoval. Nahnevalo ho, že situácia sa mohla zopakovať 
častejšie a prekážalo mu, že by zakaždým mal platiť. Budúce mamičky sa preto domáhali zmeny. 

Vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker im úľavu sľúbil. Najskôr však navrhoval, aby si tehotné dávali 
preplácať poplatok od zdravotných poisťovní, neskôr pripustil výnimku. Určil pritom podmienku na bezplatné 
ošetrenie na pohotovosti - zdravotný stav musí súvisieť s tehotenstvom. Horúčky či kašeľ do toho nespadajú. 

Cieľom zavedenia 10-eurového poplatku na urgentoch od vlaňajšieho novembra mala byť určitá regulácia 
pacientov. Zvýšená platba mala ľudí odradiť od toho, aby do nemocnice chodili s bežnými ťažkosťami, ktoré môže 
vyriešiť lekár v bežnej ambulancii. Kráľ pripomenul, že ani 10 eur nie je pre niektorých prekážkou. Ľudia sa takto 
chcú vyhnúť preplneným čakárňam u ambulantných lekárov. „Zo skúseností nemocnice v Spišskej Novej Vsi ale 

vieme povedať, že pacienti chodia napriek nim (10 eurám - pozn. red.) na ústavnú pohotovosť takisto ako 
predtým. Aj pri stavoch, ktoré sa nedajú považovať za akútne alebo neodkladné. Mnohí pacienti napriek poplatku 
radšej pri zdravotných problémoch - aj keď si to ich stav nevyžaduje - obchádzajú privátnu sféru a idú na 
pohotovosť. Len aby nemuseli čakať u lekára dlhšie," uzavrel Kráľ. 

Ak príde tehotná žena s tým, žeju tri týždne bolí chrbát, tak to nesúvisí s tehotenstvom a mala dosť času, aby 
to riešila so svojím obvodným lekárom. 

Viliam Dobiáš lekár a dlhoročný záchranár 
[Späť na obsah] 

 
 



7. Bude pri premiére skejtbordingu na OH Slovák? 
[09.04.2018; Hospodárske noviny; SME JEDEN TÍM; s. 20; Ján Šiler] 

 
 

ROZHOVOR 
Sekcia skejtbordingu u nás pôsobí pod hlavičkou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu. Predseda sekcie 

Juraj Tury odhaľuje evolúciu tohto športu v našej krajine. 
Akú históriu má skejtbording na Slovensku a v akej miere je u nás v súčasnosti udomácnený? 
Skejtbording sa na Slovensku začal udomácňovať začiatkom deväťdesiatych rokov, keď si prví nadšenci 

doniesli domov skejtbordy zo zahraničia. Týmto športom sa začalo postupne zaoberať čoraz viac ľudí. Začali sa 
organizovať prvé súťaže, ktorých organizácia bola náročná vzhľadom na absenciu skejtparkov. V súčasnosti sa 
skejtbording teší v našej krajine veľkej obľube. Dá sa povedať, že v každom meste sa nájde partia nadšencov, 
ktorí jazdia na doske. 

Odkedy sa v skejtbordingu súťaží? Kto súťaže zastrešuje na Slovensku? 
Prvá súťaž, o ktorej máme zmienku, je Cassovia Skate Cup. Jazdila sa v roku 1991 v Košiciach pred Bielym 

domom, dnešným magistrátom. V tom čase si jazdci navrhli prekážky, ktoré si svojpomocne postavili a následne 
umiestnili na plochu, kde zorganizovali súťaž. Neexistovali žiadne skejtparky, a preto si všetci organizovali súťaže 
svojpomocne. Odvtedy sa situácia zmenila a postupom času začali vznikať kluby, ktoré zastrešovali organizáciu 
pretekov vo svojej réžii, no nie pod jednotnou identitou. Aktuálne sa nám podarilo založiť sekciu skejtbordingu, 
ktorá funguje pod Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom. Tento rok budeme organizovať prvý oficiálny 
Slovenský pohár v skejtbordingu, ktorý bude mať päť podujatí v rôznych mestách po Slovensku. 

Čakali ste, že skejtbording bude zaradený do programu OH 2020 v Tokiu? 
O možnosti zaradenia skejtbordingu na olympijské hry sme prvýkrát započuli v roku 2016. Skejtbording bol 

jeden z kandidátov, ktorý sa mohol dostať do užšieho výberu. Keď sa v tom roku definitívne rozhodlo, že 
skejtbording bude patriť medzi päť nových športov, ktoré sa predstavia na olympiáde v roku 2020, bolo to pre nás 
veľké prekvapenie a senzácia! 

Medzi samotnými skejtbordistami boli reakcie len pozitívne? 
V rámci komunity skejterov sa pohľady na zaradenie skejtbordingu na olympijské hry líšia. Nie všetci skejteri 

uznávajú súťažné jazdenie, a preto to bude vždy témou na dlhé diskusie. My v rámci sekcie skejtbordingu na 
Slovensku máme z tohto výberu veľkú radosť. Veríme, že aj vďaka olympiáde začne široká verejnosť vnímať 
tento šport plnohodnotne. Na Slovensku je nutná investícia do rozvoja miest pre skejtbording, teda skejtparkov. 
Máme stále čo doháňať za zvyškom Európy, kde sa v každom meste nachádza minimálne jeden kvalitný 
skejtpark. Množstvo skejtparkov je dokonca postavených špeciálne len na trénovanie reprezentácie v 
skejtbordingu. 

Čo dá účasť na OH skejtbordingu a ako skejtbording obohatí olympiádu? 
Skejtbording patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športy. Nepozná hranice a neustále napreduje. Existuje v 

ňom neobmedzené množstvo trikov a ich variácií, ktoré sa môže jazdec naučiť. Všetko je však limitované 
náročnosťou predvedenia a skúsenosťami jazdca. Skejtbording sa teší veľkej obľube na celom svete, je lákadlom 
najmä pre mladých. Ide v ňom hlavne o dynamiku, predvedenie a adrenalín, ktorý možno v niektorých športoch 
chýba. Myslíme si, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo si Japonci vybrali a Medzinárodný olympijský výbor 
odsúhlasil skejtbording ako jeden z nových športov na OH v Tokiu. 

V akých disciplínach sa bude na OH súťažiť a čo sa v nich hodnotí? 
Podľa zatiaľ dostupných informácií sa bude na olympiáde súťažiť v troch disciplínach mužov i žien: street 

style, bowl a vert ramp. Street style je aktuálne najbežnejšie jazdenie, v tejto disciplíne sa vo svete najviac súťaží. 
Ide v nej skôr o technické jazdenie na rôznych múrikoch, zábradliach a schodoch. Je to komplexné jazdenie v 
skejtparku. Kategória bowl predstavuje jazdenie v betónovom bazéne, ktorý má špecifický tvar. Kategória vert 
ramp je známejšia skôr pod pomenovaním U-rampa. Jazdci v tejto disciplíne sa najviac zameriavajú na 
dosiahnutie čo najväčšej výšky pri odraze z rampy. Využívajú pri tom rôzne rotácie a uchopenia dosky. 
Hodnotenie každej kategórie je špecifické. Vo všeobecnosti sa najviac hodnotí pri jazde hlavne počet trikov, štýl 
jazdca, náročnosť trikov, využitie skejtparku a počet nepodarených trikov. 

Máme na Slovensku skejtbordingových profesionálov? 
Na Slovensku je veľa šikovných jazdcov. Aktuálne najvýraznejšie výsledky dosahuje Richard Tury. Richard 

skončil v sezóne 2017 na celkovom treťom mieste vo Svetovom pohári WCS. Patrí momentálne medzi svetovú 
špičku. Richard má veľmi dobré predpoklady kvalifikovať sa na olympijské hry v Tokiu 2020. 

Sú na Slovensku oficiálne súťažné podujatia v skejtbordingu? Ako sa o nich môžu ľudia dozvedieť? Kto sa 
môže prihlásiť? 

Medzi oficiálne súťaže patrí Slovenský pohár. Prvé kolo bude už začiatkom mája v Spišskej Novej Vsi. 

Súťaže sú otvorené pre každého, kto bude mať chuť zajazdiť si a zmerať sily. Súťaž je rozdelená na juniorskú a 
seniorskú kategóriu. Veríme, že nové rozdelenie k nám priláka ešte viac mládeže. Vždy čerstvé informácie nájdu 
priaznivci skejtbordingu na stránke Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu alebo na sociálnych sieťach. Ján 
Šiller, mediálny manažér SOV 

Skejtbording zažije v Tokiu olympijskú premiéru a šance Slovenska na úspech v čerstvo olympijskom športe 
nie sú vôbec zlé. 

Foto: 
Jeden z najstarších skejtparkov na Slovensku sa nachádza v Liptovskom Mikuláši 



Posledné majstrovstvá Slovenska v skejtbordingu sa uskutočnili vlani v Košiciach 
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8. Išlo len o metre: Vrtuľník v Spišskej Novej Vsi spadol pri detskom ihrisku! 
[09.04.2018; cas.sk; Čas.sk; 00:05; iglu;novm;nov] 
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Otvoriť galériu 
Mali šťastie v nešťastí! Dvojmiestny vrtuľník dopadol v sobotu krátko po vzlete na parkovisko reštaurácie v 

bezprostrednej blízkosti detského ihriska! 
Fotogaléria 
5 
fotiek v galérii 
Z dolámaného stroja vystúpila dvojica inštruktora a žiačky takmer bez zranení. Zranenia neutrpel ani nikto iný. 

Najviac si to odniesol takmer nový stroj. 
V sobotu okolo jednej hodiny spadla dvojmiestna helikoptéra Guimbal Cabri G2 priamo na letisku v Spišskej 

Novej Vsi. Posádku tvorili inštruktor Petr (56) a žiačka Júlia (41). „Zrejme pri vzlete zachytili chvost o niečo, čo 

spôsobilo ich pád. Našťastie to bol síce tvrdý dopad, ale len z malej výšky. Obaja boli len poudieraní, ale aj tak 
ich previezli na vyšetrenie do nemocnice,“ povedal priamy svedok nehody. 

„Z doposiaľ nezistených príčin došlo k pádu dvojmiestneho vrtuľníka s dvojčlennou posádkou na parkovisko 
reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že 
posádka utrpela len ľahké zranenia. Oboch po vyšetrení z nemocnice prepustili. 

Išlo o prakticky nový vrtuľník, ktorý bol vyrobený v roku 2015 a mal nalietaných len niekoľko desiatok hodín. 
Hodina letu s pilotom v tomto vrtuľníku stojí 408 E. Na letisku sa k nehode nechcel nikto vyjadrovať s 
odôvodnením, že čakajú na vyšetrovateľov z Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. Polícia začala 
trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 

Foto: 
Posádka stroja vystúpila bez vážnejších zranení. Zdroj: pz 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Prežili pád vrtuľníka! 
[08.04.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 6; Peter Novotný] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mali neuveriteľné šťastie! Dvojica inštruktor a žiačka prežili v sobotu popoludní pád 
vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi. Z dolámaného stroja vystúpili takmer bez zranení. 

Peter (56) a Júlia (41) preleteli v sobotu tesne po poludní len zopár desiatok metrov, keď ich stroj Guimbal 
Cabri G2 tvrdo dopadol na zem. Mal poškodený chvost. „Po príchode na miesto sme zistili, že ide o dvojmiestny 
vrtuľník. Po našom príchode boli obaja pasažieri vonku zo stroja. Požiar nenastal,“ uviedol veliteľ zasahujúcich 
hasičov František Mrovčák. „Muža (56) previezli s úrazom hlavy do spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila 
aj 42-ročná žena s poranením krku,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 
Alena Krčová. Po ošetrení oboch prepustili z nemocnice. Išlo o prakticky nový vrtuľník, ktorý bol vyrobený v roku 
2015 a mal nalietaných len niekoľko desiatok hodín. Hodina letu s pilotom v tomto vrtuľníku stojí 408 €. Majitelia 
sa k incidentu odmietli vyjadriť. Bližšie okolnosti vyšetruje polícia. 

Peter Novotný, foto iglu, nov, pz 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Stručne z domova – Príčina pádu vrtuľníka nie je známa 
[08.04.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Andrea Kozinková] 

 
 

Andrea Kozinková, redaktorka: „Príčina včerajšieho pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie 

je známa. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Dvojmiestny vrtuľník, v ktorom sa 

https://www.cas.sk/clanok/678712/islo-len-o-metre-vrtulnik-v-spisskej-novej-vsi-spadol-pri-detskom-ihrisku/
https://www.cas.sk/clanok/678712/islo-len-o-metre-vrtulnik-v-spisskej-novej-vsi-spadol-pri-detskom-ihrisku/


nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. Posádka 
utrpela ľahké zranenia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Stretnutie mladých s biskupom Štefanom Sečkom 
[08.04.2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Katarína Plavčanová / Júlia Kavecká] 

 
 

Júlia Kavecká, moderátorka: „Aj Spišská diecéza pripravuje každý rok stretnutie mladých s biskupom 
Štefanom Sečkom. Organizuje ho Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Po stretnutiach v Starej Ľubovni, v 
Smižanoch, v Spišskej kapitule či v Poprade naplnili mladí tentokrát športovú halu v Spišskej Novej Vsi. 

Nahrávala Katarína Plavčanová.“ 
Katarína Plavčanová, redaktorka: „Témou tohtoročného diecézneho stretnutia na Spiši boli pojmy – odvaha, 

život, rozhodnutie a poslanie. Aj mladí ľudia sa s nimi vo svojich životoch často stretávajú.“ 
Opýtaný 1: „Odvahu? Stále ju potrebujem. Hľadám pomoc u Boha. Verím, že všetko je tak, ako má byť.“ 
Opýtaná 1: „Je veľa chvíľ, keď sa naozaj strašne bojím. Je tma, idem bežne po ulici a je to také, že pomoc, 

ale naozaj vtedy fakt viem, že mám takú istotu a že on je so mnou, že môžem smelo vykročiť.“ 
Opýtaný 2: „Snažím sa modliť a z toho čerpať hlavne.“ 
Opýtaný 3: „Tak mám duchovné vedenie, ktoré mi pomáha s otázkami, ktoré mám.“ 
Opýtaný 4: „Človek by mal byť odvážny, aby konal správne veci.“ 
Opýtaný 5: „Odvahu? Väčšinou sa pomodlím a poprosím Pána Boha, aby mi dal silu a idem do toho.“ 
Katarína Plavčanová: „Aj v histórii vzdialenej či bližšej nájdeme množstvo príkladov ľudskej odvahy. Hovorí 

spišský biskup Štefan Sečka, po ňom riaditeľ Oravského centra mládeže Ľuboš Laškoty.“ 
Štefan Sečka, spišský biskup: „Keď zoberieme z týchto udalostí, tak je to Anka Kolesárová, ktorá sa rozhodla 

uchovať si čistotu a prišla o život, ale keď zoberieme ešte z čerstvejších dejín, tak ten policajt v Trébes vo Francii, 
ktorý bol novoobrátenec a išiel vlastne namiesto jednej z tých rukojemníčok a prišiel o život. Toto svedectvo je 
hodné nemyslím, že hneď nasledovať, ale povzbudiť sa z týchto príkladov.“ 

Ľuboš Laškoty, riaditeľ Oravského centra mládeže: „Chceme spolupracovať s témou, ktorá je pripravovaná na 
národné svetové dni mládeže P18, odvážny rok, pozastavovať sa z tých katechéz, ktoré každý mesiac sa 
ponúkajú mladým, preto téma odvahy rezonuje všade.“ 

Katarína Plavčanová: „Ďalšie stretnutie mladých Spišskej diecézy bude o rok na Liptove.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Príčinu pádu vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi zatiaľ neobjasnili 
[08.04.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 13:56; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/579293/pricinu-padu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-zatial-neobjasnili/ 

 
 

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 
sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. 

Príčina sobotňajšieho (7.4.) pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa. Polícia už 

v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 
Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 

sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. 
„Posádka utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,“ doplnila. 
Podľa informácií, ktoré v sobotu TASR poskytla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej 

služby SR Alena Krčová, išlo o 56-ročného muža a 42-ročnú ženu. Oboch previezli do spišskonovoveskej 
nemocnice. 

Ivanová dodala, že k zraneniu iných osôb nedošlo. 
Grilované mäso môže spôsobovať vysoký krvný tlak 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Príčina pádu vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa 
[08.04.2018; teraz.sk; .SK; 13:40; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/policia-pricina-padu-vrtulnika-v-spisske/318225-clanok.html 

https://www.aktuality.sk/clanok/579293/pricinu-padu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-zatial-neobjasnili/
http://www.teraz.sk/regiony/policia-pricina-padu-vrtulnika-v-spisske/318225-clanok.html


 
 

Posádka utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia. 
Spišská Nová Ves 8. apríla (TASR) - Príčina sobotňajšieho (7.4.) pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej 

Vsi zatiaľ nie je známa. Polícia už v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 
sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. “Posádka 
utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,” doplnila. 

PREČÍTAJTE SI AJ: FOTO A VIDEO: Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník 

Podľa informácií, ktoré v sobotu TASR poskytla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby SR Alena Krčová, išlo o 56-ročného muža a 42-ročnú ženu. Oboch previezli do spišskonovoveskej 
nemocnice. 

Ivanová dodala, že k zraneniu iných osôb nedošlo. 
Prečítajte si aj: 
Pri havárii vrtuľníka zahynul v Taliansku príslušník námornej pechoty 
PÁD VRTUĽNÍKA amerického námorníctva neprežili štyria ľudia 
Dvaja turisti z USA zahynuli pri havárii vrtuľníka v Austrálii 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Vlastníctvo ako bremeno 
[08.04.2018; RTVS Jednotka; Občan za dverami; 13:00; Lýdia Kokavcová / Andrea Záborská] 

 
 

Andrea Záborská, moderátorka: „Pred štrnástimi rokmi si podnikateľ Ján Baran kúpil pozemok pod Tatrami. 
Na tom by nebol nič nezvyčajné, až na jednu maličkosť. Nezvyčajný je totiž samotný pozemok. Pôda aj rastliny, 
ktoré tam rastú a sú v Európe výnimočné. Zo stavebných plánov nebolo nič. Odvtedy Ján Baran už len bojuje s 
úradmi.“ 

Ján Baran, podnikateľ, pôvodný vlastník pozemku: „Chcel som postaviť motorest, dva tenisové kurty, ľadovú 
plochu, pretože toto chýba na dedine.“ 

Andrea Spišáková, dcéra J. Barana, vlastníčka pozemku: „A myslím, že na okolí nie je nič také.“ 
Lýdia Kokavcová, redaktorka: „Čo?“ 
Andrea Spišáková: „Nejaké športoviská, alebo nejaké tie ihriská pre deti, pre dospelých a vlastne väčšinou 

ľudia chodia do mesta akože, alebo niekde inde. Tak sme chceli spraviť niečo u nás.“ 
Lýdia Kokavcová: „V januári 2004 vydražil Ján Baran pozemok v obci Hôrka. Získal ho v likvidácii od štátneho 

podniku Bane Spišská Nová Ves. Chcel na ňom stavať, no už o pol roka sa dozvedel, že nesmie.“ 

Ján Baran: „Som sa dozvedel na okrese v Porade na životnom prostredí, že táto plocha je už zablokovaná, že 
je chránená.“ 

Lýdia Kokavcová: „Pozemok Jána Barana sa od júla 2004 stal súčasťou chránených území Natura 2000 so 
štvrtým stupňom ochrany.“ 

Katarína Žikovanová, Správa TANAP-u: „Z dôvodu vyskytu slanomilných biotopov, konkrétne biotopov 
karpatskych travertínových slanísk. Tie biotopy sa vytvorili na Slovensku iba v tých spišských kotlinách a veľmi 
málo je toho. Ešte aj v Liptovskej kotline a v podstate nikde inde v Európe nie sú. Čiže naozaj sú veľmi jedinečné 
a unikátne.“ 

Lýdia Kokavcová: „Celý areál gánovských slanísk má rozlohu zhruba štyridsaťpäť hektárov. Deťom Jána 
Barana patrí v súčasnosti vyše sedemtisíc metrov štvorcových. Je tu predovšetkým jedinečná pôda a rastliny, 
bežne sa vyskytujúce iba v prímorských oblastiach.“ 

Katarína Žikovanová: „Rastie tam cibuľka prímorská, skorocel prímorský, barička prímorská. Čiže už z toho 
názvu, že sú prímorské, už niečo napovedá, že sú naozaj prispôsobené tým slaným podmienkam, ktoré tam na 
tom území sú. Čiže inde ich nenájdeme.“ 

Lýdia Kokavcová: „Keďže podnikateľ nemohol územie využívať, žiadal náhradu od štátu. V roku 2009 mu zo 
správy Tatranského národného parku odpísali, že plánujú pozemok o dva roky odkúpiť. O dva roky mu napísali 
opäť, že ho neodkúpia. Ak vraj na svojej požiadavke trvá, má sa obrátiť na ministerstvo životného prostredia.“ 

Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAP-u: „Žiaľ zmenou legislatívy v roku 2010 nutnosť vyplácať za poškodenie 
biotopov európskeho významu padla legislatívne a z toho dôvodu my sme nedisponovali ani eurom a nebolo 
možné tieto pozemky odkúpiť od neho.“ 

Ján Baran: „No ale ako to riešiť? Súkromný majetok mi zablokujú, alebo to len tak? To je nejaká nová totalita, 
alebo nechápem.“ 

Lýdia Kokavcová: „Nevedel Ján Baran, že pozemok v hôrke bude vyhlásený za chránený? Vytváranie 
systému Natura 2000 vznikalo predsa niekoľko rokov. Územie vyhlásili za chránené v júli 2004, Ján Baran ho 
kúpil v januári.“ 

Ján Baran: „Je to plocha pre individuálnu bytovú výstavbu.“ 
Lýdia Kokavcová: „Tak ste to kupovali.“ 
Ján Baran: „To som si, áno, tak som to aj kupoval, pretože som si to overil na katastri v Prešove.“ 



Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR: „V januári 2004 už určite prebiehali rokovania 
s vlastníkmi, už určite o tom minimálne v týchto daných oblastiach bolo široké povedomie.“ 

Lýdia Kokavcová: „Vtedajší likvidátor štátneho podniku Bane Spišská Nová Ves však hovorí pravý opak.“ 
Pavol Richtarčík, niekdajší likvidátor Bane š.p. Spišská Nová Ves: „My sme nemali žiadnu vedomosť, lebo 

inak by sme to asi do dražby nepustili. To znamená, že on to kúpil v tej viere, že tam bude môcť stavať alebo 
niečo také. My sme neevidovali žiadne chránené územie. Problematické pozemky my sme nepredávali nikdy.“ 

Lýdia Kokavcová: „Súčasný likvidátor Emanuel Olšavský potvrdil, že ani súdny znalec, ani samotný štátny 
podnik počas prípravy dražby netušili, že územie bude chránené. V roku 2013 sa už zdalo, že ministerstvo sa 
problému venuje. Keďže Ján Baran navrhol, aby štát pozemok odkúpil, má napísať odhad kúpnej ceny.“ 

Ján Baran: „Som to dal odhadnúť znalcovi. Tak toto som urobil a potom ďalším dopisom neviem koľko 
mesiacov na to, mám to doložené, to môžeme pozrieť, že žiaľ tie peniaze nie sú.“ 

Tomáš Ferenčák: „Konkrétne majiteľ podľa znaleckého posudku nám za tých sedemtisíc metrov štvorcových 
ponúkol na odkup za dvestošesťtisíc eur, čo značne presiahlo možnosti ministerstva životného prostredia.“ 

Lýdia Kokavcová: „Aj ministerstvo si môže dať vypracovať posudok.“ 
Tomáš Ferenčák: „To je pravda, v niektorých prípadoch práve naopak Štátna ochrana prírody prichádza s 

posudkom. Na druhej strane áno. Štátna ochrana prírody môže z vlastnej iniciatívy prísť s vlastným posudkom, 
ale opäť je to potom na dohode a porovnaní a hľadaní kompromisov.“ 

Lýdia Kokavcová: „Žiadny kompromis však ministerstvo nehľadá. Počas uplynulých štrnástich rokov neprišlo 
ani s jedným návrhom riešenia situácie. Hoci si s majiteľom pozemku vymenili zhruba dvadsať listov. Pred dvomi 
rokmi navrhol majiteľ zámenu pozemku. Chcel podobný, intraviláne obce a s inžinierskymi sieťami.“ 

Tomáš Ferenčák: „Čo sa týka zámeny, tak tam ak sa nemýlim, prebehla nejaká diskusia a hľadali sa, ale 
bližšie informácie, že či boli ponúknuté adekvátne zo strany pozemkového fondu náhrady, to momentálne 
nedisponujeme týmito informáciami, ani netušíme aké nároky na zámenu v tomto prípade boli.“ 

Andrea Spišáková: „Vždycky keď nám príde nejaké vyjadrenie, tak vždycky, že len sa to bude riešiť, že je to v 
rokovaní, ale vždycky prejde tá doba a nedostaneme vlastne žiadne upovedomenie. Jedine ak sa zase my 
ozveme, že či sa niečo dialo, alebo nie.“ 

Lýdia Kokavcová: „Vlastník toho pozemku sa kompenzácie domáha štrnásť rokov.“ 
Tomáš Ferenčák: „Toto je už otázka priamo na Tatranský národný park, ale my momentálne nedisponujeme 

informáciou, že by chcel nejakú ujmu za bežné obhospodarovanie.“ 
Lýdia Kokavcová: „Počuli sme dobre? Za bežné obhospodarovanie?“ 
Ján Baran: „Nemôžem tu ani pásť nejaké, ja neviem či už kozy, alebo ovce a pretože jednak by to 

skonzumovali tie kvety, cibuľky prímorskej a svojimi kopýtkami by urobili z toho jedno blato. By to rozdupali, 
pretože to je mokrá pôda. To je podhubie slané, mokré.“ 

Lýdia Kokavcová: „Tak čo môže vlastník robiť s tým pozemkom?“ 
Tomáš Ferenčák: „Môže bežne obhospodarovať tento pozemok.“ 
Lýdia Kokavcová: „Čo to znamená?“ 
Tomáš Ferenčák: „Je to poľnohospodárska pôda ak sa nemýlim, takže vykonávať poľnohospodárske 

činnosti?“ 
Katarína Žikovanová: „Excenzívna pastva. Čiže nie nejaké veľké stáda. Skôr máme aj tam máme, že tam 

nejakí jednotlivci pasú kravičku, teliatko. Takéto veľmi v malej miere pasenie neškodí tomu biotopu. Ak sa to 
nerozdupe, nevytvárajú sa nejaké cestičky, že sa to neznehodnocuje.“ 

Lýdia Kokavcová: „Jediné čo sa na pozemku dá robiť, je ručné kosenie. Robia ho ochranári.“ 
Pavol Majko: „Každý rok tam vykonávame takzvané manažmentové aktivity. Kosí sa to, odstraňuje sa 

biomasa a udržiava sa tá rastlina v priaznivom stave.“ 
Lýdia Kokavcová: „Už štrnásť rokov sa vlečie tento prípad.“ 
Pavol Majko: „Tak osobne ma to mrzí, lebo pán Baran je vlastník, ktorý od začiatku s nami veľmi intenzívne 

spolupracoval, komunikoval.“ 
Ján Baran: „Ja mám vzťah k tomu. Niekedy som študoval biológiu. Bol som na rôznych súťažiach v poznávaní 

rastlín a moja manželka takisto pracovala ako fotodokumentaristka v popradskom múzeu. Takže prakticky mali 
sme obidvaja taký vzťah. Ja som za to, že by to, že nech sa to uchová samozrejme, bolo by to škoda.“ 

Katarína Žikovanová: „Nie že by robil nejaké naschvály, prieky, že by niečo, vždy vychádza v ústrety. Takže 
spolupracuje sa nám s ním dobre, len žiaľ uvedomujeme si, že v podstate ten manažment vykonávame na 
cudzom pozemku.“ 

Lýdia Kokavcová: „Posledný list z ministerstva je z júla minulého roka. Hovorí sa v ňom, že areál sa bude 
najprv definovať v národnej legislatíve a potom sa začnú riešiť náhrady. Termín je dávno zmeškaný. Národná 
legislatíva sa mala vyhlásiť do šiestich rokov od vzniku Natury 2000. Keďže vznikla v roku 2004, mali sa 
konkrétne územia definovať zákonom do roka 2010. Druhý termín bol koniec roka 2017. Ani ten sa nedodržal.“ 

Tomáš Ferenčák: „Ak by vyhlasovanie chránených území bolo čisto v časovej réžii ministerstva životného 
prostredia, tak už sú všetky vyhlásené. Musí tomu však prejsť rokovanie s vlastníkmi, mnohými vlastníkmi. Neraz 
na Slovensku tie pozemky sú roztrúsené.“ 

Lýdia Kokavcová: „A tak stále dookola. Vlastnícke právo je garantované ústavou, na druhej strane má štát 
povinnosť chrániť jedinečné územia. V ideálnom svete by nemal byť problém vyriešiť obidva záujmy. My však 
žijeme v realite.“ 

Ján Baran: „Kto mi zaplatí tie roky? Viete čo už mohlo byť z toho, keby sa bolo tu niečo robilo, ale keďže nie, 
tak dobre. Ale z tých peňazí by som mohol dnes vám ukázať, pozrite sa, štát to odkúpil a poďte sa pozrieť čo sme 
s tými peniazmi urobili. My sme ich neprejedli, neprepili, ale sme ďalej investovali, aby sme niečo urobili pre tú 



dedinu, pre tých ľudí. Keby to mal niekto významnejší nejaký človek, ktorý patrí do tej vyššej kategórie, tak určite 
by sa to vyriešilo.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pád vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi: Stroj bol takmer nový, nalietaných mal 

len pár hodín 
[08.04.2018; cas.sk; Čas.sk; 04:00; Peter Novotný;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/678407/pad-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-stroj-bol-takmer-novy-nalietanych-
mal-len-par-hodin/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Mali neuveriteľné šťastie! Dvojica inštruktor a žiačka prežili v sobotu popoludní pád vrtuľníka na letisku v 

Spišskej Novej Vsi. Z dolámaného stroja vystúpili takmer bez zranení. 

Fotogaléria 
5 
fotiek v galérii 
Peter (56) a Júlia (41) preleteli v sobotu tesne po poludní len zopár desiatok metrov, keď ich stroj Guimbal 

Cabri G2 tvrdo dopadol na zem. Mal poškodený chvost. „Po príchode na miesto sme zistili, že ide o dvojmiestny 
vrtuľník. Po našom príchode boli obaja pasažieri vonku zo stroja. Požiar nenastal,“ uviedol veliteľ zasahujúcich 
hasičov František Mrovčák. 

„Muža (56) previezli s úrazom hlavy do spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s 
poranením krku,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Po 
ošetrení oboch prepustili z nemocnice. 

Išlo o prakticky nový vrtuľník, ktorý bol vyrobený v roku 2015 a mal nalietaných len niekoľko desiatok hodín. 
Hodina letu s pilotom v tomto vrtuľníku stojí 408 E. Majitelia sa k incidentu odmietli vyjadriť. Bližšie okolnosti 
vyšetruje polícia. 

Foto: 
SKORO NOVÝ: Vrtuľník bol vyrobený v roku 2015 a mal nalietaných len pár desiatok hodín. Zdroj: TASR 
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16. Príčina pádu vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa 
[08.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/pricina-padu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-zatial-nie-je-znama-cl578548.html 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu 7. apríla 2018 po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu 

vrtuľníka. Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Bližšie okolnosti 
… 

Spišská Nová Ves 8. apríla (TASR) - Príčina sobotňajšieho (7.4.) pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej 
Vsi zatiaľ nie je známa. Polícia už v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 
sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. “Posádka 
utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,” doplnila. 

PREČÍTAJTE SI AJ: FOTO A VIDEO: Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník 

Podľa informácií, ktoré v sobotu TASR poskytla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby SR Alena Krčová, išlo o 56-ročného muža a 42-ročnú ženu. Oboch previezli do spišskonovoveskej 
nemocnice. 

Ivanová dodala, že k zraneniu iných osôb nedošlo. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Dubček, Varga aj horory z východu. Čo si pozrieť na Týždni slovenského 

filmu? 
[08.04.2018; dennikn.sk; 00:00; Miloš Krekovič] 

https://www.cas.sk/clanok/678407/pad-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-stroj-bol-takmer-novy-nalietanych-mal-len-par-hodin/
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https://dennikn.sk/1088209/dubcek-varga-aj-horory-z-vychodu-co-si-pozriet-na-tyzdni-slovenskeho-
filmu/?ref=rss 

 
 

Miloš Krekovič 
Minuloročné slovenské filmy budú premietať za symbolické 2 eurá. 
Je to možnosť zbilancovať, alebo aj dobehnúť, čo vám ušlo v kine. A zistiť, že slovenský film neboli len 

evitovka, Únos, Čiara. Aj vrátane koprodukcií vzniklo vlani 38 snímok, ktoré teraz môžete vidieť pohromade. V 
pondelok v bratislavskom kine Lumi?re štartuje Týždeň slovenského filmu, prehliadka ponúka aj sprievodné 
diskusie. 

Masívny skok v návštevnosti zaznamenal zrejme každý, menej sa vie o slovenských úspechoch za hranicami. 
„S výnimkou Benátok sa slovenské filmy tento rok zúčastnili takmer na všetkých prestížnych medzinárodných 

festivaloch,“ hovorí Miroslav Ulman, programový dramaturg prehliadky. Menuje Rotterdam (Špina), Berlín (Piata 
loď), Cannes (Out), Karlovy Vary (Křižáček), Varšavu (Nina), Tribecu (Baba z ľadu). Slovenské filmy sa dostali aj 
do Toronta a Locarna. 

Tu je zopár tipov na to, čo vám možno cez rok ušlo: 
Dubček 
pondelok 9. apríla, 19.30 
Toto bude predpremiéra, do bežných kín prvý hraný film o Alexandrovi Dubčekovi príde až budúci týždeň. 

Historickú drámu nakrútil Laco Halama, pôvodne to mal byť televízny film. 
Rozprávačom príbehu je Dubček, ktorý si počas osudnej cesty autom v roku 1992 do Prahy spomína na 

minulosť. Obracia sa späť do roku 1968, znovu prežíva príchod okupantov a podpis Moskovských protokolov. 
Druhá línia rekonštruuje jeden deň izolovaného štátnika v 70. rokoch, do tretice vidíme zdigitalizované staré 
filmové týždenníky. 

Dubčeka stvárnil Adrian Jastraban, jeho manželku Adriana Radeva; Ukrajinec Vladimir Nečeperenko hrá 
Brežneva. Dramaturg RTVS Roman Brat film odporúča mladým ľuďom, nech si „uvedomia, že Dubček a jeho 
generácia nie sú len postavy z histórie“. 

Týždeň slovenského filmu 
Od 9. do 15. apríla 2018 v kine Lumi?re v Bratislave 
Okrem filmov sa bude debatovať o sexuálnom násilí (Špina), 90. rokoch (Únos, Mečiar) 
Uskutoční sa aj v ďalších mestách: Banská Bystrica (filmový klub v Múzeu SNP), Kežmarok (kino Iskra), 

Košice (kino Úsmev), Martin (kino Strojár), Nitra (kinoklub Tatra), Spišská Nová Ves (kino Mier), Trenčín (Artkino 

Metro), Trnava (kultúrne centrum Malý Berlín) a Žilina (Stanica Žilina-Záriečie) 
Varga 
utorok 10. apríla, 19.15 
Soňa Maletz oslovila Mariána Vargu začiatkom roka 2014 a hudobník s nakrúcaním súhlasil. Vtedy ešte nikto 

nemohol tušiť, že premiéry sa nedožije. Keď sa dozvedel o diagnóze, zavolal jej: „Povedal: príďte, niečo vám 
porozprávam. Mal na papieri svoje názory na politiku, čo si myslí o Bohu, chcel sa s tými témami zmieriť skrz 
kameru,“ spomína 25-ročná filmárka a fotografka na veľmi otvorený priebeh nakrúcania. 

Hovorí, že ho nechceli naháňať ani robiť bulvár. Mariána Vargu nakrúcala dva a pol roka, výsledkom je 
intímny dokument zo súkromia kľúčovej postavy slovenskej kultúry. 

DOGG 
streda 11. apríla, 20.30 
Poviedkový film sa v kinách nehral dlho. Štyria mladí filmári sa vydali do žánru hororu a trileru, spoločnou 

témou ich príspevkov je strach. Za projektom je Maroš Hečko, okrem Jonáša Karáska (Kandidát) sú všetci 
oslovení debutanti. Poviedky sa dotýkajú rôznych podôb strachu – napríklad strachu z neznámeho či terorizmu, 
ale je tu aj krimi triler z východu. 

Experimentujú: „Zriedkakedy vidieť slovenský film, ktorý má odvahu vyhnúť sa tradičnému filmovému jazyku a 
nekonvenčným spôsobom rozprávať dej, pohrávať sa s kompozíciou, so strihom, s farbami,“ písali sme v recenzii. 

Boli pri tom 
streda 11. apríla, 16.30 
Nie všetci zaregistrovali májovú premiéru zaujímavého dokumentu na obrazovke. Tomáš Hučko v ňom 

rozpráva ponovembrový príbeh verejnoprávnej televízie cez postavy jej riaditeľov. Tých bolo od roku 1989 trinásť 
(Rezníka už snímka nestihla) a film nie sú žiadne medailóniky. Dobrá šanca pripomenúť si, že politické tlaky na 
televíziu tu boli vždy. 

Hotel Úsvit 
štvrtok 12. apríla, 17.00 
Mária Rumanová je najtalentovanejšia mladá slovenská dokumentaristka. Vlani jej film vybrali na festival do 

Amsterdamu a príbeh z východného Slovenska tam vzbudil pozornosť. 
Obyvatelia Čiernej nad Tisou sa márne snažia vymaniť zo stagnácie jedného z najvýchodnejších regiónov EÚ. 

Úpadok železničiarskeho mestečka láka k „sociálnej dráme zo zapadákova“, Rumanová však na to išla inak, 
vyjadruje sa obrazom a humorom. Vizuálne zaujímavý výsledok je najlepším vlaňajším dokumentárnym debutom. 

[Späť na obsah] 
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18. II. liga: Trebišov zbíjal na Spiši 
[08.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20798776/ii-liga-trebisov-zbijal-na-spisi.html 

 
 

Lokomotíva schytala tvrdú ranu. 
KOŠICE. Polovica programu 23. kola II. ligy sa uskutočnila už v piatok. Zarezonovala najmä prehra košickej 

Lokomotívy, ktorá v jarnej domácej premiére podľahla rozdielom triedy Šamorínu. 
Pozíciu dvojdňového lídra tabuľky si vyskúšali Popradčania. Na čelo sa síce včera vrátila Sereď, ale ďalšie 

tímy už zaostávajú. 
Druhé jarné víťazstvo z ihrísk súperov priviezol Trebišov, ktorý si tak výrazne pomáha v boji o záchranu. 

Naopak, situáciu si komplikujú Spišiaci. 
Lokomotíva Košice – Šamorín 0:3 (0:0) 
Góly: 61. Neto, 76. Cicman (vl.), 82. Santos. Pred 400 divákmi rozhodoval Ježík. ŽK: Zajac, Tóth – Mezovský, 

Fuják. 
Lokomotíva: Bréda – Ilinjo (78. Terpaj), Človečko, Karaš (78. Kolek), Cicman, Zajac (86. Cmarko), Pavúk, 

Tóth, Gáll, Hovančík, Jano. 
Šamorín: Hajdúch – Neto (90. Pančík), Juliao, Mezovský, Martins, Fuják, Silva (46. Santos), Šmehyl (89. 

Bjekič), Ágh, Sabler, Pončák. 
Spišská Nová Ves – Trebišov 1:2 (1:0) 

Góly: 21. Zekucia – 46. a 68. Junior. Pred 538 divákmi rozhodoval Kmec. ŽK: Zekucia, Lazarus 2x, Kavulič – 
Majković, Novák. ČK: 55. Lazarus. 

Sp. N. Ves: Huszárik – Kunzo, Baranyi, Sedláček, Zekucia, Lazarus, Majko (61. Martinko), Otruba, Ferenc, 
Mazur (35. Kavulič), Vilkovský. 

Trebišov: Giertl – Kražel, Rota, Mujković, Šuľák Pa., Kolbas, Junior, Starosta, Vajs (88. Vojtek), Lukáč (52. 
Jacko), Novák (90. Cekaj). 

Bardejov – Skalica 2:0 (2:0) 
Prečítajte si tiež:Bardejov rozhodol o výhre v priebehu štyroch minút 
Góly: 34. Hamuľak, 37. Sarki. Pred 522 divákmi rozhodoval Libiak. ŽK: Nemergut, Szczepanski, Santos (BJ). 
Bardejov: Gmitter – Jacko, Berežný, Belunek, Nemergut (79. Didik), Verčimák (15. Góra), Sarki, Glebko, 

Szczepanski, Hamuľak, Staško (77. Santos). 
Skalica: Fišan – Švrček (62. Tomovič), Majerník, Szöcs, Mizerák, Opiela, Šebesta, Hlavatovič, Haša (72. 

Jakubek), Majtán, Dolný (62. Sombat). 
Poprad – Podbrezová B 1:0 (1:0) 
Gól: 24. Zošák. Pred 350 divákmi rozhodoval Vlčej. ŽK: Medak – Mejri, Gerát. 
Poprad: Malec – Hatok, Hric, Palša, Kica, Medak, Šesták (90. Maťaš), Jančo (64. Horodník), Kukoľ, Horváth 

(70. Šašinka). 
Podbrezová B: Vavrúš – Fischer, Lepieš, Kupčík, Mejri, Haščák, Garaj, Gerát, Kačerík, Blahút (73. Turňa), 

Mojžiš. 
Pohronie – Komárno 2:1 (1:0) 
Góly: 29. Kovařík, 67. Frimmel – 47. Nurković. Pred 402 divákmi rozhodoval Sedlár. ŽK: Nosko, Kosorin, 

Bartoš – Popović, Ondruš, Špiriak, Domonkos. 
Zvolen – Inter Bratislava 0:3 (0:1) 
Góly: 42. Šulc, 60. a 62. Issa. Pred 328 divákmi rozhodoval Valášek. ŽK: Janović – Kochan, Petráš, Bezák. 
L. Mikuláš – Nové Mesto nad Váhom 1:2 (0:0) 
Góly: 80. Bellás – 65. a 90. Mikuš. Pred 250 divákmi rozhodoval Straka. ŽK: Holíček, Svatík (NM). 
Sereď – Žilina B 2:0 (1:0) 
Góly: 29. Popin, 49. Morong. Pred 510 divákmi rozhodoval Cvengroš. ŽK: 51. Mečiar – 53. Majdan. 
Tabuľka 
1. Sereď 22 14 4 4 54:22 46 
2. Poprad 22 13 5 4 38:16 44 
3. Skalica 22 12 4 6 28:23 40 
4. Žilina B 23 11 3 9 54:33 36 
5. Lok. Košice 21 11 3 7 31:23 36 
6. Sp. N. Ves 22 8 6 8 30:33 30 
7. Bardejov 20 8 5 7 32:27 29 
8. Pohronie 22 6 10 6 31:25 28 
9. Šamorín 22 8 4 10 28:25 28 
10. Inter BA 22 8 2 12 32:39 26 
11. Zvolen 22 7 5 10 21:36 26 
12. L. Mikuláš 22 6 7 9 32:30 25 
13. Trebišov 21 7 4 10 17:34 25 
14. Nové Mesto n/V 22 7 3 12 23:44 24 
15. Komárno 21 6 5 10 34:53 23 

https://korzar.sme.sk/c/20798776/ii-liga-trebisov-zbijal-na-spisi.html


16. Podbrezová B 22 4 6 12 18:40 18 
DOHRÁVKA 19. KOLA 
Utorok 10. apríla o 16.30 hod.: Bardejov – Inter Bratislava, Lok. Košice – Trebišov, L. Mikuláš – Poprad. 
Streda 11. apríla o 16.30 hod.: Sp. N. Ves – Podbrezová B, Sereď – Komárno, Šamorín – Skalica, 18.00 hod.: 

Pohronie – Zvolen. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. II. labdarúgóliga, 23. forduló: Osztálykülönbségű győzelmet arattak a 

somorjaiak 
[08.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-23-fordulo-osztalykulonbsegu-gyozelmet-arattak-somorjaiak 

 
 

A somorjaiak sikerüknek köszönhetően javítottak a tabellán elfoglalt pozíciójukon. 
Elvesztették tavaszi veretlenségüket a Jozef Olejník edző vezette komáromiak, akik ismét kiesőhelyen 

tanyáznak. 
Eredmények: 
Lokomotíva Košice–FC STK Fluminense Somorja 0:3 (0:0), g.: Fernando Jose Da Cunha Neto (61.), Cicman 

(76. – öngól), Matheus Antonio Souza Santos (82.). 
FK Noves Spišská Nová Ves–Slavoj Trebišov 1:2 (1:0), g.: Zekucia (21.), ill. Lopez Da Silva Junior (46, 68.). 

FK Poprad–FK Železiarne Podbrezová B 1:0 (1:0), g.: Zošák (24.). 
FK Pohronie–KFC Komárom 2:1 (1:0), g.: Kovařík (29.), Frimmel (67.), ill. Nurkovics (47.). 
Lokomotíva Zvolen–Inter Bratislava 0:3 (0:1), g.: Šulc (42.), Usman Adekunie Issa (60., 62.). 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš–AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (0:0), g.: Bellás (80.), ill. Mikuš (65., 90.). 
Partizán Bardejov–MFK Skalica 2:0 (2:0), g.: Hamuľak (34.), Sarki (37.). 
ŠKF Sereď–MŠK Žilina B 2:0 (1:0), g.: Popin (29.), Morong (49.). 
A bajnokság állása: 
1.Sereď 
22 
14 
4 
4 
54:22 
46 
2. Poprad 
22 
13 
5 
4 
38:16 
44 
3. Skalica 
22 
12 
4 
6 
28:23 
40 
4. Žilina B 
23 
11 
3 
9 
54:33 
36 
5. Lok. Košice 
21 
11 
3 
7 
31:23 
36 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-23-fordulo-osztalykulonbsegu-gyozelmet-arattak-somorjaiak


6. Sp. Nová Ves 
22 
8 
6 
8 
30:33 
30 
7. Bardejov 
20 
8 
5 
7 
32:27 
29 
8. Pohronie 
22 
6 
10 
6 
31:25 
28 
9. Somorja 
22 
8 
14 
10 
28:25 
28 
10. Inter 
22 
8 
2 
12 
32:39 
26 
11. Zvolen 
22 
7 
5 
10 
21:36 
26 
12. Lipt. Mikuláš 
22 
6 
7 
9 
32:30 
25 
13. Trebišov 
21 
7 
4 
10 
17:34 
25 
14. N. Mesto 
22 
7 
3 
12 
23:44 
24 
15. Komárom 
21 
6 
5 



10 
34:53 
23 
16. Podbrezová B 
22 
4 
6 
12 
18:40 
18 
ái 
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20. Príčina pádu vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa 
[08.04.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/pricina-padu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-zatial-nie-je-znama/1365120 

 
 

Spišská Nová Ves 8. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Príčina sobotňajšieho (7.4.) pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa. Polícia už v 

tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 
Na snímke spadnutý vrtuľník na letisku 
Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 

sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. “Posádka 
utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,” doplnila. 

Podľa informácií, ktoré v sobotu TASR poskytla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby SR Alena Krčová, išlo o 56-ročného muža a 42-ročnú ženu. Oboch previezli do spišskonovoveskej 
nemocnice. 

Ivanová dodala, že k zraneniu iných osôb nedošlo. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. AKTUALIZUJEME: A takto si tu žijeme v 14. týždni 2018 
[08.04.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 8. apríla 2018 0 1 106 

zhliadnutí] 

 
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-a-takto-si-tu-zijeme-v-14-tyzdni-2018/ 

 
 

Dalito.sk/foto: Dalito.sk Súhrn najdôležitejších udalostí týždňa od 2. 3. do 8. 4. 2018. Informácie o udalostiach 
na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán. Redakcia Dalito.sk bude 
týždňové prehľady základných politických udalosti prinášať pravidelne v týždňových prehľadoch na jednom 
mieste. 

A. Kalavská: Situácia v NOÚ je stabilizovaná, lekári ostávajú 
Bratislava 8. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte nevie, 

kto nahradí Jozefa Valockého vo funkcii šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Uviedla to v 
nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Situácia v onkologickom ústave je po oznámení rezignácie 
doterajšieho riaditeľa podľa ministerky stabilizovaná. 

Generálny riaditeľ rezignoval ku koncu apríla a aj po tomto dátume vo funkciách ostávajú medicínsky a tiež aj 
ekonomický riaditeľ ústavu. „Tým pádom je vedenie onkologického ústavu zabezpečené plnohodnotne a, 
samozrejme, môžeme poveriť na miesto generálneho riaditeľa nejakú osobu na dobu šesť mesiacov, pokiaľ 
zbehne výberové konanie,“ uviedla Kalavská. 

Ministerka neodmietla, žeby Valockého, ktorý je zároveň politikom a poslancom Národnej rady SR, mohol 
nahradiť politický nominant. „Môj názor je, že takéto funkcie by mal zastávať odborník, ktorý sa rozumie 
problematike a má dobré manažérske zručnosti, nezávisle od jeho politickej ambície alebo politickej príslušnosti,“ 
vysvetlila. 

Kalavská v diskusii ocenila krok Valockého, ktorý sa pre upokojenie situácie v NOÚ rozhodol vo štvrtok (5.4.) 
rezignovať. Situácia v ústave sa podľa ministerky následne stabilizovala. „Ja stále hovorím, že my si lekára s 20-
ročnou praxou musíme vážiť, pretože ho nemôžete nahradiť nejakým absolventom, alebo sestru-špecialistku 
nemôžete nahradiť absolventkou,“ reagovala na odchody odborníkov z ústavu. 

https://www.hlavnespravy.sk/pricina-padu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-zatial-nie-je-znama/1365120
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-a-takto-si-tu-zijeme-v-14-tyzdni-2018/


„Situácia je v onkologickom ústave teraz stabilizované. Myslím si, že nie je ohrozená zdravotná starostlivosť, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že určite nie je,“ vysvetlila Kalavská s tým, že komunikovala s lekármi ústavu. 
„Deklarovali mi, že všetci ostávajú na svojich pozíciách a budú sa snažiť vykonávať svoju prácu, ktorú doteraz 
vykonávali, ako najlepšie vedia,“ doplnila. 

G. Matečná: Nedovolím si hodnotiť politické krytie firmy Agro Porúbka 
Bratislava 8. apríla (TASR) – Súčasná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) si v 

tejto chvíli nedovolí hodnotiť, či pôsobenie firmy Agro Porúbka bývalej poslankyne Smeru-SD Ľubice Roškovej 
malo aj „politické zázemie“. Celú kauzu možného neoprávneného poberania agrodotácií musia podľa nej objasniť 
orgány činné v trestnom konaní. 

„Ak sa ukáže, že to tak bolo, tie dôsledky budú určite, aj pre stranu Smer-SD aj pre mňa ako ministra, 
vyvodenie zodpovednosti so všetkým, čo k tomu patrí,“ uviedla Matečná v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V 
politike. „Ja mám v tomto plnú podporu pána premiéra aj SNS, ak orgány činné v trestnom konaní ukážu, že tam 
boli takéto praktiky, budeme musieť vyvodiť zodpovednosť,“ doplnila. 

Upozornila, že zatiaľ nemohla vyvodiť personálnu zodpovednosť voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre 
(PPA), pretože až do ich medializácie nemali v tomto prípade informácie o možnom nedodržiavaní podmienok. 
Poľnohospodárske príspevky sa podľa Matečnej vyplácajú a kontroly vykonávajú plne v súlade s európskymi 
predpismi. 

„Ak žiadateľ splní podmienky a nedostane sa do sita kontrol, neurobí nejakú nezrovnalosť, ktorú vieme odhaliť 
administratívnou kontrolou, nie je dôvod, aby sme mu to nevyplatili. Platíme všetkým žiadateľom, ktorí podajú 
žiadosť, ak spĺňa podmienky a kritéria tejto platby,“ vysvetlila ministerka. Ak sa následne zistí chyba, príspevky sa 
krátia, prípadne sa uplatňujú sankcie. V tejto súvislosti vyzvala všetkých občanov, ak vedia o možných 
neprávostiach, aby ich nahlasovali priamo na ministerstvo pôdohospodárstva. 

P. Paška nebude mať štátny pohreb, rodina si to neželá 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Zosnulý expredseda Národnej rady SR Pavol Paška nebude mať štátny pohreb, 

rodina si to totiž neželá. TASR to potvrdila Beatrice Szabóová, hovorkyňa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). 
„Podľa našich informácií si rodina Pavla Pašku štátny pohreb neželá a predseda vlády jej rozhodnutie 

rešpektuje,“ uviedla pre TASR. 
Úrad vlády v piatok (6.4.) po úmrtí bývalého šéfa parlamentu informoval, že kabinet je pripravený rozhodnúť o 

organizovaní štátneho pohrebu. Rozhodnúť však mali Paškovi pozostalí. 
Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s 

poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD. 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník,dve osoby majú ľahké zranenia 
Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) – Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ 

nezistených príčin k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Premiér: Prezident SR politicky zasiahol do nezávislosti polície 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Nebolo by šťastné, ak by mal prezident SR akýmkoľvek spôsobom zasahovať do 

personálnych otázok nielen na ministerstve vnútra, ale kdekoľvek v štáte. Myslí si to predseda vlády Peter 
Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol v relácii Sobotné dialógy. Premiéra podľa jeho slov mrzí, že sa prezident 
Andrej Kiska odhodlal k požiadavke na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. V rozhlasovej diskusii 
tento krok hlavy štátu „rázne odmietol“ a označil ho za politický zásah do nezávislosti polície. 

„Je nešťastné, ak prezident SR vyzýva verejne na odvolanie konkrétneho funkcionára Policajného zboru v 
tomto štáte, čím jasne chce politicky zasiahnuť do nezávislosti polície. Ja ako premiér to v živote neurobím a mrzí 
ma, že pán prezident sa k takémuto kroku odhodlal a chce robiť personálnu politiku na rezortoch,“ vytkol 
Pellegrini Kiskovi. „To ja musím ako predseda vlády rázne odmietnuť. Personálnu politiku na jednotlivých 
rezortoch budú robiť ministri a nie pán prezident, pretože pánovi prezidentovi to ani nevyplýva zo žiadnych svojich 
právomocí, ale ani by to politicky povedať nemal, pretože politici nemajú zasahovať do fungovania polície,“ 
doplnil. 

V reakcii na štvrtkové (5.4.) protestné zhromaždenia, na ktorých ľudia žiadali odchod policajného prezidenta 
Gašpara, premiér zopakoval, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) má v tejto záležitosti voľné 
ruky. „Moju vládu chcem, aby charakterizovalo rozhodovanie na základe faktov, konkrétnych údajov, konkrétnych 
trendov a konkrétnych čísel, a nie na základe emócií alebo symbolov. To by bolo to najhoršie, keby sme krajinu 
začali riadiť takýmto spôsobom,“ zdôraznil. 

Premiér ocenil prácu polície pod vedením Gašpara a pripomenul, že Slovensko dnes patrí k najbezpečnejším 
krajinám sveta. Prácu samotného Gašpara zhodnotil ako „vysoko profesionálnu“. „Ten človek na rokovaniach je 
vždy špičkovo pripravený, vysoko profesionálny, často oveľa prevyšuje svojou odbornosťou ďalších, a preto ja 
som v jeho konaní nezhliadol veci, ktoré by boli spojené s nejakou nedôverou. Keby som tú nedôveru voči nemu 
mal, tak ju nejakým patričným spôsobom aj prejavím, ale je to odborník, ktorý dnes čelí obrovskému tlaku. Mňa 
mrzí, že sa stal terčom ulice, ktorá ako symbol požaduje teraz jeho hlavu,“ skonštatoval. 

Pellegrini tiež zopakoval, že minister vnútra má jeho plnú dôveru aj ohľadom prípravy legislatívy, ktorá má 
zmeniť spôsob výberu policajného prezidenta, šéfa policajnej inšpekcie a zmeniť jej postavenie. Odmietol, žeby 
osoba nového policajného prezidenta mohla byť predmetom dohody v koalícii. „Nemyslím si, že to bude 



predmetom dohôd akýchkoľvek koaličných rád. Bude to človek, ktorý musí splniť najprísnejšie kvalitatívne 
podmienky,“ deklaroval. „To je jediný recept a jedine takto si viem predstaviť, že budeme vyberať policajného 
prezidenta,“ doplnil s tým, že táto otázka nemá čo hľadať na zasadnutí Koaličnej rady. „V tom prípade by to bol 
jasne dosadený policajný prezident a proti tomu teraz bojujeme,“ uzavrel. 

Rozhovory o povolebnej spolupráci opozičných strán nepokračujú 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Rozhovory o možnej povolebnej spolupráci, ktorú ešte pred pár dňami počas 

vládnej krízy ponúkala SaS opozičným demokratickým stranám, nepokračujú. Podľa liberálov sú totiž teraz 
neaktuálne. TASR to potvrdila hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. 

SaS prišla s návrhom dohody, v ktorej mali strany okrem iného odmietnuť spoluprácu so Smerom-SD, v čase, 
kedy boli v hre predčasné voľby. Po tom, ako vznikla vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), liberáli ďalšie rokovania 
neiniciovali ani to neplánujú robiť. 

„Záujem rokovať o dohode prejavili všetky opozičné strany okrem Sme rodina. Po tom, ako došlo k schváleniu 
vlády Pellegriniho, strana SaS ďalšie rokovania neiniciovala, v tomto momente sú neaktuálne a v tejto fáze ďalšie 
neplánujeme,“ uviedla hovorkyňa. 

Hnutie Sme rodina uviedlo, že spomínané rokovania sa nekonali. Na otázky o spolupráci odpovedalo hnutie 
tým, že jeho cieľom je pomáhať ľuďom, a tak podporuje aktivity a legislatívne návrhy strán, ktoré k takejto pomoci 
podľa jeho názoru prispievajú. 

„Bez ohľadu na to, či sú z koalície, alebo opozície. Na báze pomoci ľuďom sa vieme, chceme a sme 
pripravení spájať s inými politickými subjektmi. S opozičnými stranami SaS a OĽaNO sme takto bez problémov 
spolupracovali už viackrát,“ doplnilo Sme rodina. O spolupráci hovorí pravidelne aj líder hnutia OĽaNO Igor 
Matovič. Počas vládnej krízy, kedy sa hovorilo aj o predčasných voľbách, spomínal, že dozrel čas na nové SDK. 
Hovoril o potrebe spojiť sily opozičných strán. Na otázky TASR o spolupráci zatiaľ hnutie neodpovedalo. 

SaS je rozhodnutá ísť do volieb samostatne, či už budú predčasné, alebo riadne. Koaličné rokovania budú 
podľa nej na programe hneď po voľbách. V dohode o povolebnej spolupráci, ktorú pôvodne navrhovala, sa mali 
strany zaviazať, že nebudú spolupracovať so Smerom-SD a kotlebovcami a že nebudú tolerovať korupciu. 

Premiér chce, aby ľudia v jeho blízkosti išli na bezpečnostnú previerku 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) chce, aby ľudia, s ktorými 

spolupracuje na Úrade vlády, išli na bezpečnostnú previerku. Pozrie sa tiež na to, či a ako bol jeho predchodca 
Robert Fico (Smer-SD) informovaný o tom, že v jeho blízkosti pracujú osoby s možnými väzbami na taliansku 
mafiu. A tiež, či tieto osoby naozaj predstavovali bezpečnostné riziko. Povedal to v diskusii RTVS Sobotné 
dialógy. 

„Využijem svoje možnosti vyžiadať si správy od príslušných služieb, či Úrad vlády, alebo sám bývalý premiér 
boli informovaní o tom, že by sa v jeho kancelárii mohli nachádzať ľudia, ktorí by mohli mať v minulosti nejaké 
styky s ľuďmi, ktorých talianske orgány podozrievajú z organizovaného zločinu,“ povedal Pellegrini. 

Prepojenie na osoby s väzbami na taliansku mafiu mala v minulosti Mária Trošková, ktorá pôsobila na Úrade 
vlády ako hlavná štátna radkyňa, aj Viliam Jasaň, dnes už bývalý šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu 
na Úrade vlády. Upozornil na to zavraždený novinár Ján Kuciak v článku, ktorý nestihol dokončiť. 

Pellegrini vyhlásil, že ak by on sám dostal informáciu zo spravodajských služieb, že má vo svojej blízkosti 
„závadovú osobu“, táto by na Úrade vlády skončila. Premiér tiež informoval, že požiada o preverenie osôb, ktoré 
pracujú v jeho blízkosti. „Požiadal som riaditeľa mojej kancelárie aj ľudí, ktorí v nej pracujú, aby každý absolvoval 
previerku v príslušnej úrovni podľa toho, s akými informáciami sa bude do budúcna oboznamovať,“ povedal 
predseda vlády. 

P. Pellegrini sa nemieni uchádzať o post predsedu Smeru-SD 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini sa nemieni uchádzať o post 

predsedu strany a nahradiť na ňom Roberta Fica (Smer-SD). Je spokojný s tým, že sú pozície predsedu vlády a 
strany oddelené. Hovoril o tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Pellegrini. 

„Momentálne je lepšie, keď má strana silného predsedu a ja ako premiér sa môžem venovať exekutíve. Mne 
momentálne táto situácia vyhovuje, lebo mi to dáva viac času venovať sa výkonu, a som rád, že straníckym 
záležitostiam sa bude venovať predseda strany a generálny manažér,“ povedal Pellegrini. 

Premiér sa neobáva toho, žeby mu Koaličná rada alebo predseda Smeru-SD Fico prikazoval, čo má robiť. 
„Neočakávam, že to bude tak, že Koaličná rada sa rozhodla a ty premiér a vláda to splníte,“ uviedol. Na Koaličnej 
rade zastupuje Smer-SD jeho predseda Robert Fico. Zúčastňovať sa na rokovaniach mieni aj premiér. V 
súvislosti s ľuďmi, s ktorými spolupracuje, uviedol, že sú rozumní a vedia robiť kompromisy. 

Predseda vlády tiež potvrdil, že nechce viesť vojnu s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým mal bývalý 
premiér Fico napäté vzťahy. „Ja mám s pánom prezidentom veľmi korektné vzťahy. Nemám dôvod viesť s pánom 
prezidentom vojnu,“ poznamenal Pellegrini. Poukazuje však, že tak ako prezident má právo komentovať dianie v 
spoločnosti, aj on ho má a bude reagovať. 

Pellegrini opäť odpovedal aj na otázky ohľadom financovania jeho bytu. Trvá na tom, že si naň zarobil a že 
jeho financovanie vie dokázať. Uviedol, že odkedy pracuje, mal vždy nadštandardný príjem. Vysvetľovať mieni 
pred poslancami výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a je presvedčený, že potom zmiznú všetky pochybnosti. 
„Odmietam akékoľvek špekulácie, je to len snaha nového premiéra hneď na začiatku pošpiniť,“ doplnil. 

Predseda NR SR Andrej Danko, po pietnej spomienke na počesť bývalého predsedu NR SR Pavla Pašku, 
odsúdil všetkých politikov, ako aj niektorých novinárov, ktorí dehonestujú meno bývalého predsedu parlamentu. 

„Prosím vás všetkých normálnych novinárov odsúďte aj vy, pri takejto vážnej chvíli ľudí, ktorí dehonestujú 
meno zosnulého a zamyslime sa nad tým, kde táto spoločnosť vôbec speje. Ja nehovorím, že keď je niekto vo 
funkcii a pri moci, že robí len dobré veci. Život však zbehne veľmi rýchlo a mali by sme sa naučiť si problémy 



vysvetliť slušne.“ Povedal predseda NR SR Andrej Danko, ktorý zároveň vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine 
Pavla Pašku. Zároveň bývalému predsedovi NR SR poďakoval za prácu, ktorú pre parlament urobil. 

P. Paška by mohol mať štátny pohreb, ak s tým bude súhlasiť jeho rodina 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Bývalý šéf parlamentu Pavol Paška by mohol mať štátny pohreb. Súhlasiť s tým 

však musia jeho pozostalí. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. 
„Vláda je pripravená rozhodnúť o organizovaní štátneho pohrebu, ale v tomto budeme plne rešpektovať 

prianie rodiny,“ uviedol Úrad vlády SR. 
Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s 

poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD. 
R. Fico: „Na Slovensku máme bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho ‘zoštvali’. 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Smrť expredsedu Národnej rady SR Pavla Pašku zasiahla aj predsedu strany 

Smer-SD Roberta Fica. Podľa neho sa pod jeho smrť podpísali štvavým spôsobom aj novinári a politici. Rodine 
zosnulého zároveň vyjadril úprimnú sústrasť. Uviedol to vo svojom videu na sociálnej sieti. 

Fico uviedol, že Paška bol „skvelý človek, ktorý dodržal slovo“. Takýchto ľudí je podľa neho v politike málo. 
„Na Slovensku máme bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho ‘zoštvali’. To, čo mu robili na základe 

klamstiev a výmyslov, je absolútne neprijateľné. Verím, že sa týmto fenoménom klamstiev, výmyslov, 
novinárskych konšpirácií a idiotských politikov sa raz vyrovnáme,“ poznamenal Fico vo videu. 

V. Remišová dáva podnet na ÚVO a PMÚ k tendru, v ktorom súťažila firma Bonul 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR by mali 

preveriť verejné obstarávanie, v ktorom sa zúčastnila firma Bonul nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra. 
Myslí si to poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová, ktorá sa obrátila s podnetmi na tieto úrady. 

Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal Robert Fico (Smer-SD) demisiu, uzatvoril Zbor 
väzenskej a justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5 milióna eur. 

Do verejného obstarávania sa podľa poslankyne zapojili tri spoločnosti – Adotel-Hex zo Žiliny a spoločnosti 
Bonul a VEL Security (predtým BMN Security) z Nitrianskeho okresu. Víťazom verejného obstarávania sa stala 
práve spoločnosť VEL Security, ktorá bola podľa hnutia OĽaNO v minulosti prepojená na druhého súťažiaceho – 
SBS Bonul. 

Remišová upozornila, že podobný scenár sa odohral pri súťaži firiem Bonul a BMN Security aj v minulosti, keď 
médiá priniesli podozrenia z prepojenia oboch firiem. Pri verejnom obstarávaní takisto nie sú podľa hnutia 
zverejnené príslušné dokumenty, ktoré by sa zverejňovať mali. 

„Nedávno vyšli vo viacerých médiách články o aktivitách nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra a jemu 
blízkych ľudí, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Najvýraznejšie a najznámejšie sú aktivity jeho 
firmy Bonul, okrem iného pozoruhodná úspešnosť firmy pri štátnych zákazkách v réžii nominantov strany Smer-
SD,“ opísala Remišová. 

Zdá sa však podľa nej, že skupina tohto podnikateľa a okruh spriaznených firiem je oveľa širší. „Po vražde 
Jána Kuciaka sme žiadali, aby polícia objektívne preverila a vyšetrila všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal, 
vrátane tých, ktoré sa týkajú nitrianskeho podnikateľa. No ťažko uveriť tomu, že naozaj príde spravodlivosť, ak 
policajný prezident Tibor Gašpar je rodina s nitrianskym oligarchom,“ doplnila Remišová. 

Premiér:Šéfovia MPRV, PPA, SPF a polície sa 12.4. stretnú s farmármi v Košiciach 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela 

Matečná (nominantka SNS) zorganizuje budúci týždeň vo štvrtok (12.4.) v Košiciach, stretnutie šéfov 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Slovenského pozemkového fondu (SPF), policajného prezidenta, 
ako aj predstaviteľov košickej krajskej prokuratúry a súdu, s farmármi z východu SR, ktorí sa cítia ukrivdení a 
podvedení pomermi v agrosektore. Z oznámení farmárov plánuje vláda vyvodiť závery. Oznámil to na brífingu v 
Bratislave premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), za účasti Matečnej. 

„Pani podpredsedníčka budúci týždeň zorganizuje priamo na východnom Slovensku, o mieste a čase bude 
informovať, predpokladám, že to bude v Košiciach, veľké stretnutie, kde bude prítomná ona osobne, bude 
prítomný šéf PPA, šéfka SPF. Dôležitejšie však je, že tohto rokovania sa zúčastní aj prezident Policajného zboru. 
Požiadal som, aby bol prítomný aj krajský riaditeľ polície v Košiciach a prokurátor Krajskej prokuratúry v 
Košiciach. Hovoril som s pánom ministrom spravodlivosti a požiadal som ho, aby zabezpečil na tomto rokovaní aj 
účasť zástupcu Krajského súdu v Košiciach. Chcem, aby sa rokovania zúčastnili signatári iniciatívy 
poľnohospodárov, ktorí iniciovali aj včerajší (5.4.) protest a aby sme im dali tak možnosť hovoriť so všetkými 
relevantnými orgánmi, ktoré majú v tomto prípade čo povedať. Chceme zistiť, kde v reťazci mohla nastať alebo 
nastala chyba,“ povedal predseda vlády. 

„Ak tie chyby nájdeme, sme pripravení na úrovni vlády, aj spolu s pani podpredsedníčkou Matečnou prijímať 
také opatrenia, aby sme zlyhania a problémy, ak v tom systéme niekde sú, a to na všetkých úrovniach, nielen v 
agrorezorte, definitívne odstránili,“ vyhlásil. 

Premiér zároveň na brífingu informoval poľnohospodárov, ktorí vyjadrili na východe Slovenska svoj postoj, že 
rešpektuje ich názor a eviduje ich žiadosť (list) o osobné stretnutie s ním. „Po (avizovanom) budúcotýždňovom 
(štvrtkovom) stretnutí v Košiciach som okamžite pripravený prijať ich aj na Úrade vlády SR v Bratislave a hovoriť s 
nimi o ďalších postupoch, ktoré načrtli vo svojom liste,“ informoval Pellegrini. 

„Ak protestujúci (poľnohospodári) budú mať návrhy a nápady, čo v práci ešte zlepšiť, čo sme doteraz aj robili, 
prijmeme ich návrhy do legislatívneho procesu. Ak ich budeme môcť prijať čo najskôr, určite tak vykonáme,“ 
doplnila agroministerka. 

Prezident: Jediné, čo ma pri T. Gašparovi zaujíma, je, kedy bude odvolaný 



Bratislava 6. apríla (TASR) – Jediné, čo prezidenta SR Andreja Kisku v súvislosti s osobou policajného 
prezidenta Tibora Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odvolá z 
funkcie. Reagoval tak na Gašparovo vyhlásenie, že Kiska je v konflikte záujmov. 

„Prezidenta mrzí, že sa polícia pod vedením Tibora Gašpara stala súčasťou politického boja a naopak zlyhala 
pri ochrane života novinára Jána Kuciaka, ktorý žiadal vyšetriť vyhrážky voči jeho osobe,“ reagoval Kiskov 
hovorca Roman Krpelan. 

Podľa jeho slov polícia tiež roky ignorovala varovania o rozkrádaní krajiny na východnom Slovensku, ktoré 
organizovala talianska mafia. „To je vizitka práce polície pod vedením policajného prezidenta a smutný príbeh 
našej krajiny, ktorý naši občania už nemienia tolerovať ani deň,“ dodal. 

Zomrel expredseda NR SR a niekdajší podpredseda Smeru-SD P. Paška 
Vo veku 60 rokov zomrel na infarkt bývalý predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD). Skonal v 

piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice, potvrdil to hovorca nemocníc Svet zdravia 
Tomáš Kráľ. 

Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Svoje druhé funkčné obdobie však ukončil predčasne v novembri 
2014 v súvislosti s kauzou predraženého piešťanského CT prístroja. V rokoch 2003 až 2016 bol aj podpredsedom 
Smeru-SD. 

V parlamente sa preslávil aj výrokom: “ Vyhraj voľby, môžeš všetko.“ 
Prezidenta A.Kisku zaskočila náhla smrť P.Pašku,rodine vyjadril úprimnú sústrasť 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Prezidenta SR Andreja Kisku zaskočila náhla smrť bývalého predsedu 

parlamentu Pavla Pašku, rodine a príbuzným vyjadril úprimnú sústrasť. „Prezidenta zaskočilo náhle úmrtie Pavla 
Pašku a vyjadril úprimnú sústrasť najbližším príbuzným, rodine, priateľom a známym,“ napísal Kiskov hovorca 
Roman Krpelan v písomnom stanovisku. 

Ak T. Drucker neodvolá T. Gašpara, SaS bude chcieť počuť vysvetlenie na výbore 
Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v priebehu budúceho týždňa neodvolá 

policajného prezidenta Tibora Gašpara, opozičná SaS bude žiadať, aby svoju nečinnosť prišiel vysvetliť na 
branno-bezpečnostný výbor. 

„Ak minister vnútra Drucker v priebehu budúceho týždňa neodvolá policajného prezidenta Gašpara, bude 
svoju nečinnosť vysvetľovať na branno-bezpečnostnom výbore,“ uviedol poslanec a podpredseda SaS Ľubomír 
Galko. Poukázal na „alarmujúcu“ nedôveru občanov v políciu a nekonanie polície v kauzách. Pre očistu polície sú 
podľa SaS personálne zmeny na riadiacich pozíciách nevyhnutnosťou. 

Odvolanie Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta žiadajú aj ľudia na zhromaždeniach Za slušné 
Slovensko, ale aj prezident SR Andrej Kiska. Minister vnútra Drucker si zobral mesiac na posúdenie ďalšej 
budúcnosti Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a 
bezpečnostná situácia na Slovensku je dobrá. 

Drucker tiež informoval, že na júnovú schôdzu parlamentu chce predložiť zmeny v spôsobe obsadzovania 
riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa ohľadom kľúčovej 
požiadavky iniciatívy na odvolanie Gašpara spolieha na profesionalitu Druckera. 

Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, aby abdikoval na svoju funkciu. Nevylúčil, že sa z postu 
policajného šéfa rozhodne odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky 
ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar uvedomuje. Nemá však pocit, že by vo 
funkcii škodil. Pripomenul, že na Slovensku sa stalo menej trestných činov a bolo menej mŕtvych na cestách. 

T. Gašpar: Z vlády ma nikto nepožiadal o abdikáciu, nevylučujem, že odídem sám 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, 

aby abdikoval na svoju funkciu. Povedal to novinárom RTVS a Denníka N, ale nevylúčil, že sa z postu policajného 
šéfa rozhodne odísť sám. 

Gašpara podľa jeho slov na odchod nevyzval ani minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD). „Z vlády 
ma nikto nepožiadal, aby som odstúpil. Rozhovory, ktoré s ministrom vnútra máme, sú o policajnom zbore. V 
dohľadnom čase rozhodne aj o mojej budúcnosti, aj o tom, ako bude pokračovať policajný zbor,“ vysvetlil Gašpar. 

Policajný prezident však nevylučuje, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov 
útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar 
uvedomuje. „Vnímam to a myslím si, že mnohí z nich nevedia, aké sú tie dôvody. Sú im podsúvané rôzne, za 
ktoré ja nenesiem zodpovednosť. Zároveň je veľa ľudí, ktorí mi vyjadrujú podporu a je neviem, voči ktorým mám 
byť korektnejší. Tak či tak som mal končiť na jeseň po prijatí zákona. Dnes je skoro hotový a či to bude zajtra, o 
mesiac, alebo po prijatí tohto zákona, už nie je pre mňa rozhodujúce,“ deklaroval. To, čo je pre neho dôležité a čo 
mu prekáža je, že sa napáda celý Policajný zbor. 

Gašpar však nemá pocit, že by vo funkcii škodil. Poukázal tu na to, že na Slovensku sa stalo menej trestných 
činov, bolo menej mŕtvych na cestách. 

Policajnému šéfovi sa zároveň nepozdáva, že po jeho odchode volá aj prezident SR Andrej Kiska. „Vidím tu 
konflikt záujmov. Vyjadroval sa o tom, že je NAKA zneužívaná vo vzťahu k jeho firme, ale NAKA tieto podozrenia 
nevyšetrovala do decembra minulého roku. Teraz ich vyšetruje,“ dodal. 

Za slušné Slovensko demonštrovali aj v zahraničí; v Prahe sa zišli stovky ľudí 
Praha/Amsterdam/Dublin 5. apríla (TASR) – Zhromaždenia v rámci iniciatívy Za slušné Slovensko sa konali 

vo štvrtok popri Slovensku opäť aj vo viacerých zahraničných mestách. Zrejme najviac ľudí sa zišlo na podujatí 
pod heslom „Praha – Postavme sa za slušné Slovensko“, ktoré organizovali Slováci žijúci v českej metropole už 
po piatykrát. 



Na podvečernom zhromaždení na pražskom Václavskom námestí vystúpili hostia z Česka i zo Slovenska 
vrátane umelcov, ako sú David Koller, Nina Rosa, Silvia Szollos či folklórny súbor Limbora. Z údajov na 
facebookovej stránke podujatia vyplýva, že prítomných bolo približne 500 účastníkov. 

Podľa zverejnenej tlačovej správy išlo o apolitické protestné zhromaždenie s cieľom „upozorniť na fakt, že 
slovenská spoločnosť… sa dožaduje zmien, čomu bolo doposiaľ vyhovené len čiastočne“. „Ani mesiac od vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej verejnosť nepozná vrahov a je presvedčená, že 
Polícia SR túto vraždu nikdy neobjasní, pretože prezident policajného zboru SR je namočený v kauzách mafie a 
vládnych špičiek, o ktorých Ján Kuciak písal,“ uviedol spolok Pražská kaviareň. 

Okrem vyšetrenia vraždy Kuciaka a odvolania slovenského policajného prezidenta Tibora Gašpara 
organizátori požadovali aj „vznik novej a dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia podozriví z korupcie a 
prepojenia na organizovaný zločin“. 

Miestami ďalších štvrtkových zhromaždení boli podľa internetovej stránky iniciatívy Amsterdam, Dublin, 
Manchester, Štokholm, ale aj kalifornské Palo Alto. 

Diana Quirschfeld zo skupiny organizátorov akcie v Amsterdame pre TASR uviedla, že v súlade s 
očakávaniami sa tentoraz zúčastnilo približne 60 ľudí, zatiaľ čo pri predošlých zhromaždeniach sa ich zišlo 30-
130. Ciele boli podľa nej „stopercentne jednotné“ s cieľmi protestov na Slovensku. Okrem „odpolitizovania polície“ 
protestujúci opakovane žiadali medzinárodné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Na večernom proteste pred slovenským veľvyslanectvom v Dubline sa podľa vyjadrenia usporiadateľa 
Miroslava Talara pre TASR malo zúčastniť približne 25-30 ľudí. 

Zaplnené námestie v Bratislave žiadalo odchod policajného prezidenta T. Gašpara 
Na bratislavskom Námestí SNP sa opäť zišli desaťtisíce ľudí na zhromaždení Za slušné Slovensko. Piaty 

rovnomenný pochod sa uskutočnil vo štvrtok, hlavnou požiadavkou bol tentoraz odchod policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. Hodinu a pol trvajúce zhromaždenie prebehlo pokojne, nenarušili ho žiadne incidenty. 

Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Organizátori z pódia 
pripomenuli, že vyšetrenie smrti týchto dvoch mladých ľudí je naďalej ich hlavnou požiadavkou. Súčasná vládna 
moc si podľa organizátorky Karolíny Farskej stále nechce uvedomiť, že odvolanie Gašpara je prvý nevyhnutný 
krok k tomu, aby verejnosť mohla začať veriť, že vražda novinára a kauzy, na ktoré poukázal, budú nezávisle 
vyšetrené. 

Richard Stanke: „Občanom krajiny ste vzali vieru v akúkoľvek spravodlivosť a my ju chceme späť!“ 
Okrem odchodu šéfa polície iniciatíva Za slušné Slovensko žiada systémové zmeny v polícii a odpolitizovanie 

jej vedenia. „To, čo premiér hovorí, je zbavovanie sa zodpovednosti,“ uviedol jej ďalší predstaviteľ Juraj Šeliga na 
margo slov predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý uviedol, že jeho úlohou nie je rozhodovať o 
budúcnosti policajného prezidenta a v tejto záležitosti dáva voľnú ruku ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi 
(nominant Smeru-SD). Organizátori v závere zhromaždenia vyhlásili, že sú odhodlaní pokračovať v protestoch, až 
kým Gašpar neodíde. 

Dav zaplnil väčšiu časť Námestia SNP. Okrem štrngania kľúčmi a výziev na koniec policajného prezidenta a 
súčasného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ľudia opakovane skandovali heslo „Voľby“. Námestiu sa v 
úvode prihovorila novinárka týždenníka Trend Zuzana Petková, ktorá pred dvoma rokmi napísala článok o kauze 
podvodov na DPH, v ktorej mali byť namočené politické špičky Smeru. 

„Polícia mi do dnešného dňa neodpovedala na otázku, ako naložila s podozreniami, ktoré sa týkali bývalého 
ministra vnútra Roberta Kaliňáka,“ povedala davu. „Namiesto toho si mňa a kolegyňu predvolala NAKA. Elitná 
zložka polície, ktorá bola zriadená na boj s mafiou a najhoršou kriminalitou, vyšetrovala, či sme sa nedopustili 
trestného činu ohovárania ministra,“ doplnila Petková. 

Najemotívnejší prejav mal opäť herec Richard Stanke, ktorý prišiel na pódium v sprievode ďalších hercov a 
umelcov. „Od nástupu vlády prešlo desať dní a začala sa okamžitá normalizácia. Na jednej strane novinári denne 
odhaľujú korupčné prepojenia členov vlády či vysokých štátnych úradníkov, na strane druhej sú viac ako trestné 
oznámenia na vysokopostavených ľudí prešetrovaní ľudia, ktorí tieto skutky oznámili,“ povedal Stanke. 
„Atmosféra strachu, nedôvera v spravodlivosť pokračujú a chobotnica je v bezpečí,“ dodal herec. 

Predstavitelia iniciatívy v utorok (3.4.) informovali, že dostali pozvánku na stretnutie s Druckerom. Pozvanie 
odmietli s tým, že sa na ňom nezúčastnia skôr, ako minister odvolá Gašpara. 

Premiéra Pellegriniho mrzí pokračovanie zhromaždení. Ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie 
Gašpara sa premiér spolieha na profesionalitu Druckera. „Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, aby čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový 
zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil v stredu 
(4.4.) Pellegrini. 

V Gregorovciach bude 5. mája koncert, v deň plánovanej svadby Martiny a Jána 
Prešov 5. apríla (TASR) – Vyše 2000 ľudí prišlo v Prešove na štvrtkové zhromaždenie, ktoré vyzývalo postaviť 

sa za slušné Slovensko. Na transparentoch dominovali výzvy na odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora 
Gašpara, kritika na adresu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a dav žiadal predčasné voľby. 

Za organizátorov zhromaždení na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý 
poukázal na politické nominácie nových ministrov, ktoré sú podľa jeho slov výsmechom voči ľuďom v uliciach. „Je 
evidentné, že pokračujú v trende, ktorý Smer-SD nastavil pred desiatimi rokmi, v dosadzovaní tendenčných, 
stranou ovládaných ľudí do kľúčových pozícií riadenia štátu,“ povedal. Ako príklad uviedol policajného prezidenta 
Gašpara. Ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) adresoval otázku, dokedy ich chce 
pozývať na kávu a ignorovať hlas ľudu. 

Na pódiu sa hovorilo aj o dotáciách v agrorezorte a „kradnutí“ pôdy prostredníctvom nekalých praktík, ktoré 
zakrýva nie zahraničná, ale domáca mafia. 



K Prešovčanom sa prihovoril riaditeľ vydavateľstva Denníka N Lukáš Fila, ktorý pripomenul, že ostáva 
nevyšetrená vražda dvoch ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Jeden z nich bol mojím kolegom, novinárom. 
Existuje dôvodné podozrenie, či súčasné vedenie polície má úprimný záujem okolnosti tejto vraždy vyšetriť. 
Ministerstvo kultúry, ktoré má na starosti novinárov a médiá, má sa postarať o to, aby sa niečo podobné 
neopakovalo, je v rukách ministerky, ktorá je v danej oblasti absolútne neznáma,“ uviedol. 

Na tribúne sa opäť objavila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, ktorá neprišla rečniť, iba svojou 
prítomnosťou chcela pripomenúť, že žiada spravodlivé vyšetrenie vraždy svojej dcéry a jej snúbenca. V jej mene 
zaznelo pozvanie na koncert do Gregoroviec na 5. mája, kedy mali mať svadbu zavraždení Martina a Ján. 

Bratislava: Zhromaždenie Za slušné Slovensko bolo podľa polície pokojné 
Zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo v Bratislave, bolo pokojné, polícia nezaznamenala 

narušenie poriadku. Vyplýva to z hodnotenia bezpečnostnej situácie, o ktorom informoval bratislavský krajský 
policajný hovorca Michal Szeiff. 

„Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave aj dnes napomáhalo zabezpečovať pokojný a nerušený 
priebeh oznámeného verejného zhromaždenia, ako aj pochodu,“ uviedol s tým, že polícia počas ich priebehu 
nebola nútená zakročiť. „Prípady narušenia verejného poriadku zo strany účastníkov zhromaždenia a pochodu 
sme doposiaľ nezaznamenali,“ doplnil Szeiff. Situáciu na území hlavného mesta polícia aj naďalej monitoruje. 

Ľudia na verejnom zhromaždení žiadali odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové 
zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. Preto sa konali ďalšie zhromaždenia 
vo viacerých slovenských mestách aj v zahraničí. 

Premiéra Pellegriniho zvolanie zhromaždení s požiadavkou na odvolanie Gašpara mrzí. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Predseda vlády tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym 
prokurátorom Jaromírom Čižnárom ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako 
má. 

„Ak by som mal pochybnosť, že aj v tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak, samozrejme, ten tlak na pána 
ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby 
posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, čo má urobiť,“ dodal. 

B. Bystrica: Rečníci na námestí žiadali odchod T. Gašpara a dôveryhodnú vládu 
Približne 2000 ľudí sa zišlo vo štvrtok podvečer na Námestí SNP v Banskej Bystrici na mítingu podporujúcom 

iniciatívu Za slušné Slovensko. Na pódiu sa takmer dve hodiny striedali organizátori z rôznych občianskych 
zoskupení a rečníci z radov študentov, zdravotníkov či umeleckej obce. 

Ako krátko pred podujatím TASR povedala Martina Strmeňová, koordinátorka platformy Nie v našom meste, 
ktorá v Banskej Bystrici organizuje mítingy Za slušné Slovensko, štvrtkový protest pod Urpínom sa koná najmä 
preto, aby boli splnené požiadavky protestujúcich, ako sú nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zostavenie dôveryhodnej vlády. „Nezávislé vyšetrenie vraždy však nemôže 
byť, pokiaľ je na svojom mieste v polícii politický nominant. Preto chceme zvýrazniť našu požiadavku na 
odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara,“ zdôraznila. Organizátori sa zároveň pripojili aj k protestom 
slovenských farmárov pre agrokauzu s eurodotáciami na východe Slovenska. 

Na pódiu sa okrem organizátorov a hudobných hostí vystriedali napríklad aktivistka z platformy Nie v našom 
meste Csilla Droppová, novinár Eugen Korda alebo občiansky aktivista Slávo Sochor. 

Trnava: Na proteste bolo 500 ľudí, vystúpil R. Bezák i V. Oktávec 
Arcibiskup Róbert Bezák aj tribún Novembra ’89 Vladimír Oktávec vystúpili vo štvrtok v Trnave na ďalšom 

proteste Za slušné Slovensko. Na Trojičnom námestí sa zišlo okolo 500 ľudí všetkých vekových kategórií. 
Prítomnosť Bezáka organizátor akcie Pavol Koprda vopred neavizoval, o to väčší potlesk mal arcibiskup po 

svojom vystúpení. Povedal, že sú udalosti, ktoré nás posúvajú ďalej, aj „keď máme v srdci obavu a niet toľko 
odvahy. Ale keď sa odvahy spoja, je to lavína a tá spôsobila, že sa čosi zásadné zmenilo“. Smrť Jána Kuciaka a 
jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ľuďoch, ako uviedol, vzbudila záujem o veci verejné, o pravdu a spravodlivosť 
a je to búrka, ktorá sa valí Slovenskom a má veľkú silu. „Verím, že žijeme chvíľu zrodenia čestného občana 
Slovenska, ktorý chce, aby bola táto krajina slušná a krásna svojimi ľuďmi,“ povedal Bezák. 

Oktávec pripomenul, že v Novembri ’89 „sme žili v neslobode, dnes atribúty slobody máme a napriek tomu 
cítime potrebu vyjadrovať nespokojnosť s vecami verejnými. Volíme slobodne, ale akosi divne – najprv vhodíme 
lístok a potom sa držíme za hlavu“. Podľa jeho slov sa podnikanie a politika nedajú robiť naraz. „Ľudia, ktorí to tak 
robia, prznia podnikanie i politiku,“ konštatoval Oktávec. 

Zástupca iniciatívy Chceme veriť Peter Wilfling zo združenia Via Iuris zoznámil prítomných s požiadavkami 
iniciatívy a požiadal nielen o ich podporu, ale aj šírenie. Zahŕňajú obnovenie dôvery občanov v štát cez kroky ako 
odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného prezidenta Tibora Gašpara či väčšiu kontrolu 
nimi riadených orgánov i súdnictva. 

Koprda prečítal list novinára Andreja Bána. Moderátorom protestu bol opäť herec trnavského Divadla Jána 
Palárika Tomáš Vravník, jeden zo signatárov výzvy Kultúrny reparát, ktorého text predniesol pred zhromaždenými 
Trnavčanmi. Povedal, že výzvu na odstúpenie nevymenovanej ministerky kultúry podpísalo už 2000 ľudí. V 
závere mítingu oznámil vznik platformy Za slušné Slovensko a vyzval, aby sa obyvatelia Trnavy zišli opäť, ak to 
bude potrebné. 



„Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti. My vydržíme,“ adresoval za zúčastnených 
tým, ktorí nechcú počuť „hlas ulice“ žiadajúci výmenu policajného prezidenta, nezávislé vyšetrovanie smrti 
novinára Kuciaka, odpolitizovanie polície a zastavenie korupcie a stíhania prokurátora Vasiľa Špirka. 

Žilina: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišlo niekoľko tisíc ľudí 
Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa vo štvrtok popoludní zišlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline 

niekoľko tisíc ľudí. Jedným z jeho cieľov bolo podľa spoluorganizátora zhromaždenia Mareka Richtera vyslať 
jasný nesúhlas s tým, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) stále neodvolal prezidenta 
Policajného zboru Tibora Gašpara. 

„Rovnako chceme poukázať na nevyhnutné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia 
polície. Preto požadujeme dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, odvolanie 
policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia 
polície,“ zdôraznil Richter. 

Za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6000 signatárov, sa 
zhromaždeniu prihovoril Ján Orlovský. „Najdôležitejšia vec je, že sa zobudila občianska spoločnosť. Pretože, keď 
kontrolujeme vládnu moc len raz za štyri roky v čase volieb, zdá sa, že je to málo. Zvolení ľudia si veľmi rýchlo 
zvyknú na isté pohodlie a moc. Majú pocit, že už sú nekontrolovateľní. A keď nefungujú jednotlivé inštitúcie, tak tu 
máme marazmus, ktorý tu máme,“ podotkol Orlovský. 

Podľa blízkeho priateľa Jána Kuciaka Marcela Tomaníka je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek, ktorý bol 
neoddeliteľnou súčasťou vášho života, tu už nikdy viac nebude. „To, čo Janko robil, nerobil len pre seba. Robil to 
pre nás všetkých. Preto, aby naozaj docielil slušné Slovensko. Žiaľ, už nikdy to nedokončí. Preto vás všetkých 
prosím, aby ste nepoľavili a dávali najavo, že to, čo sa tu, na Slovensku deje, nie je v poriadku. Chcem požiadať 
všetkých, ktorým nie je jedno, v akom štáte žijú a v akom štáte budú žiť ich deti, aby neprestali bojovať za slušný 
štát, spravodlivosť, urýchlené a transparentné vyšetrenie vraždy našich priateľov,“ povedal pred zhromaždením 
Tomaník. 

Košice: K protestu Za slušné Slovensko sa pridali farmári s traktormi 
Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa vo štvrtok opäť konalo v centre Košíc. Podujatie, ktoré 

prebehlo bez incidentov, pritiahlo na Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne viac ako 2000 ľudí. K akcii sa pridali aj farmári 
z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. Ich protest 
sprevádzala kolóna desiatok traktorov, ktorá prešla Košicami od mestskej časti Barca až k centru mesta. 

Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by podľa výzvy zo zhromaždenia mal vykonať 
opatrenia na obnovu dôvery občanov v políciu a ministerstvo vnútra. „Žiadame okamžité odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara, odpolitizovanie vedenia polície a realizáciu nevyhnutných systémových zmien v 
policajnej inšpekcii, ktoré budú garantovať jej nezávislosť,“ uviedli za organizátorov Ján Gálik a Alžbeta Bojková. 
Poukázali na medializované informácie o pochybeniach pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj na stále sa objavujúce korupčné kauzy. 

Za protestujúcich farmárov vystúpil František Oravec, farmár z Gyňova pri Košiciach, ktorý hovoril o 
„mafiánskych praktikách“ v poľnohospodárstve. Silné skupiny podľa jeho slov zaberajú pôdu od tých, ktorí majú 
na ňu právny nárok a ktorí tak musia čeliť nátlaku, vyhrážkam i fyzickým útokom. 

„Žiadame, aby finančné prostriedky – dotácie boli vyplácané iba takým užívateľom pôdy, ktorí k nej vedia 
preukázať právny titul, či už na základe vlastníctva, alebo právoplatnej nájomnej zmluvy. Žiaľ, odkedy sme vstúpili 
do Európskej únie, nie je žiadny štátny ani samosprávny orgán, ktorý by kontroloval právne tituly k pôde. Tu je tá 
diera a priestor pre rôznych špekulantov, novodobú mafiu, ktorá vie poberať finančné prostriedky Európskeho 
spoločenstva bez právneho titulu,“ povedal Oravec pre novinárov. 

Pokiaľ Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) alebo ministerstvo pôdohospodárstva nepristúpia k zmene, 
nespokojní farmári sa podľa neho chystajú na protest aj s traktormi od Michaloviec až do Bratislavy. 

Na zhromaždení vystúpil aj vedúci charity Samaritán a zakladajúci člen Občianskeho fóra a hnutia VPN 
Ľubomír Badiar, ktorý navrhol vyhlásiť deň zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za pamätný 
deň SR – deň boja proti korupcii. Medzi rečníkmi boli aj ochranár a filmár Erik Baláž či riaditeľka Karpatskej 
nadácie a občianska aktivistka Laura Dittel. 

Nitra: Dve tisícky ľudí žiadali od vlády, aby splnila svoje sľuby 
Nitra 5. apríla (TASR) – Približne dve tisícky ľudí sa vo štvrtok zišli v Nitre na pochode Za slušné Slovensko. 

Organizátori zvolili symbolickú trasu, ktorá viedla od Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF), 
kde študovala zavraždená Martina Kušnírová, a pokračovala k budove študentského domova Nitra, kde sídli 
Katedra žurnalistiky UKF, na ktorej študoval a neskôr vyučoval Ján Kuciak. Pochod sa skončil pri Mariánskom 
stĺpe na Svätoplukovom námestí, kde účastníci zaspievali hymnu a zapálili kahance na pamiatku zavraždeného 
novinára a jeho priateľky. 

Na Svätoplukovom námestí sa zhromaždeným ľuďom prihovoril študent žurnalistiky Jakub Prok, ktorý bol 
žiakom Jána Kuciaka. Zdôraznil, že od vraždy Jána a Martiny už uplynul viac ako mesiac. „Požiadavka na jej 
dôkladné a nezávislé vyšetrenie a tiež všetkých káuz, na ktoré Jano poukázal, však stále zostáva nesplnená. Za 
ten čas sa nám však prostredníctvom verejného tlaku podarilo donútiť vládu prijať politickú zodpovednosť. 
Desaťtisíce slušných ľudí v uliciach ukázali, že Slovensko má nádej stať sa lepšou krajinou,“ vyhlásil. 

Jeho slová sprevádzalo hlasné „do basy“, ktoré skandovali zhromaždení ľudia. Tým organizátori pripomenuli 
sľub vlády o vrátení dôvery orgánom činným v trestnom konaní. „Svoj sľub nesplnili. Je nepochopiteľné, že aj po 
desiatich dňoch vo funkcii nedokázal urobiť minister vnútra Tomáš Drucker v tejto veci ani to najzákladnejšie 
gesto – odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Jeho zotrvanie vo funkcii je pritom výsmechom 
akejkoľvek snahe o objektivitu vyšetrovania. Zároveň je to pomyselná facka do tváre desaťtisícom ľudí v uliciach,“ 
skonštatoval Prok. 



L. Ď. Nicholsonová: Žiadame, aby G. Matečná odstúpila z postu šéfky MPRV SR 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela 

Matečná (nominantka SNS) by mala odstúpiť zo svojho postu ministerky pôdohospodárstva. Uviedla to na 
brífingu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) v Moldave nad Bodvou jej podpredsedníčka Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, za účasti farmárov, ktorí sa cítia podvedení pomermi v agrorezorte na východe Slovenska. 

„Nie ja ju žiadam o odstúpenie, toto sú ľudia, ktorých záujmy vy máte zastupovať, Vy máte zastupovať záujmy 
drobných roľníkov, ktorí tu dnes hovorili. V ich mene vás žiadam, aby ste si zachovali zvyšky cti a s okamžitou 
platnosťou odstúpili z funkcie ministerky pôdohospodárstva,“ povedala Nicholsonová. 

„Považujem za nehorázny výsmech, ak si vy s pánom Kožuchom (Juraj Kožuch, generálny riaditeľ 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry – PPA, pozn. TASR) zorganizujete tlačovú konferenciou a pred kamerami 
všetkých zúčastnených médií hovoríte, ako ste o ničom celé roky netušili a že vy ste poňali podozrenia až po tom, 
ako bol publikovaný článok investigatívneho novinára Andreja Bána, ktorý si dal tú námahu a vycestoval do 
„krajiny, v ktorej nič nie je“, teda sem na východ Slovenska,“ podčiarkla Nicholsonová. 

Podľa slov tímlíderky SaS pre pôdohospodárstvo Jarmily Halgašovej bol za posledné roky v agrorezorte 
vybudovaný sofistikovaný a netransparentný systém prideľovania dotácií. „Peniaze sa prideľovali 
netransparentným spôsobom veľmi úzkej skupine ekonomicky previazaných vlastníkov,“ podotkla Halgašová. 

„Žiadame MPRV a PPA, aby okamžite zverejnili všetky systémové a projektové dotácie od vstupu SR do EÚ, 
a to v čo najjednoduchšej forme, aby bola možnosť pre kohokoľvek mať (k dokumentom) rýchly a krátky prístup. 
Rovnako žiadame, aby MPRV založilo centrálny register žiadostí o nájmoch pozemkov v správe Slovenského 
pozemkového fondu (SPF), s uvedením vlastníckeho vzťahu,“ dodala Halgašová. 

Návrh zmien v polícii predloží T. Drucker na júnovú schôdzu parlamentu 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR 

sú absolútnou prioritou nového ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Drucker to uviedol v 
štvrtok na sociálnej sieti, kde reagoval na kritiku, že odkladá ohlásené legislatívne zmeny. 

„Nezmenil som postoj. Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu,“ 
deklaruje minister. Ten však po oboznámení sa so stavom a lehotami zistil, že materiál nestihne predložiť na 
májovú schôdzu Národnej rady SR. „Ak bude budúci týždeň návrh zákona predložený do medzirezortného 
pripomienkového konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu,“ informoval. 

Drucker opäť zopakoval, že chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových 
pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. „Toto je podstata zmeny,“ objasnil. 

Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie budú vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným 
vypočutím, spresnil minister s tým, že povinnými orgánmi budú výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre 
obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho. 

Povinné výberové konania sa budú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a 
všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek 
by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné 
previerky. 

Minister tiež avizoval, že bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie v 
budúcnosti nebude možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov budú mať špecializované oddelenia 
prokurátorov v rámci všetkých krajov. 

Na doteraz absentujúce kroky nového ministra vnútra reaguje iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá zvolala na 
štvrtok do Bratislavy ďalšie protestné zhromaždenie. Žiada odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, 
jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Pre obnovenie dôvery verejnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa iniciatívy potrebné 
konkrétne kroky. Ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) však nevidí jasný signál, 
že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. 

Premiér: Výsledkom zmien má byť nikým neovplyvňovaný policajný prezident 
Bratislava/Prakovce 5. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že minister vnútra 

Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pripraví takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na 
čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Pellegrini to uviedol po výjazdovom 
rokovaní vlády v Prakovciach v okrese Gelnica. 

Premiér reagoval na podrobnosti, ktoré Drucker vo štvrtok priblížil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je s 
legislatívnym návrhom „v kontúrach“ oboznámený a nemá s ním problém. „Pán minister má moju plnú podporu, 
má voľné ruky, ja mu do prípravy legislatívy nezasahujem a verím, že pripraví takú legislatívnu úpravu, ktorá do 
budúcna zamedzí akýmkoľvek pochybnostiam, žeby na čele polície po tom výberovom konaní stál niekto, kto je 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný,“ uviedol. 

Výsledkom novozavedeného výberového konania bude podľa premiéra nezávislý policajný prezident, ktorého 
bude musieť verejnosť rešpektovať. „Myslím si, že to dá tomu ďalšiu takú mieru väčšej dôveryhodnosti a odstráni 
tie pochybnosti, ktoré nie vždy sú založené na pravde, ale dnes už niekedy mám pocit, že je to viac o emóciách 
ako o realite,“ doplnil s tým, že vytvára tlak na ministra vnútra, aby legislatívnu úpravu predložil čo najskôr. 

Drucker v štvrtok oznámil, že návrh pošle do pripomienkovania na budúci týždeň. Materiál tak už nestihne 
predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR, stihnúť by sa však mala júnová schôdza parlamentu. Prezident 
Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie by po novom mali byť vyberaní dvojkolovo s verejným vypočutím. Ich 
funkčné obdobie by malo byť sedem rokov, bez možnosti opätovnej voľby. S tým súhlasí i predseda vlády. 

„Som zástanca toho, že funkčné obdobie policajného prezidenta musí z väčšej miery presahovať volebné 
obdobie, aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú, alebo nebudú môcť 
vyberať konkrétneho policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje,“ ozrejmil Pellegrini. Podľa toho je logické, že prvé 



volebné obdobie nového šéfa policajnej inšpekcie bude polovičné, aby sa neprekrývalo s volebným obdobím 
policajného prezidenta. 

Premiér očakáva, že bude o finálnom znení legislatívnych zmien informovaný ešte pred tým, ako ho minister 
pošle na pripomienkovanie. Pellegrini tiež predpokladá, že následne sa materiál dostane na Koaličnú radu, aby 
sa zabezpečila potrebná väčšina pre jeho schválenie v parlamente. 

A.Kiska: Očakáva odvolanie policajného prezidenta T.Gašpara v najbližších dňoch 
Štrbské Pleso 5. apríla (TASR) – Prezident Andrej Kiska očakáva, že k odvolaniu policajného prezidenta 

Tibora Gašpara dôjde v najbližších dňoch. Povedal to po štvrtkovom stretnutí s prezidentom Českej republiky 
Milošom Zemanom na Štrbskom Plese. 

„Pri menovaní novej vlády a pri rozhovore s ministrom vnútra som povedal, že výmena kľúčových ľudí v 
polícii, medzi ktorých pravdaže patrí aj policajný prezident pán Gašpar, je kľúčovou vecou k tomu, aby sme mohli 
naspäť začať budovať dôveru ľudí v políciu. Vláda stojí pred ťažkou úlohou, ale nemáme najmenšiu šancu túto 
dôveru vrátiť, pokiaľ nedokážeme v najbližších dňoch takúto nesmierne dôležitú vec pre upokojenie a získanie 
dôvery, ako je odstúpenie policajného prezidenta pána Gašpara,“ uviedol Kiska ohľadom ohlásených protestov v 
slovenských uliciach, na ktorých budú ľudia vo štvrtok žiadať odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. 

Predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach, žiadajú 
odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii, ale aj 
odpolitizovanie vedenia polície. 

Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na 
odvolanie Tibora Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový 
minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

BRIEF: J. VALOCKÝ ODSTÚPIL Z FUNKCIE ŠÉFA NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Poslanec za Smer-SD Jozef Valocký odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa 

Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. Jeho rezignáciu už prijala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). 
Valockému sa v NOÚ búril personál, kritizoval odchod zdravotníkov i odklad operácií. 

SaS: Sme najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za Slovensko 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Strana SaS má jasnú víziu, čo chce so Slovenskom spraviť a má schopných a 

čestných ľudí, ktorí to dokážu zrealizovať. SaS je preto najlepšie pripravenou stranou na to, aby prevzala 
zodpovednosť za krajinu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Liberáli tu predstavili 
poslednú z ôsmich plánovaných reforiem pod názvom Štíhly štát s podtitulom Efektívna štátna správa. 

Poslanec SaS Jozef Rajtár pripomenul, ako sme nedávno videli premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) 
osobne sedieť na daňovom úrade, kde na papieri priniesol svoje daňové priznanie napriek tomu, že štát už mal 
byť zdigitalizovaný a priznanie sa malo podávať elektronicky. „Nový vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši 
(Smer-SD) zase hovoril o tom, ako sa pasuje so stránkou Slovensko.sk a nepodarilo sa mu cez ňu vybaviť nič,“ 
povedal Rajtár. 

Opozičný poslanec preto tvrdí, že IT projekty štátu sú neefektívne, nefungujú a stoja veľa. „Preto máme 
pripravenú reformu Štíhly štát,“ vyhlásil. Reforma podľa jeho slov obsahuje dôsledné uplatňovanie konceptu 
Hodnota za peniaze, zmeny v elektronizácii štátnej správy tak, aby priniesli lepšie a lacnejšie elektronické služby 
štátu a napokon transparentné verejné obstarávanie. 

Sulík tvrdí, že Slovensko vie byť v relatívne krátkom čase úžasnou krajinou pre život. „Preto chceme naše 
priority realizovať, preto sme ku každej z ôsmich priorít vypracovali reformné diela,“ dodal. 

V mestách pokračujú protesty, hlavnou požiadavkou sú zmeny v polícii 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v 

policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. Aj toto žiadajú predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, 
ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach. 

„Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) tvrdí, že potrebuje čas na rozhodnutie o novom policajnom 
prezidentovi. Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, 
že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných policajtov, a to v priebehu pár dní,“ uviedli 
organizátori. 

Podľa nich, ak sa chce minister vnútra naozaj snažiť o obnovenie dôvery verejnosti v nezávislé vyšetrovanie 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj káuz, na ktoré zavraždený novinár poukázal, tak odvolanie 
Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné 
kroky, aby sa Drucker vôbec mohol uchádzať o dôveru verejnosti. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. „Miesto toho počúvame o potrebe 
zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave o 17. 
hodine na Námestí SNP. V ostatných mestách budú zhromaždenia, pochody alebo ďalšie aktivity vo štvrtok alebo 
piatok (6.4.) podľa kapacít a ohlásenia organizátorov z konkrétnych miest. 

Premiéra Pellegriniho mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie Tibora 
Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž kompetencii nový minister vnútra Tomáš 
Drucker, na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu (4.4.) na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech 
túto funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký 
policajný prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah 
vysokého politika do chodu polície,“ zdôvodnil. Zároveň necháva na ministra vnútra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. „Pre mňa je momentálne kľúčové, aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti 



predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ 
vysvetlil Pellegrini. 

Predsedu vlády podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ dodal. 

Český prezident Miloš Zeman pricestoval na návštevu Slovenska 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska v stredu pricestoval prezident Českej republiky Miloš 

Zeman. Ide o jeho prvú zahraničnú návštevu v druhom funkčnom období. Informoval o tom hovorca Pražského 
hradu Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter. 

Zeman sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj s premiérom Petrom 
Pellegrinim. 

Podľa Martina Liptáka z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, ktorý TASR informoval o programe 
návštevy, sa stretnutie prezidentov začne vo štvrtok oficiálnym privítaním. 

Predmetom ich rozhovorov „bude ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý sa v tomto 
roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil Lipták. 

Prezidenti sa spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. Podvečer sa 
český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman odcestuje v piatok 
6. apríla. 

P. Pellegrini: Nie som zástanca vyľudňovania území odchodom za prácou 
Sabinov 4. apríla (TASR) – Osobne určite preferujem to, ak chce niekto v regióne zostať žiť, aby si tam našiel 

prácu. Na druhej strane je dôležité, aby sme poskytli možnosť cestovať za prácou aj tým, ktorí chcú z regiónu 
odísť. Na margo cestovania za prácou alebo vytvárania pracovných miest v regióne to povedal po stredajšom 
výjazdovom rokovaní vlády v Sabinove jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD). 

„Mala by to byť kombinácia, nesmie to byť preferencia, pretože ja nie som zástanca vyľudňovania nejakých 
území, aby sa zrazu z východného Slovenska stalo územie, kde naozaj žijú už len ľudia, ktorí sú napríklad v tom 
dôchodcovskom veku a všetka pracovná sila sa nám bude presúvať na západné Slovensko. To nie je dobré pre 
krajinu. Preto všade tam, kde to bude možné, budem určite preferovať podporu vzniku pracovných miest v danom 
regióne a popri tom ešte poskytovať možnosť tým, ktorí chcú za prácou cestovať, aby aj túto podporu mali,“ 
uviedol Pellegrini. 

V auguste 2016 vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila akčný plán rozvoja okresu. Jeho 
hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1115 pracovných miest do roku 
2020. 

„Tých 762 terajších novovytvorených pracovných miest dáva celkom dobrý predpoklad, že by sme tých 1100 
do roku 2020 mohli vytvoriť aj napríklad takou pomocou, ako sme sľúbili pánovi primátorovi. Ak by vedel dostať 
od štátu pozemky, môže ich ponúknuť investorom, ktorí môžu hneď v prvom kole vytvoriť ďalších 120 miest, tak 
cieľ je splniteľný,“ povedal Pellegrini. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pred stredajším rokovaním vlády povedal, že je 
dôležité, aby boli podporovaní malí podnikatelia priamymi finančnými prostriedkami na zamestnanosť. 

„Nie je možné, aby boli podporovaní výlučne iba cudzí investori, ktorí sem prídu, sú oslobodení od daní. 
Rozhodne najúčinnejším dôvodom na podporu v týchto najmenej rozvinutých okresoch je práve takáto podpora 
drobných podnikateľov,“ povedal Majerský. 

Nadácia Zastavme korupciu zverejnila správu o stave slovenskej polície a vážne zistenia 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Skutočný stav slovenskej polície je značne odlišný od obrazu, aký roky 

vykresľujú vedenie ministerstva vnútra a Policajného zboru. S takýmto konštatovaním prišla Nadácia Zastavme 
korupciu a týždenník Trend na základe podrobných rozhovorov so 16 policajnými vyšetrovateľmi. Výsledky sondy 
do fungovania polície prezentovali na stredajšej tlačovej konferencii. Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD) požiadal policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe nadácie. 

Najvážnejším zisteniami sú podľa riaditeľa nadácie Pavla Sibylu falšovanie policajných štatistík kriminality a 
objasnenosti trestných činov. Tiež nútené odchody policajtov do civilu ako dôsledok svojvoľných výmen zo strany 
politických nominantov, ktorí sa do najvyšších funkcií v Policajnom zbore dostanú po každých parlamentných 
voľbách. Sibyla však kritizoval aj to, že niektoré zložky polície trpia fluktuáciou, pričom sa náhrada za odídených 
hľadá ťažko aj pre nízke nástupné platy. Ani jeden z oslovených policajtov si potom podľa riaditeľa nadácie nevie 
predstaviť, že by sa za súčasného stavu mohlo podariť stíhať vysokopostaveného verejného funkcionára. 

Svedectvá zbierala nadácia a týždenník Trend niekoľko týždňov ešte pred zavraždením novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spolu 16 súčasných alebo bývalých vyšetrovateľov, funkcionárov, 
radových policajtov a jeden operatívec, ktorí mali odslúžených priemerne 15 a viac rokov sa rozprávali s 
redaktorkou Trendu Zuzanou Petkovou. Dve tretiny z nich pôsobia stále v Policajnom zbore, požiadali o 
anonymitu. 



„Snažili sme sa vybrať policajtov, ktorí pre nás boli dôveryhodní a tie rozhovory boli naozaj hĺbkové. Trvali dve 
až niekoľko hodín, pričom prezentujeme len veci, na ktorých sa všetci zhodli,“ opísala Petková. „Určite by sme 
boli radšej, keby oslovených policajtov bolo 160 a nie 16, ale väčšina z nich sa bojí hovoriť,“ doplnil Sibyla. „Ich 
výpovede podávajú nejaký obraz o polícii. Neodvážime sa tvrdiť, že je to všade takto, ale zistenia sú natoľko 
závažné, že by sa mal nimi niekto zaoberať,“ domnieva sa. 

Nadácia prehrala novinárom na tlačovej konferencii záznam rozhovoru medzi žilinským krajským policajným 
riaditeľom Aurelom Gonščákom a riaditeľom žilinského dopravného inšpektorátu Michalom Mikom. Gonščák 
krátko po nástupe do funkcie v októbri 2017 žiada na nahrávke Miku, aby si podal žiadosť na odchod do civilu, 
inak ho čaká disciplinárne stíhanie. Mika podľa Petkovej neustúpil a hrozby policajného šéfa sa naplnili. Po 
mesiaci a pol od rozhovoru Miku obvinili na základe odposluchov ešte z roku 2016. Postup Gonščáka preveruje 
policajná inšpekcia, ktorej posunula nahrávku prokuratúra. 

„Jednou z najzásadnejších a pre nás šokujúcich zistení bolo, že štatistiky kriminality a objasnenosti 
kriminálnych činov sa manipulujú a skresľujú, a to tým spôsobom, že sa upraví klasifikácia trestného činu podľa 
toho, či je šanca odhaliť páchateľa alebo nie je. Keď je šanca odhaliť toho páchateľa, tak sa to klasifikuje ako 
vážnejší trestný čin alebo priestupok, a keď tá šanca nie je, tak sa to klasifikuje nižšie,“ opísal údajné praktiky v 
polícii Sibyla. 

Ilustroval ich dvoma prípadmi. Prvým je údajná krádež debničky s jablkami, ktorej sa dopustili chlapci. Bola 
preklasifikovaná na vlámanie sa na základe toho, že chlapci preliezli dvojmetrový plot. Prípad bezdomovca s 
údajne podrezaným hrdlom, ktorého našli v Bratislave, bol zase podľa Sibylu preklasifikovaný z vraždy na nehodu 
so záverom, že bezdomovec mal padnúť na ostnatý drôt. Bolo totiž jasné, že páchateľa sa podarí len ťažko 
vypátrať a vražda by ostala neobjasnená. 

Nadácia cituje v tlačovej správe bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Milana, 
ktorý si myslí, že medzi policajtmi funguje autocenzúra a netrúfnu si vyšetrovať prípady, v ktorých figurujú politicky 
exponované mená. Politicky dosadení nominanti majú podľa Sibylu cez rozdeľovanie spisov vplyv na to, kto 
vyšetruje politicky citlivé kauzy a cez informačný systém NAKATOK môžu vyšetrovanie kontrolovať. „Nadriadený 
má na oddelení človeka, u ktorého sa 90 percent vecí končí zastavením trestného konania, a to z dôvodu, že sa 
mu nechce zbierať dôkazy, je neschopný alebo vie, čo je želateľný výsledok. Pridelí mu politickú kauzu, a ani na 
neho nemusí tlačiť,“ cituje nadácia ďalšieho z oslovených policajtov, ktorý je zamestnaný na policajnom prezídiu. 

Oslovení policajti nemajú dôveru k policajnej inšpekcii, najmä preto, že je tiež dlhodobo riadená politickými 
nominantmi. „Úplne prvý krok je zaviesť systém menovania vedúcich funkcionárov, počnúc policajným 
prezidentom, ktorý pre samotných policajtov bude dôveryhodný. Že budú vedieť, moji šéfovia sú skvelí odborníci, 
profesionáli s integritou a nemajú nič spoločné s politikmi,“ radí Sibyla novému ministrovi vnútra Druckerovi. 
Nadácia sa pokúsila stretnúť s policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten podľa nich schôdzku odmietol s 
tým, že ich aktivita je pokračujúcou kampaňou proti jeho osobe. 

Minister vnútra Tomáš Drucker počas výjazdu vlády na východe Slovenska v stredu uviedol, že požiadal 
policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe Nadácie Zastavme korupciu. „Myslím si, že to bude, že 
dôrazne odmieta takúto vec, ale treba sa s tým nejakým spôsobom popasovať,“ povedal Drucker. Uistil, že pokiaľ 
bude môcť, využije prostriedky na to, aby skontroloval, či môže dochádzať k ovplyvňovaniu policajných štatistík. 
On osobne takouto informáciou nedisponuje. Priblížil tiež, že návrh zákona, ktorý predloží budúci týždeň do 
medzirezortného pripomienkovania, počíta s povinnými výberovými konaniami na riadiace funkcie v polícii a s 
päťročným funkčným obdobím. 

Polícia sa ohradila voči správe Nadácie Zastavme korupciu. Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru SR označilo zistenia za nepravdivé, zavádzajúce a za účelový útok. „Je to výmysel a 
zavádzanie verejnosti v snahe poškodiť pozitívne výsledky a činnosť Policajného zboru. Tieto útoky sa stupňujú v 
kontexte snáh odvolať prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara,“ reagovalo na správu. Pripomenulo, že 
polícia nemôže manipulovať s počtom dopravných nehôd, počtom dopravných nehôd s následkom smrti, počtom 
lúpeží, krádeží či dokonca počtom vrážd. „Každé trestné konanie dozoruje prokuratúra a akákoľvek svojvoľná 
zmena kvalifikácie skutkovej podstaty zo strany polície nie je možná,“ uviedlo komunikačné oddelenie. 

Prokurátor D. Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie o V. Špirkovi 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v 

prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana 
Tökölyová. 

„Návrh špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na 
Generálnu prokuratúru SR. K podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti 
prokurátora disciplinárnou komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala Tökölyová pre TASR. 

Portál dennikn.sk v stredu priniesol informáciu o návrhu na disciplinárne konanie v prípade V. Špirka pre jeho 
brífing zo dňa 8. marca tohto roka. Špirko tam okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra 
vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Na brífingu taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Policajný vyšetrovateľ už dvakrát obvinil prokurátora Vasiľa Špirka z trestného činu. Prokuratúra prvé 
uznesenie o vznesení obvinenia zrušila, druhý prípad sa prerokúval v disciplinárnom konaní. Disciplinárna 
komisia však rozhodla, že prokurátor nepochybil. 

TASR požiadala o stanovisko aj prokurátora V. Špirka. „Vzhľadom na to, že dnes som absolvoval služobné 
úkony, z dôvodu ktorých som nebol v práci, a o návrhu na disciplinárne konanie som sa dozvedel z médií, v tomto 
momente sa k nemu neviem vyjadriť. Vyjadrím sa po tom, čo sa oboznámim s povahou disciplinárneho previnenia 
ako i navrhovaného postihu. Ďakujem,“ odpísal TASR v SMS správe. 



SaS: D. Kováčik až veľmi dobre chápe, čo od neho chce súčasná moc 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik chápe až veľmi dobre, čo od neho chce 

súčasná štátna moc. A to absolútnu lojalitu a zastrašovanie všetkých prokurátorov, ktorí majú ešte zdvihnutú 
hlavu a dokážu verejnosti povedať, v akom marazme žijeme. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Kováčikovu 
žiadosť disciplinárne potrestať prokurátora Vasiľa Špirka. 

„Dušan Kováčik kombináciou svojej činnosti a nečinnosti už nedokáže verejnosť presvedčiť, že nestojí na 
strane organizovaného zločinu, ktorým je prerastená celá štátna mocenská štruktúra,“ uviedol podpredseda SaS 
Ľubomír Galko. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) mal Kováčik už dávno skončiť. „Zjavne však nedokáže 
odísť z funkcie sám, a niet ani tej sily na Generálnej prokuratúre SR, ktorá by ho z funkcie dostala. Preto ho bude 
musieť k odchodu prinútiť stále viac rozhorčená verejnosť,“ odkázal. 

Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča Kováčik zrejme nepochopil udalosti posledných týždňov na Slovensku. 
„Brutálne popravený Ján Kuciak neúnavne písal o systéme, ktorý robí všetko pre ochranu páchateľov a trestá 
odvážnych ľudí, ktorí na ich skutky upozornia. Preto by som výrazne radšej privítal správu, že špeciálny 
prokurátor Kováčik nariadil vykonať domové prehliadky u bývalých ministrov Počiatka a Kaliňáka ako správu o 
tom, že miesto pochvaly odvážneho prokurátora Vasiľa Špirka, ho ide opäť len kriminalizovať,“ vyhlásil líder 
Obyčajných s tým, že vrana vrane oči nevykole a zrejme ani z Kováčika nebude prokurátor, ktorý bude 
ohlasovateľov korupcie chrániť. 

Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 
Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. „Návrh špeciálneho prokurátora Dušana 
Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na Generálnu prokuratúru SR. K 
podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti prokurátora disciplinárnou 
komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala. 

Špirko na brífingu 8. marca tohto roka okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra vnútra 
SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Premiér: Mrzí ho pokračovanie protestov, ministrovi T.Druckerovi dáva voľné ruky 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie 

verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-
SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech túto 
funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký policajný 
prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah vysokého 
politika do chodu polície,“ zdôvodnil. 

Premiér nie je rád, že sa vo štvrtok (5.4.) uskutoční ďalšia séria protestných zhromaždení. „Mrzí ma, že idú 
ľudia znovu do ulíc,“ reagoval s tým, že ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara sa musí spoľahnúť na profesionalitu ministra vnútra Tomáša Druckera, ktorý podľa 
neho musí najlepšie vedieť, čo má robiť. 

„Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, 
aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a 
následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil Pellegrini. „Hovorím, že ako predseda vlády mu 
dávam absolútne voľné ruky, aby urobil to, čo urobiť má a má moju plnú dôveru ako nový minister vnútra,“ 
zdôraznil. 

Pellegriniho podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ doplnil. 

Iniciatíva Za slušné Slovensko, po dohode s organizátormi s ostatných slovenských krajov, oznámila, že sa 
spoločne rozhodli opätovne zvolať verejné zhromaždenia. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave 
vo štvrtok (5.4.) na Námestí SNP. V ostatných mestách budú v ten istý deň alebo v piatok (6.4.) zhromaždenia, 
pochody alebo ďalšie aktivity. 

Pokračovanie protestov iniciatíva zdôvodnila tým, že vo štvrtok uplynie 10 dní od vyslovenia dôvery vláde a 
napriek tomu nevidí signál, že to vláda myslí vážne so snahou o obnovenie dôvery. „Miesto toho počúvame o 
potrebe zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné,“ uviedla iniciatíva. Kritizovala vyjadrenie Druckera, že 
potrebuje čas na rozhodnutie o policajnom prezidentovi. „Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, 
tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných 
policajtov, a to v priebehu pár dní,“ doplnili predstavitelia iniciatívy. 

Premiér: Nemám nejasnosti vo financovaní bytu, ukážem aj stavy na účtoch 



Bratislava 4. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený poslancom Národnej 
rady SR vysvetliť svoje príjmy. Podľa medializovaných informácií si na základe príjmov nemohol dovoliť kúpu 
nového bytu. Pellegrini trvá na tom, že nemá vo financovaní nejasnosti a mieni to dokázať. Poslancom chce 
ukázať aj stav na účtoch z roku 2012, kedy ich predkladal Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) pri 
získavaní previerky na prísne tajné. 

„Nemám problém preukázať aj ďalšie príjmy, ktoré síce neboli súčasťou majetkových priznaní, ale boli 
priznané. Ukážem, aj aké stavy účtov som pred NBÚ priznal v roku 2012, kedy som podstúpil previerku na prísne 
tajné. Nemám čo skrývať. Budem rád, keď sa to vysvetlí čo najskôr,“ povedal novinárom Pellegrini v stredu po 
tom, ako si pri pamätníku Slavín pripomenul 73. výročie oslobodenia Bratislavy. 

Doklady, ktoré mieni ukázať poslancom, podľa premiéra vyvrátia pochybnosti o financovaní jeho bytu. „Som 
pripravený predstúpiť pred výbor. Stačí, keď ma pozvú a predložím všetky doklady, ktoré vyvrátia pochybnosti,“ 
vyhlásil. 

Denník N na základe vlastných prepočtov informoval, že výdavky Petra Pellegriniho prevyšujú jeho 
zverejnené príjmy, pričom rozdiel je okolo 100.000 eur v prípade, že by jeho mesačné základné výdavky boli na 
úrovni 1000 eur. Premiér to denníku vysvetľoval tým, že okrem príjmov z výkonu verejnej funkcie mal aj iné, ktoré 
zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní. 

Pellegrini sa v stredu odvolával na predaj nehnuteľností. „V roku 2008 som predal svoj prvý byt. Predal som 
ho po ôsmich rokoch vlastnenia. V roku 2009 som predal aj garáž a vlastnil som aj výrobnú halu, ktorú som 
odpredal v roku 2008,“ opísal šéf vládneho kabinetu. 

Pripomenul, že ak nehnuteľnosť vlastní fyzická osoba viac ako päť rokov, príjem z predaja sa neuvádza ani v 
daňovom priznaní. „Nepodlieha zdaneniu a nemusel som ho uviesť ani v majetkovom priznaní,“ vysvetlil. Takto 
mu podľa jeho slov plynuli príjmy, ktoré prevyšujú medializovaný nesúlad. Má ísť o sumu do 200.000 eur. 
Pellegrini zdôraznil, že vie vydokladovať všetok svoj majetok. 

M. Beblavý: Predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Politické zoskupenie Spolu Miroslava Beblavého je ochotné spolupracovať so 

všetkými demokratickými stranami na Slovensku. A ak im Progresívne Slovensko (PS) pošle nejaký návrh, 
vyjadria sa. Pre TASR to uviedol Beblavý v reakcii na ponuku šéfa progresívcov Ivana Štefunka na predvolebnú 
spoluprácu. 

Beblavý priznal, že o Štefunkovej ponuke vopred nevedel. „Neboli sme informovaní, že toto chystajú, 
prekvapilo ma to. Ale podľa môjho názoru predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami a vtedy ju my aj 
určite riešiť budeme. Moja skúsenosť je, že ten, kto každý deň rieši problémy Slovenska, bude politicky úspešný. 
A ten, kto rieši problémy samého seba, úspešný nebude. My chceme občanom ponúknuť čo najlepšie riešenia a 
politickým manévrom sa budeme venovať pred voľbami, ak to bude nevyhnutné,“ povedal Beblavý. 

Zároveň upozornil, že Spolu existuje len osem týždňov a ustanovujúci snem budeme mať až 14. apríla. 
Beblavý tiež poukazuje na to, že značka Spolu ešte nie je dostatočne známa a viac voličov k nej inklinuje, ak má 
informáciu, že je to strana Beblavého a Jozefa Mihála. „Ľudia musia značku spoznať a uveriť, že vieme zlepšiť 
život k lepšiemu,“ dodal. 

Štefunko v stredu oznámil, že PS osloví stranu Spolu Miroslava Beblavého a jeho kolegov s ponukou na 
predvolebnú spoluprácu. Malo by ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie 
dostať do parlamentu samostatne, spoja sa. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 
alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

Politika: Progresívci oslovia Spolu s ponukou na predvolebnú spoluprácu 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Strana Progresívne Slovensko (PS) osloví hnutie Spolu Miroslava Beblavého a 

jeho kolegov s ponukou na predvolebnú spoluprácu. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf PS Ivan Štefunko s 
tým, že by malo ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie dostať do 
parlamentu samostatne, spoja ja. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Štefunko tvrdí, že udalosti posledných dní spustili procesy, ktoré ich nenechávajú chladnými a menia politické 
rozdelenie síl. „Je vysoko pravdepodobné, že najbližšie parlamentné voľby nebudú vtedy, kedy ich očakáva 
Smer-SD, ale budú skôr. Také sú aj očakávania voličov v uliciach,“ povedal Štefunko s tým, že PS nechce 
ignorovať ich želania. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 



alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

SaS 3. apríl: Podvody s pôdou nevyrieši zmena dedičského práva. Ministerka zavádza 
Strana Sloboda a Solidarita nesúhlasí s tým, aby sa zmenil systém dedenia pôdy, ktorý má korene v 

uhorskom práve. 
„Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá túto tému otvorila, sa len snaží odkloniť pozornosť od 

hrubých zlyhaní Slovenského pozemkového fondu, ktorému niekoľko rokov šéfovala a rovnako 
Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Za rozhodnutiami týchto verejných inštitúcií, ktorými poškodzovali malých 
farmárov, nie je rozdrobené vlastníctvo pôdy, ale organizovaný zločin a korupcia,“ uviedla tímlíderka SaS pre 
pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. 

Po storočiach dedenia na základe uhorského práva, keď po zosnulých rodičoch dedia pôdu rovnakým dielom 
ich deti a po desaťročiach komunistickej kolektivizácie, keď pôda stratila pre občanov hodnotu, je podľa SaS 
naivné očakávať, že prechod na takzvaný rakúsky systém dedenia vyrieši rozdrobené pozemkové vlastníctvo na 
Slovensku. 

„Podľa nášho názoru právna úprava, ktorou by dedičstvo pôdy prechádzalo na najstaršieho súrodenca aj s 
povinnosťou vyplatenia ostatných súrodencov, by si vyžadovalo zmenu ústavy a zrejme aj posilnenie súdnych 
kapacít, pretože by medzi súrodencami dochádzalo k sporom,“ tvrdí J. Halgašová. 

Každému právnemu aktu, ktorým sa má zasiahnuť do vlastníckych práv, musí podľa liberálov predchádzať 
dôkladná verejná diskusia. 

„Riešenie vidíme v komasácii, teda v sceľovaní pozemkov a hlavne v tom, aby si štát urobil poriadok v 
evidencii pozemkov na katastrálnych úradoch,“ navrhuje Jarmila Halgašová a dopĺňa: „Ministerka Matečná by sa 
mala v prvom rade zasadiť o to, aby sa zrýchlil proces pozemkových úprav, lebo podľa aktuálnych dát z 3 559 
katastrálnych území sa ich podarilo urobiť len v 437 územiach. Od roku 2009 sa nerobilo žiadne verejné 
obstarávanie na pozemkové úpravy a ministerka po dvoch rokoch s pozemkovými úpravami neurobila vôbec nič. 
Tvrdenia, že na dokončenie pozemkových úprav štát potrebuje takmer miliardu eur, ktoré nemá, považujeme za 
prehnané. Podľa nášho názoru na to stačí polovičná suma a treba ju v štátnom rozpočte nájsť tým, že sa 
prestanú financovať nezmyselné sociálne balíčky a že sa prestane plytvať.“ 

Poriadok v pozemkovom vlastníctve, vymožiteľnosť práva a verejné orgány očistené od korupčných klík – to je 
to, čo Slovensko akútne potrebuje. 

Zdroj: https://www.etrend.sk/ firmy/po-ostrych-bojoch-o- podu-tu-mozno-pride-aj-na-jej- striktne-dedenie-len-
na-jedneh o-dedica.html 

Vláda: Absolvuje výjazdové rokovania v okresoch Sabinov a Gelnica 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Zrekonštruovaná vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) zamieri po 

prvý raz mimo hlavné mesto. Počas dvojdňového výjazdu navštívia ministri východné Slovensko. V stredu 
zavítajú do okresu Sabinov v Prešovskom kraji, v štvrtok (5.4.) budú rokovať v Prakovciach v Gelnickom okrese 
(Košický kraj). Výjazdové rokovania vlády sú venované akčným plánom, ktorých cieľom je podpora najmenej 
rozvinutých regiónov. 

So šnúrou výjazdov začala 26. februára vláda Roberta Fica (Smer-SD), v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Zrekonštruovaný kabinet má zo svojej rezervy poskytnúť obom okresom po milióne eur, dotácie 
zabezpečí minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Okresu Gelnica bude v súlade s jeho akčným plánom 
rozvoja na roky 2018 až 2022 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2,105 milióna eur. 

V Mestskom úrade v Sabinove sa vláda zíde v stredu o 15.00 h, okrem ministrov bude prítomný aj primátor 
Sabinova Peter Molčan, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predstavitelia samosprávy, 
štátnej správy a podnikateľského sektora okresu. Financie okrem Sabinova získajú i ďalšie obce okresu. Mesto 
Lipany bude môcť vďaka dotácii vo výške 150.000 eur vybudovať centrálne parkovisko pre regionálny turizmus. 
Samotný Sabinov vďaka dotácii vo výške 160.000 eur zrekonštruuje atletickú dráhu na školskom ihrisku 
Základnej školy Komenského a tiež hľadisko a javisko kinosály digitálneho kina Torysa. 

V budove Obecného úradu Prakovce zasadne vláda vo štvrtok predpoludním. Prítomný bude aj predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viacerí primátori a starostovia okresu, prednostovia okresných 
úradov Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Košíc, ako aj ďalší predstavitelia regiónu. Z miliónovej dotácie získa najviac 

– 120.000 eur mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnej komunikácie a rekonštrukciu zimného štadióna. Po 
80.000 eur dostane obec Helcmanovce (rekonštrukcia chodníkov), mesto Margecany (rekonštrukcia mosta cez 
miestny potok) a obec Žakarovce (rekonštrukcia miestnych komunikácií). 

A. Kalavská chce o riešeniach v NOÚ ešte rokovať, čas dáva do konca týždňa 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje s 

vedením Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave ešte rokovať. Do konca tohto týždňa chce 
spoločne aj so zástupcami lekárov z ústavu hľadať riešenie súčasnej situácie v NOÚ. TASR to potvrdila 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. 

Šéf bratislavského onkologického ústavu Jozef Valocký (Smer-SD) mal do utorka doniesť Kalavskej podpisy 
kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ. Zdravotnícky personál sa v ústave totiž začal 
búriť, kritizoval odchod viacerých odborníkov z NOÚ i odklad operácií. Ak Valocký nezastabilizuje situáciu v 
ústave, môže vo funkcii aj skončiť, tlmočil minulý týždeň Kalavskú exminister zdravotníctva Tomáš Drucker 
(nominant Smeru-SD), ktorý Valockého do funkcie nominoval. 



„Vzhľadom na voľno počas veľkonočných sviatkov a komplexnosť situácie, obe strany deklarovali ochotu a 
záujem ešte do konca týždňa spoločne za rokovacím stolom hľadať riešenie,“ odpovedala Eliášová na otázku, či 
plánuje ministerka odvolať Valockého pre možný nedostatok podpisov kľúčových ľudí. 

Vedenie NOÚ minulý týždeň odmietlo, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i 
odkladu operácií. „Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme 
ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory,“ povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina 
Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne. 

Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych 
pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta 
ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom, odídencov totiž NOÚ 
nahradil. 

ÚŠP: Vydal pokyn na vyšetrenie prípadu dotácií pre spoločnosť Agro Porúbka 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal Národnej kriminálnej 

agentúre (NAKA) pokyn na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií spoločnosti Agro Porúbka, s.r.o. TASR 
informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

„Na základe medializovaných informácií z minulého týždňa dal prokurátor odboru ekonomickej kriminality 
Úradu špeciálnej prokuratúry 28. 3. 2018 pokyn NAKA na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií 
spoločnosti Agro Porúbka, s. r. o.,“ povedala Tökölyová. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 
minulý týždeň informovali, že majú vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych 
plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali v utorok (27.3.) trestné oznámenie na Generálnu 
prokuratúru (GP), spustili kontrolu a avizovali ďalšie vážne opatrenia. 

Denník N upozornil na možné podvody s agrodotáciami, do ktorých by mala byť zapojená aj bývalá okresná 
šéfka Smeru-SD Ľubica Rošková. Roškovej firma Agro Porúbka podľa denníka poberala agrodotácie aj na 
pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Za rok 2017 mohla z európskych peňazí dostať asi 40.000 eur. 

Na základe medializovaných indícií skontrolovala PPA v informačnom systéme všetky priame platby 
spoločnosti Agro Porúbka a identifikovala konkrétne plochy. Pri analýze zistila, že Výskumný ústav pôdoznalectva 
a ochrany pôdy (VÚPOP) zlyhal pri aktualizácii plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré 
tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda. 

Pri hĺbkovej kontrole sa ukázalo, že spomínaná spoločnosť žiadala podpory na plochu v súčte 470 hektárov v 
170 rôznych pôdnych blokoch na území východného Slovenska. 

Český prezident M. Zeman sa na návšteve SR stretne s A. Kiskom aj P. Pellegrinim 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska vo štvrtok (5.4.) pricestuje prezident Českej republiky 

Miloš Zeman. Počas nej sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj 
premiérom Petrom Pellegrinim. 

„Podľa tradície nadštandardných slovensko-českých vzťahov pôjde o jeho prvú oficiálnu zahraničnú cestu po 
opätovnom zvolení do funkcie prezidenta,“ povedal o Zemanovej návšteve Martin Lipták z tlačového oddelenia 
Kancelárie prezidenta SR. 

„Predmetom rozhovorov bude predovšetkým ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý 
sa v tomto roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil. 

Okrem toho sa prezidenti spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. 
Podvečer sa český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman 
odcestuje v piatok 6. apríla. 

Spolu: Chceme rekonštrukciu štátu, predkladáme 66 opatrení 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmena vzťahu občana a štátu 

a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizácia politického systému a posilnenie riadiaceho, imunitného a 
kontrolného systému štátu. To sú ciele programu mimoparlamentnej strany Spolu pod názvom Rekonštrukcia 
štátu: Ako obnoviť slušné a spravodlivé Slovensko, ktorý vedenie strany predkladá na verejnú diskusiu. 

Po zapracovaní pripomienok verejnosti a odborníkov začnú poslanci Spolu predkladať jednotlivé návrhy 
zákonov do parlamentu. Podľa lídra strany a nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého Robert Fico 
(Smer-SD) nevytvoril skorumpovaných sudcov ani oligarchov, ani prakticky nič z toho, čo nás sužuje. „On systém 
len zastrešoval a urobil z neho nerozbitný uzavretý kruh. Ficov systém Fica prežije, ak aktívne nepristúpime k 
jeho nahradeniu niečím novým. Rekonštrukcia štátu sa preto stáva prvým a najdôležitejším programom Spolu,“ 
povedal na tlačovej konferencii Beblavý. 

Plán Spolu sa podľa jeho slov nezameriava len na reformu justície, polície či prokuratúry, ale ide oveľa ďalej. 
„Predstavuje ucelené ekonomické, inštitucionálne a politické zmeny, ktoré treba vykonať na odstránenie systému 
Smeru-SD a vybudovanie odolných inštitúcií. Predkladáme na verejnú diskusiu pracovný návrh, ako by mal 
program Rekonštrukcie štátu vyzerať. Naším cieľom je vybudovať verejnú podporu a získať silu rekonštrukciu 
uskutočniť,“ ozrejmil Beblavý. 

Tento plán sa teda sústreďuje na štyri oblasti: obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmenu vzťahu 
občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizáciu politického systému a odstránenie bariéry 
medzi občanmi a politikou a napokon na posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu. 

Dohromady ide o 66 opatrení, ktoré poslanci a experti Spolu premenia na zákony a predložia ich do 
parlamentu. Prvú časť na ochranu médií a podporu investigatívnej žurnalistiky obsahujúcu päť opatrení už strana 
predložila a budú prerokované na najbližšej schôdzi. 

Verejnosť môže návrh programu pripomienkovať na straníckej internetovej stránke. Predstavitelia Spolu 
zároveň požiadajú listom o pripomienky niekoľko stoviek osobností a uskutočnia sa aj stretnutia s občanmi. 



M. Lajčák: Vyhostenie diplomata je úder päsťou 
Bratislava 3. apríla (TASR)- Slovensko prejavilo solidaritu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s útokom 

nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju a v otázke 
adekvátnej reakcie na tento čin sa správa zodpovedne a uvážlivo. V rozhovore pre Hospodárske noviny to 
uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). 

Podľa Lajčáka by bolo nešťastné, keby sa reakcia medzinárodného spoločenstva zredukovala len na to, ktorá 
krajina vyhostila koľko ruských diplomatov. „Nie sú to preteky. Sme zodpovední a uvážliví. Nikto nemôže 
povedať, že nie sme solidárni a nikto nemôže povedať, že nekonáme. To, že niekto pristupuje k inej dynamike, 
my nikomu nezávidíme ani nevyčítame. Komunikujeme s našimi partnermi a som presvedčený, že máme čisté 
svedomie a pred nikým sa nemusíme vyviňovať,“ uviedol minister pre HN. 

Vysvetlil, že Slovensko vyjadrilo solidaritu tým, že útok jednoznačne odsúdilo a jeho predstavitelia sa podpísali 
pod stanoviská Európskej únie aj NATO, pričom tieto opatrenia aj vyhlásenia boli prijaté jednomyseľne. 
„Dodatočnú požiadavku na to, aby sa zvážila aj možnosť vypovedať, berieme vážne a analyzujeme ju,“ ozrejmil 
šéf slovenskej diplomacie s tým, že ide o otvorenú záležitosť a ešte stále prebieha skúmanie látky, ktorou sa 
útočilo, na pôde medzinárodnej organizácie pre zákaz chemických látok, a tiež ďalšie vyšetrovania. 

Ako prvý krok si Slovensko predvolalo ruského veľvyslanca a následne sa vláda stotožnila s odporúčaním 
Lajčáka a Slovensko povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Podľa ministra si pritom treba 
uvedomiť, že ide o závažný akt. „Netreba to podceňovať. Slovensko nemá častú prax toho, aby sme k takýmto 
krokom siahali. Je to výnimočné a vo vzťahu k Ruskej federácii to robíme prvýkrát,“ zdôraznil. 

Lajčák vysvetlil, že povolanie diplomata na konzultácie je v diplomatickom registri vnímané ako veľmi vážny 
nástroj, ide o diplomatický inštrument, ku ktorému vlády siahajú v situácii, keď chcú vyjadriť nespokojnosť so 
stavom vzťahov. Sila tohto kroku je podľa ministra v geste. „Vyhostenie diplomata je úder päsťou a povolanie 
veľvyslanca je zdvihnutý prst,“ priblížil. 

Ľ. Laššáková: Diskusii o kvótach pre slovenské pesničky sa nebránim 
Bratislava 2. apríla (TASR) – Zámer zavedenia zákonného percenta domácich hudobných diel vo vysielaní 

slovenských rozhlasových staníc sa naplnil, v éteri je naozaj počuť viac pôvodnej slovenskej hudby. Myslí si to 
nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Za každú cenu konzervovať súčasný stav však nemieni. 

„Diskusii na túto tému sa nebránim,“ uviedla pre TASR v súvislosti s pripomienkami časti rozhlasových 
vysielateľov, ktorí napríklad upozorňujú, že zavedenie kvót „neprípustným a neodôvodneným spôsobom 
retroaktívne zasiahlo do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby“. 

Podľa Laššákovej by bolo dobrým vstupom do debaty vyhodnotenie súčasného stavu od zavedenia kvót. „To 
by nám dalo, pokiaľ možno, realistický pohľad na ďalší vývoj,“ povedala Laššáková. Zároveň ocenila rádiá, ktoré 
sa „i napriek mnohým diskusiám či často vysokej miere skepticizmu zhostili tejto zákonnej povinnosti 
konštruktívne“. 

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela 
zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho 
času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z 
povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. 

Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 06.00 do 24.00 h. Za 
slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý 
pobyt na území SR či hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. 

Výnimku zo zákona majú rozhlasové stanice, ktorých programové zameranie takéto kvóty vylučuje. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Vrtuľník sa zrútil kúsok od detského ihriska: Polícia začala trestné stíhanie 
[08.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/vrtulnik-sa-zrutil-kusok-od-detskeho-ihriska-policia-zacala-trestne-stihanie-
295961 

 
 

Dvojmiestny vrtuľník spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. Príčina 
pádu však zatiaľ nie je známa. 

Príčina sobotňajšieho (7.4.) pádu vrtuľníka na letisku v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je známa. Polícia už v 

tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. 
Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v nedeľu informovala, že dvojmiestny vrtuľník, v ktorom 

sa nachádzali dve osoby, spadol na parkovisko reštaurácie v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. „Posádka 
utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,“ doplnila. 

Podľa informácií, ktoré v sobotu poskytla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 
Alena Krčová, išlo o 56-ročného muža a 42-ročnú ženu. Oboch previezli do spišskonovoveskej nemocnice. 
Ivanová dodala, že k zraneniu iných osôb nedošlo. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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23. Hokej nie je len pre mužov. Vieme, prečo učaroval aj jemnejšiemu pohlaviu 
[07.04.2018; Šport; INZERCIA; s. 5; pr-cl S-97] 

 
 

Naša ženská hokejová reprezentácia bude od 8. apríla bojovať na majstrovstvách sveta vo francúzskom 
Vaujany o body pre Slovensko. O ich prípravu sa tentoraz stará nová posila, úspešná americká trénerka, Jenny 
Potter. Spolu so Zuzanou Tomčíkovou, generálnou manažérkou ženskej hokejovej reprezentácie, nám o sebe 
prezradili viacero zaujímavostí. Okrem nich sme vyspovedali aj tri hráčky tohtoročného reprezentačného tímu. 

POVEDALI BY STE NÁM V KRÁTKOSTI NIEČO O SEBE A VAŠEJ HOKEJOVEJ KARIÉRE? 
JENNY POTTER – pochádzam z Minnessoty, mám 39 rokov, 2 deti a manžela. Dcéra má 17 a syn 11 rokov. 

Žiaľ, tu na Slovensku so mnou nie sú, no vo februári prišiel syn s manželom za mnou na kratší výlet. Čo sa týka 
hokeja, moja minulosť je pomerne pestrá. Získala som 1 zlatú, 2 strieborné a bronzovú medailu na olympiáde, 
taktiež medaily na majstrovstvách sveta. Trénovanie je mojou obrovskou vášňou a do budúcna by som chcela 
predať budúcim hokejovým generáciám všetko to, čo som sa počas kariéry naučila ja od svojich trénerov. 
ZUZANA TOMČÍKOVÁ hovorí sa, že žena by nemala prezrádzať svoj vek, no ja vám to poviem (smiech). Mám 29 
rokov, pochádzam zo Zvolena, no žijem v Bratislave. Vždy som bola také malé chalanisko. Mám staršieho brata, 
ktorý hrával hokej a rýchlo to chytilo aj mňa. S hokejom som začala ako 9-ročné dievča a už ako 16-ročná som 
odišla hrať do Kanady. Okrem toho som pôsobila v USA, Rusku či Švédsku. Svoju hráčsku kariéru som už 
ukončila a pôsobím na manažérskom poste. 

NEUSTÁLE CESTUJETE KRÍŽOM-KRÁŽOM PO SVETE. NECHÝBA VÁM DOMÁCA STRAVA? 
JENNY POTTER – jedlo na Slovensku je úplne iné ako doma v USA. Je zdravšie a podávate tu menšie 

porcie, čo mi veľmi vyhovuje, keďže sa pokúšam schudnúť (smiech). Na Slovensku mi veľmi chutia napríklad 
jogurty. Zuzana ma taktiež vzala do slovenskej reštaurácie, kde som mala možnosť vyskúšať gnocchi, ale aj 
kapustovú či fazuľovú polievku. Priznám sa, že sem-tam si zájdem na nezdravý hamburger. Pripomína mi totižto 
môj domov (smiech). ZUZANA TOMČÍKOVÁ – ja už som viac-menej docestovala (smiech). V dobe, keď som ešte 
hrávala, tak mi samozrejme strava od mamky chýbala. Vždy, keď som prišla domov, opýtala sa ma, na čo mám 
chuť a hneď ma doma čakal jedálniček plný mojich najobľúbenejších jedál. Čo sa týka cestovania, rada 
spomínam na jedlo v Kanade a Amerike. Vždy som si tam pochutnala na nejakom burgri a ako 16-ročná som tam 
aj dosť pribrala (smiech). Vo Švédsku sme napríklad jedli soba. Výborné jedlá som vyskúšala aj v Rusku. 

A ČO VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO? ČO VIETE NAJLEPŠIE PRIPRAVIŤ? 
JENNY POTTER – keď som doma, väčšinou kupujem veľké balenia jedla. Keďže som však teraz tu a bez 

rodiny, so žiadnou dilemou sa nepasujem a vždy si pripravím niečo jednoduché z vajíčok, ovocia, zeleniny alebo 
si kúpim jogurt. Na Slovensku veľa nevarím, pretože je pre mňa náročné nakupovať potraviny, keďže neviem 
čítať etikety po slovensky. Taktiež recepty, ktoré pripravujem obvykle doma, tu nevarím, pretože na ne neviem 
nakúpiť suroviny (smiech). Keď som so svojou rodinou v Minnessote, najčastejšie si pripravujeme domáce 
lasagne, špagety alebo hamburgery. Záleží na nálade. Na narodeninovú večeru by som si napríklad určite 
vybrala chutný steak so zemiakovou kašou. ZUZANA TOMČÍKOVÁ - ja som taký mäsožravý typ. Najradšej mám 
určite segedínsky guláš od mamky, no do takého levelu, aby som ho vedela pripraviť tak skvelo ako ona som sa 
ešte nedostala (smiech). Milujem aj francúzske zemiaky a dovolím si tvrdiť, že ich viem aj dobre pripraviť. 

PRI AKOM JEDLE NAJRADŠEJ A NAJČASTEJŠIE ZHREŠÍTE? 
JENNY POTTER určite naše americké hamburgery, a taktiež typické americké raňajky, vrátane palaciniek. Na 

Slovensku mi napríklad veľmi chutí horúca čokoláda. Je taká skvelá preto, že ide naozaj o pravú čokoládu. V 
USA ju väčšinou dostanete z prášku. ZUZANA TOMČÍKOVÁ – je to jednoznačne zmrzlina. V zime sa však držím, 
no plnohodnotne ju nahrádzam čokoládou. Teraz si už predsa môžem dovoliť zhrešiť častejšie (smiech). 

Niečo o sebe nám prezradili aj hráčky tohtoročnej ženskej hokejovej reprezentácie, Iveta Klimášová, Lívia 
Lúčová, ale aj Lenka Čurmová. Ako vlastne začali s hokejom? LÍVIA LÚČOVÁ – hokej som začala hrať, keď som 
mala 9 rokov a bola som jediné dievča medzi chalanmi. Neskôr som hrala za Slovan a po maturite som odišla do 
Kanady. Aktuálne tam pôsobím už 6 rokov. LENKA ČURMOVÁ – taktiež som začínala s chalanmi, neskôr to bol 
ženský klub Prešov. Keď som mala 17 rokov, prišla som do Bratislavy a doteraz hrávam za ŠKP Bratislava. 
IVETA KLIMÁŠOVÁ - s hokejom som začala, keď som mala 8 rokov. Hrávala som za Spišskú Novú Ves, kde aj 

bývam. Neskôr som taktiež prestúpila do ŠKP Bratislava. 
AKÉ JE VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE JEDLO? ČO VIETE NAJLEPŠIE PRIPRAVIŤ? 
LENKA ČURMOVÁ – jednoznačne bryndzové halušky. Chutia mi najviac a skvelé je, že aj ich príprava je 

pomerne jednoduchá (smiech). Nepohrdnem však žiadnym jedlom. Nesmieme však zabudnúť ani na špenátové 
halušky. Mňam! LÍVIA LÚČOVÁ – pre mňa to isté. Doplnila by som však k tomu ešte aj lokše. IVETA 
KLIMÁŠOVÁ – na haluškách sa teda asi zhodneme všetky tri. Mne však najviac chutia tie kapustové, čiže 
klasické slovenské strapačky. 

A ČO JEDLÁ VO SVETE? CESTUJETE KADE-TADE, KDE VÁM CHUTILO NAJVIAC A ČO TO BOLO? 
LENKA ČURMOVÁ v Nórsku som si najviac pochutnávala na morských plodoch a rybách. Boli tam určite 

najlepšie, a hlavne, vždy čerstvé. V Pekingu mi najviac chutili typické čínske dezerty. Ich krkolomné názvy som si 
však nezapamätala (smiech). LÍVIA LÚČOVÁ – mne chutilo najviac asi vo Fínsku. Tiež to však boli morské plody, 
ktoré zbožňujem. IVETA KLIMÁŠOVÁ – u mňa to je Japonsko. Práve tam som mala možnosť ochutnať ozajstné 
sushi. 



NECHÝBA VÁM VO SVETE DOMÁCA STRAVA? 
LENKA ČURMOVÁ – už sme si na to zvykli. Mamky s nami, žiaľ, necestujú (smiech). Avšak vždy, keď prídem 

domov, pekne si nadiktujem, na čo mám chuť a stále sa varia moje obľúbené jedlá. LÍVIA LÚČOVÁ – mne najviac 
chýba to, že vo svete nemajú potraviny, ktoré sú na Slovensku. Niekedy by som si najradšej išla dať domov niečo 
„naše“. Vždy sa teším na mamine jedlo. IVETA KLIMÁŠOVÁ – najťažší bol asi prvý rok, kým sme si na to zvykli. 
Teraz je to už lepšie, no vždy to samozrejme chýba (smiech). Poďte aj vy fandiť hokejistkám na majstrovstvách 
sveta a nezabudnite ani na občerstvenie. Všetko nájdete v Kauflande, ktorý je generálnym partnerom 
slovenského hokeja. Pretože aj my máme radi hokej! 

URČITE VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ … 
Prvé slová, ktoré sa Jenny Potter naučila po slovensky boli „modrá“ a „biela“, keďže ide o farby dresov. Vie aj 

poprosiť či poďakovať. Budúci rok chce začať chodiť na hodiny slovenčiny. 
- Zuzana Tomčíková je tzv. mäsožravec. Nikdy vraj nezabudne na to ako vo Švédsku jedli soba. Personál im 

nevedel vysvetliť, o aké mäso ide a tak sa porozumeli vďaka menu Rudolf a Santa. 
- Otec Ivety Klimášovej je poľovník. Prezradila nám, že doma jedávajú väčšinou divinu, ktorú jej otec posiela 

aj do Bratislavy. Vraj, ak majú doma kuracie mäso, je to pre nich hotový sviatok. 
- Keď začala Lívia Lúčová pôsobiť v Kanade, priznala sa, že za krátky čas kvôli tunajšiemu jedlu pribrala 11 

kíl. Potom si však na ich stravu zvykla a doteraz má najradšej javorový sirup. 
- Aj keď Lenka Čurmová strieľa ľavou rukou, tvrdí, že v kuchyni „ľavá“ nie je. Najradšej si pripravuje rôzne 

dezertíky, či spomínané bryndzové halušky. 
- Všetkých 5 dám sa zhodlo na tom, že v Kauflande najradšej nakupujú práve ovocie a zeleninu. Je to tak 

kvôli čerstvosti a širokému sortimentu. 
pr-cl S-97 
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24. Učiteľka z kauzy Plejsy je tehotná 
[07.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

MÁ SA VYHÝBAŤ STRESU, NEBUDE CHODIŤ NA POJEDNÁVANIA 
Pokračovalo pojednávanie v prípade smrti košickej školáčky na lyžiarskom zájazde. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi včera po troch týždňoch pokračovalo 

dokazovanie v prípade tragickej lyžovačky z marca 2016. Obvineniu z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví v 
ňom čelí učiteľka Základnej školy na Drábovej ulici v Košiciach Petra S. (32). Prokuratúra jej dáva za vinu smrť 
12-ročnej Michaely a zranenie 13-ročnej Veroniky na lyžiarskom zájazde v stredisku Plejsy pri Krompachoch. 

Už viac na súdne pojednávanie nepríde 
Kým na prvé pojednávanie v polovici marca učiteľka prišla, včera bolo jej miesto na lavici obžalovaných 

prázdne. Jej právny zástupca Alexander Farkašovský súdu oznámil, že jeho klientka je v 21. týždni gravidity a na 
rizikovom tehotenstve. „Jej ošetrujúci lekár jej odporučil vyhýbať sa stresovým situáciám a naordinoval pokojový 
režim,“ oznámil obhajca samosudcovi. Zároveň mu odovzdal písomný súhlas obžalovanej s tým, aby sa v piatok 
(včera), aj na všetkých ďalších pojednávaniach pokračovalo v jej neprítomnosti. Okrem tohto dokumentu 
odovzdal obhajca súdu písomný návrh na doplnenie dokazovania. Malo by pozostávať z opakovania 
vyšetrovacieho pokusu, ktorý sa v rámci vyšetrovania vykonal za pomoci fitlopty. Z jej spustenia po svahu za 
úplne iných podmienok, ako boli v osudný podvečer, vraj nemožno vysloviť potrebný záver o možnom pohybe 
dievčat na klzáku dole svahom. Navrhol aj vyšetrovací pokus, či za daných poveternostných podmienok mohli 
deti vidieť učiteľku, ktorá na ne dohliadala. 

Vinu odmietla 
Minulé pojednávanie patrilo výpovedi obžalovanej. Vyjadrila síce ľútosť nad tým, čo sa dievčatám stalo, no 

vinu odmietla. Trvala na tom, že po celý čas bola vonku pri deťoch a dávala pozor. Doteraz si vraj nevie vysvetliť, 
ako sa tri dievčatá mohli vzdialiť (kĺzali sa potom dve pozn. red.). Podľa nej to urobili cielene, aby si to nevšimla. 
Obhajca bol konkrétnejší, naznačil, že spoluvinu na tragédii majú dievčatá. „Svojvoľne sa vzdialili a zámerne tak, 
aby ich odchod učiteľka nezbadala, lebo vedeli, že by im to zakázala,“ povedal. 

Traja svedkovia 
Včera pokračovalo dokazovanie výsluchom prvých troch svedkov. Zdravotníčka vypovedala, že v čase 

tragédie bola na poschodí a pripravovala si veci na večerný program. Vtom do izby vpálila druhá učiteľka s tým, 
že sa niečo stalo, nech sa oblečie a vezme si zdravotnícky materiál. K miestu nešťastia sa s chatárom odviezla 
na štvorkolke a pomáhala s ošetrovaním dievčat dovtedy, kým prišli záchranári. Potvrdila, že deťom bolo po 
večeri povedané, že môžu byť iba pred chatou. Len tam bol sneh. Druhá učiteľka zo zájazdu bola v čase 
nešťastia v jedálni, kde s ostatnými deťmi pripravovali program na záverečný večer. Zrazu vbehli nejaké dievčatá 
a kričali, že sa niečo stalo. Vybehla na poschodie po vetrovku, prezula sa a zavolala zdravotníčku. S nejakým 
žiakom, ktorý jej ukazoval cestu, bežala na miesto tragédie. Ešte pred chatou stretla obvinenú, šla s ostatnými 
deťmi dnu, aby ich upokojila, lebo boli rozrušené. „Začala som s oživovaním, po chvíli prišiel chatár so 
zdravotníčkou. Veronika bola pri vedomí, preto som sa venovala Miške dovtedy, kým prišli záchranári. Na 
nosidlách sme ju vyniesli k chate, kde bol lekár. Potom priletel vrtuľník,“ opísala učiteľka osudné minúty. 
Obvinenú označila za výbornú učiteľku, ktorá si perfektne plnila svoje povinnosti. „Na stupnici od jedna do desať 



by som ju ohodnotila desiatkou,“ povedala. Dodala, že okrem obvinenej aj ona sama deti vždy poučila, kam môžu 
a nemôžu ísť. Museli vraj vedieť, že časť zjazdovky nazývaná Komín je nebezpečná a pre ne zakázaná. Vedeli, 
že tzv. snežné hry, teda aj šmýkanie a kĺzanie, môžu vykonávať iba na určenom priestore vedľa chaty. 
Posledným vypočutým svedkom bol majiteľ chaty. K okolnostiam tragédie sa vyjadriť nevedel, lebo prišiel až v 
noci. Pojednávanie bolo odročené na koniec apríla. Vypočutí budú ďalší svedkovia a znalci. Potom príde na rad 
prehranie kamerových záznamov z výsluchu detí. 

RÓBERT BEJDA 
ČO HOVORÍ OBŽALOBA 
Deti vraj nechala bez dozoru 
Obžaloba dáva pedagogičke za vinu, že nedostatočne dohliadala na deti počas lyžiarskeho zájazdu v 

stredisku Plejsy pri Krompachoch. Ako vedúca zájazdu mala z nedbanlivosti spôsobiť smrť 12-ročnej Michaely a 
zranenie 13-ročnej Veroniky. Podľa znenia obžaloby mala Petra S. vykonávať dozor nad maloletými žiakmi a 
zodpovedala aj za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov výcviku. „Nedbajúc svojich povinností, vyplývajúcich 
z jej zamestnania ako učiteľky i funkcie vedúcej lyžiarskeho výcviku, umožnila deťom vo veku 11 až 15 rokov, aby 
opustili ubytovacie zariadenie – chatu Energetik a dala im súhlas, aby sa kĺzali na klzákoch,“ píše sa v obžalobe. 
Podľa nej počet detí ani ich výstroj nekontrolovala a v okolí chaty ich ponechala bez akéhokoľvek dozoru 
zodpovednej, poverenej a plnoletej osoby. Pritom mala vedieť, že v bezprostrednej blízkosti chaty sa nachádza 
ťažká lyžiarska trať číslo 4, zvaná Komín, označená čiernou farbou. Ľavý okraj tejto trate sa nachádza iba 35 
metrov od vstupných dverí chaty. „Umožnila tak maloletým osobám, nad ktorými mala vykonávať dozor, aby sa vo 
večerných hodinách, mimo prevádzkového času strediska i jeho prevádzkového poriadku svojvoľne pohybovali a 
spúšťali na klzákoch po neosvetlenej trati zvanej Komín i po stope lyžiarskeho vleku, kde je sánkovanie 
zakázané,“ uvádza sa v obžalobe. Žiaci sa kĺzali približne od stĺpa č. 5 vleku do nižšie položených miest. 
Michaela i Veronika, obe bez ochranných prilieb, sa spúšťali spoločne na jednom klzáku. „Vplyvom gravitácie 
nedokázali zabrániť nárastu rýchlosti na zľadovatelom a strmom povrchu zjazdovky a nedokázali korigovať smer 
svojho pohybu. Pri nekontrolovanom pohybe dolu svahom došlo k otočeniu klzáka tak, že sa dievčatá šmýkali 
dole kopcom chrbtom a dostali sa mimo zjazdovku vpravo. Tam zadnou časťou svojich tiel a hláv narazili do 
stromov a skál,“ uvádza sa v obžalobe. Michaela utrpela viacero vážnych zranení najmä hlavy. Ešte v ten večer 
po prevoze do košickej nemocnice zomrela. Znalecký posudok uvádza, že smrti by sa nedalo zabrániť ani 
prípadným okamžitým poskytnutím odbornej lekárskej pomoci priamo na svahu. Veronika sa z ťažkých zranení 
liečila 16 týždňov. (rob) 

[Späť na obsah] 

 
 

25. ONA A ON TOUR POKRAČUJE 
[07.04.2018; Sme; info preženy; s. 4; MARTINA ŠTÉROVÁ;MILOŠ GAŠPAREC] 

 
 

MARTINA ŠTÉROVÁ, MILOŠ GAŠPAREC 
Richard Müller a Adela Vinczeová o pár dní opäť vyrážajú za fanúšikmi v pokračovaní spoločného turné. 
Fanúšikovia hudobnej legendy a slovenskej moderátorky majú tento rok poslednú možnosť vidieť ich spolu na 

javisku. Spontánnosť Adely a Richardov humor budú i tentoraz zárukou výbornej zábavy. Všetky koncerty sú 
jedinečné, ako aj Adelino spovedanie Richarda a hudobný program zložený z pesničiek z Richardovho ostatného 
albumu „55“ a z jeho najväčších hitov. „ONA a ON TOUR“ štartuje už 12. apríla v Prievidzi. „Máme to šťastie, že 
sa vieme rozprávať na takej až surreálnej úrovni. Niekedy hovoríme o hlúpostiach a tvárime sa pri tom veľmi 
vážne, čo mňa osobne veľmi baví. Ja sa nepotrebujem vždy rozprávať logicky. Milujem, ak sa nám darí 
generovať absurdity, ktoré, samozrejme, majú nejakú tú svoju tému. Len toto sa nedá s každým. S Richardom to 
ide, a preto je aj pre mňa naše spoločné turné nielen prácou, ale i príjemnou zábavou,“ vyznala sa Adela 
Vinczeová. Mestá Martin a Piešťany sú už vypredané, spevák s moderátorkou a kapelou však navštívia aj ďalšie 
slovenské mestá ako Bratislava, Tatranská Lomnica, Spišská Nová Ves či Bardejov. Vstupenky sú k dispozícii v 

sieti www.predpredaj.sk. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Vinu hádžu na mŕtvu školáčku! 
[07.04.2018; Nový Čas; Regióny; s. 8; Zdeněk Kovář] 

 
 

Tragická sánkovačka - Smrť Mišky (+ 12) pred súdom: 
Zdeněk Kovář 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Emócie stále hrajú veľkú rolu! Tragická sánkovačka spred dvoch rokov na Plejsoch, 

keď po náraze do stromu zahynula školáčka Miška († 12) z Košíc, sa posúva bližšie k rozsudku, no 
zodpovednosť nik nechce prevziať. Obžalovaná učiteľka Petra (32), ktorá bola aj trénerkou šiestačky, sa cíti 



nevinná a na súd už pre rizikové tehotenstvo nechodí. Podiel na nešťastí si nepripúšťajú ani jej kolegyne z 
lyžiarskeho kurzu. Za nešťastím je vraj len nedisciplinovanosť detí. 

Pred spišskonovoveským súdom vypovedala zdravotníčka tohto kurzu Adriana Vargová, ktorá opísala, že po 
tragédii na chate zavládol chaos a uviedla toto: „Deti vedeli, kde sa môžu kĺzať. Len na briežku.“ Jej kolegyňa, 
učiteľka Mária Tarabová, potvrdila, že po tom, ako došlo k nešťastiu, dozor ihneď konal. „Bol to des a hrôza! Deti 
kričali a boli v šoku. Išli sme však hneď na miesto a poskytovali prvú pomoc. Najmä Miške, ktorá bola v 
bezvedomí, ale aj Veronike (13), ktorá bola zranená, no komunikovala,“ uviedla Tarabová s tým, že žiaci boli 
informovaní o tom, kde sa môžu kĺzať a podpísali poučenie o bezpečnosti. Záhady, prečo pri osudných snežných 
hrách nemali prilby a ich jediná dozorujúca učiteľka, ktorá je obžalovaná, po udalosti išla do chaty a nie k 
zraneným, bude musieť rozlúštiť súd. Obhajca učiteľky Petry Alexander Farkašovský tvrdí, že učiteľky sú v 
podstate vždy jednou nohou v kriminále, lebo nemôžu podľa normy zvládnuť naraz až 15 detí. „Za smrťou treba 
vidieť nevyspytateľné konanie dievčat, ktoré sa išli kĺzať tam, kde to mali zakázané!“ dodal advokát, ktorý navrhol 
aj vyšetrovací pokus. Podľa Miškinho otca Juraja Tomečka je nepochopiteľné, prečo učiteľky netrvali na om, aby 
deti mali prilby, neskontrolovali ich výstroj a nespočítali ich. „Predišlo by sa tak tragédii, za ktorú je zodpovedná 
vedúca zájazdu,“ dodal Tomeček. Pojednávanie odročili, obžalovanej hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Prehľad správ - V Spišskej Novej Vsi spadol malý vrtuľník 
[07.04.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Peter Kolárik / Peter Kolárik] 

 
 

Peter Kollárik, moderátor: „Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol malý vrtuľník s dvoma pasažiermi na 

palube. Inštruktor aj jeho žiačka utrpeli len ľahšie zranenia, príčina havárie ešte nie je známa.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Spišská Nová Ves: Pád ľahkej helikoptéry 
[07.04.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ľuboš Sarnovský] 

 
 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Keď sa dnes k záchranárom v Spišskej Novej Vsi dostalo hlásenie o páde 

vrtuľníka priamo na letisku, premkol ich nepríjemný pocit. Majú totiž ešte v pamäti tragédiu pred dvoma rokmi. 
Tentokrát však spadol vrtuľník typu Cabri G2 z menšej výšky.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Podľa prvotných informácií priamo z miesta nehody, vo vrtuľníku sedela žiačka a jej 
inštruktor. Vrtuľník v čase nehody ešte len vzlietal. Preletel pár metrov a zrútil sa na blízke parkovisko. 
Obrovským šťastím bolo, že na mieste pádu nikto nestál. Zadná vrtuľa narazila iba do odparkovaného auta.“ 

František, okoloidúci: „Vrtulník tady byl, policajti to zapáskovali, nepustili mňa přes pásku. No prý ho vieter 
smykol, ale vieter žádný nebyl, … naprosté bezvětří. Myslím si, že chyba pilota, že příliš nízko vystartoval.“ 

František Mrovčák, veliteľ zásahu, HaZZ SNV: „Ľudia, pilot i pasažierka boli von z vrtuľníka, požiar nenastal.“ 
Matúš Gavlák: „K nehode boli vyslaní aj leteckí záchranári, to ešte bolo v čase, keď sa nevedelo ako je na tom 

posádka. Lekár muža aj ženu prehliadol, potom si ich prevzali pozemní kolegovia.“ 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny (telefonát): „Dnes zasahovala posádka na letisku 

v Spišskej Novej Vsi, kde pri vzlete z výšky približne 5 metrov spadol malý vrtuľník s dvoma pasažiermi a obaja 
utrpeli ľahké poranenia. Boli prevezení do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Ladislav Gracl, okoloidúci pilot: „Kdo jako co podcenil, nebo, byl to instruktor a žák, takže záleží na žákovi.“ 
Matúš Gavlák: „… nehody je obrovským šťastím, že sa dostali po vlastných?“ 
Ladislav Gracl: „Já si myslím, že jo, že měli veliký štěstí, že většinou to opadá hůř.“ 
Matúš Gavlák: „Na mieste sa hovorilo o tom, že žiačka mala údajne záverečné pilotné skúšky. To nám však 

nik nepotvrdil. V nemocnici ich jednorázovo ošetrili. Vrtuľa sa po páde zamotala do káblov a pletiva blízkej 
reštaurácie. Technici a hasiči ju museli vybrať. Na tomto prípade pracujú policajní vyšetrovatelia aj Letecký úrad.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): „Dnes v popoludňajších hodinách došlo z doposiaľ 
nezistených príčin na letisku v Spišskej Novej Vsi k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. V tejto 

chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie.“ 
Matúš Gavlák: „Na stanovisko sme sa chceli opýtať aj vo firme, ktorej vrtuľník patrí. Pred nami však zatvorili 

bránu a tá aj ostala zatvorená. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Pád vrtuľníka na letisko 
[07.04.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka] 



 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: „Keď sa dnes záchranným zložkám dostalo hlásenie o páde vrtuľníka, 
premkol ich nepríjemný pocit. Majú totiž ešte stále v pamäti tragédiu spred troch rokov. V Slovenskom raji sa 
vtedy zrútil záchranársky vrtuľník. Zomreli v ňom štyria záchranári.“ 

Pavol Michalka, moderátor: „Tentoraz spadol z menšej výšky malý vrtuľník. Nešťastie sa udialo na 
spišskonovoveskom letisku.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Podľa prvotných informácií priamo z miesta nehody vo vrtuľníku sedela žiačka a jej 
inštruktor. Vrtuľník v čase nehody ešte len vzlietal. Preletel pár metrov a zrútil sa na blízke parkovisko. 
Obrovským šťastím bolo, že na mieste pádu nikto nestál. Zadná vrtuľa narazila iba do odparkovaného auta.“ 

František, okoloidúci: „Vrtuľník tu bol. Policajti ho zapáskovali. Nepustili ma cez pásku. Vraj ho vietor šmykol, 
ale vietor žiadny nebol. Sme pristávali úplne bez, myslím si, že chyba pilota, že príliš nízko vyštartoval.“ 

František Mrovčák, veliteľ zásahu, HaZZ SNV: „Ľudia, pilot i pasažierka boli von z vrtuľníka. Požiar nenastal.“ 
Matúš Gavlák: „K nehode boli vyslaní aj leteckí záchranári. To ešte bolo v čase, keď sa nevedelo, ako je na 

tom posádka. Lekár muža aj ženu prehliadol. Potom si ich prevzali pozemní kolegovia.“ 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchrannej skupiny: „Dnes zasahovala posádka na letisku v Spišskej Novej 

Vsi, kde pri vzlete z výšky približne päť metrov spadol malý vrtuľník s dvoma pasažiermi a obaja utrpeli ľahké 
poranenia. Boli prevezení do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Ladislav Gracl, okoloidúci pilot: „Kto čo podcenil, lebo bol tam inštruktor a žiak, takže záleží na žiakovi.“ 
Matúš Gavlák: „Je obrovským šťastím, že sa dostali po vlastných?“ 
Ladislav Grac: „Ja si myslím, že mali veľké šťastie. Väčšinou to dopadá horšie.“ 
Matúš Gavlák: „Na mieste sa hovorilo o tom, že žiačka mala údajne záverečné pilotné skúšky. To nám však 

nik nepotvrdil. V nemocnici ich jednorazovo ošetrili. Vrtuľa sa po páde zamotala do káblov a pletiva blízkej 
reštaurácie. Technici a hasiči ju museli vybrať. Na tomto prípade pracujú policajní vyšetrovatelia aj letecký úrad.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: „Dnes v popoludňajších hodinách došlo z doposiaľ nezistených 
príčin na letisku v Spišskej Novej Vsi k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. V tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť bližšie informácie.“ 
Matúš Gavlák: „Na stanovisko sme sa chceli opýtať aj vo firme, ktorej vrtuľník patrí. Pred nami však zatvorili 

bránu a tá aj ostala zatvorená.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

30. V Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľník 
[07.04.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivana Ratkovská / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na letisku v Spišskej Novej Vsi krátko v popoludní spadol malý vrtuľník s 

dvomi pasažiermi na palube. Dvojmiestna helikoptéra sa podľa dostupných informácií zrútila krátko po štarte. 
Inštruktor, ani jeho žiačka po páde na zem neutrpeli vážnejšie zranenia.“ 

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Do vrtuľníka krátko v popoludní nasadol päťdesiatšesťročný pilot inštruktor a 
jeho štyridsaťdvaročná žiačka. Helikoptéra typu Cabri 2 sa zrútila krátko po štarte. Podľa dostupných informácií 
vrtuľník vzlietal z tohto malého súkromného heliportu. Nepreletel ani tridsať metrov, keď skončil na parkovisku v 
plote.“ 

František Mrovčák, veliteľ zásahu HaZZ Spišská Nová Ves: „Pilot i pasažierka boli von z vrtuľníka. Menšie 

zranenia mali, požiar nenastal.“ 
Ivana Ratkovská: „Na miesto okamžite dorazili hasiči i záchranársky vrtuľník. Posádku však na ošetrenie 

zobrala sanitka.“ 
Alena Lacyková, hovorkyňa ZZS: „Záchranári na mieste nehody ošetrili dvoch ľahšie zranených ľudí. Muža s 

úrazom hlavy previezli do spiškonovoveskej nemocnice. V rovnakej nemocnici skončila aj žena, ktorá si poranila 
krk.“ 

Ivana Ratkovská: „Krátko potom ako spadol vrtuľník, pristáli na spiškonovoveskom letisku aj pilot súkromného 
lietadla a jeho majiteľ. Obaja svorne tvrdili, že podmienky na lietanie boli dobré.“ 

Ladislav Gracl, pilot z Českej republiky: „Bol to inštruktor so žiakom. To znamená, že či niečo proste žiak 
pokazil a inštruktor proste nenapravil, tak sa stane.“ 

František Dvořák: „Vraj vietor šmykol, ale vietor žiadny nebol, sme pristávali úplne bez, myslím si, že chyba 
pilota, že príliš nízko vyštartoval, tak chytil tu za tie stĺpiky toho plotu.“ 

Ivana Ratkovská: „Podľa odborníka z miesta nehody vrtuľník zrejme čiernu skrinku nemal. Najviac svetla do 
prípadu takto vnesú výpovede samotných aktérov nehody. Oboch po ambulantnom ošetrení prepustili domov.“ 

Ladislav Gracl: „Mali veľké šťastie. Väčšinou to dopadne horšie.“ 
Ivana Ratkovská: „Či došlo k havárii v dôsledku zlyhania ľudského faktora, alebo za tým mohli byť aj nejaké 

technické príčiny, budú skúmať vyšetrovatelia.“ 
[Späť na obsah] 



 
 

31. Auto narazilo do stromu a stĺpa 
[07.04.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Auto rútiace sa veľkou rýchlosťou ulicou neveští nič dobré. Tak to bolo aj v 
nočnom prípade v Spišskej Novej Vsi. Mladík sa išiel povoziť na aute, ktoré vzal známemu a skončilo sa to 

nehodou. Spolujazdec po nej na vodiča slušné slovo nenašiel.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Táto nehoda sa udiala na Leteckej ulici v Spišskej Novej Vsi. Podľa vyjadrenia 

spolujazdca, auto takmer letelo súdiac podľa rýchlosti, ktorú spomínal.“ 
Marián, spolujazdec: „Sme išli rýchlosťou 180.“ 
Matúš Gavlák: „Takto dokázali auto podľa spolujazdca rozbehnúť na približne polkilometrovom úseku cesty. 

Mladíci išli od letiska do mesta. Za nehodu vraj nemôže šmyk, ale nezvládnutie riadenia.“ 
Marián: „Sa mu vykrútil volant.“ 
Matúš Gavlák: „Auto v zákrute?“ 
Marián: „Nie, v strome.“ 
Stanislav Sedlák, veliteľ zásahu HaZZ SNV: „Keď sme prišli na miesto zásahu, tak vodič bol už ošetrovaný vo 

vozidle RZP. My sme už iba po zdokumentovaní nehody políciou sprejazdnili cestu.“ 
Matúš Gavlák: „Vodič pri náraze vyvrátil s autom strom pri ceste a zrušil drevený stĺp. Pri nehode pomáhali 

dve záchranárske posádky. Jedna sa starala o vodiča, druhá o spolujazdca.“ 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny: „Vo vozidle, ktoré narazilo do stromu a 

telekomunikačného stĺpa, sa nachádzali dvaja pasažieri. Obaja mali ľahké zranenia. Po ošetrení bol jeden pacient 
s úrazom oka prevezený do nemocnice v Prešove, druhý pacient bol prevezený na urgentný príjem do nemocnice 
v Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák: „Potom čo policajti dali vodičovi do úst merací prístroj, bol zrejmý dôvod zbesilej jazdy. Za to, 
že sa vodič cítil na poriadnu rýchlosť, zrejme mohol aj alkohol.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: „Vodič bol po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške s 
výsledkom viac ako 1,8 promile alkoholu v dychu.“ 

Matúš Gavlák: „A vy ste vedeli, že je opitý?“ 
Marián: „Nezbadal som na ňom, že je opitý. Mal vodičský, mal doklady, všetko. Tak som išiel.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Pád vrtuľníka 
[07.04.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Jaroslav Múdry;Zuzana Ondrušková / Lenka 

Vavrinčíková;Patrik Švajda] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Výcvik sa takmer skončil tragédiou. Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa 

zrútil vrtuľník.“ 
Patrik Švajda, moderátor: „Stalo sa to pár minút po tom, ako pilot vzlietol do niekoľko metrovej výšky 

a trénoval manéver.“ 
Zuzana Ondrušková, redaktorka: „Spišskonovoveské letisko, pol druhej poobede. Z približne 5 metrov padá 

na zem malá helikoptéra, takzvaný vírnik. Na palube sú v tom čase dvaja ľudia, muž a žena.“ 
Ladislav Gracl, český pilot, svedok: „Má to … rotor rozbitý a kabina je celkem jakž-takž.“ 
Zuzana Ondrušková: „Záchranári posielajú na miesto kolegov na vrtuľníkoch, aj sanitku. Zisťujú, že posádka 

vírnika sa zranila len ľahko. 56-ročný muž má poranenú hlavu, 42-ročná žena zase krk. Prevážajú ich do 
najbližšej nemocnice.“ 

František Mrovčák, veliteľ zásahu HaZZ: „Po príchode na miesto sme zistili, že sa jedná o dvojmiestny vrtuľník 
a pilot i pasažierka boli von z vrtuľníka.“ 

Ladislav Gracl: „Měli veliký štěstí, protože většinou to dopadá hůř.“ 
Zuzana Ondrušková: „Podľa našich informácií tam robila výcvik pilotov česká firma. Tento muž videl pád na 

vlastné oči.“ 
František Dvořák, svedok: „Prý ho vieter smykol, ale vieter žádný nebyl, oni přistávali naprosto bez, bez, 

myslím si, že chyba pilota, že příliš nízko vystartoval, tak chytil tady ty sloupky toho plotu.“ 
Ladislav Gracl: „Já si myslím, že podmínky jsou celkem jako dobrý, ale říkám, byl to instruktor s žákem.“ 
Lenka Ivanová, hovorkyňa krajskej polície v Košiciach (telefonát): „Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. V tejto 

chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie.“ 
Zuzana Ondrušková: „Tento typ vrtuľníkov obľubujú najmä leteckí nadšenci. Prvý vírnik zostrojil už v roku 

1923 Španiel Juan de la Cierva. Pred vojnou bol obľúbeným pozorovacím lietadlom. Na rozdiel od klasickej 



helikoptéry nie je hlavná vrtuľa poháňaná vlastným motorom, ale len prúdom vzduchu za letu. Jaroslav Múdry a 
Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

33. V Spišskej Novej Vsi spadol malý vrtuľník 
[07.04.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Ivana Ratkovská / Marián Kukelka] 

 
 

Marián Kukelka, moderátor: „Na letisku v Spišskej Novej Vsi dnes krátko popoludní spadol malý vrtuľník s 

dvoma pasažiermi na palube. Dvojmiestna helikoptéra sa podľa dostupných informácií zrútila krátko po štarte. 
Inštruktor a jeho žiačka mali obrovské šťastie. Po páde na zem neutrpeli vážnejšie zranenia.“ 

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Do vrtuľníka krátko popoludní nasadol päťdesiatšesťročný pilot inštruktor a jeho 
štyridsaťdvaročná žiačka. Helikoptéra typu Cabri 2 sa zrútila krátko po štarte. Nepreletela ani tridsať metrov, keď 
skončila na parkovisku v plote. Veliteľ spišskonovoveských hasičov František Mrovčák.“ 

František Mrovčák, veliteľ spišskonovoveských hasičov: „Pilot i pasažierka boli von z vrtuľníka, bez zranení, 
menšie zranenia mali, požiar nenastal.“ 

Ivana Ratkovská: „Na miesto okamžite dorazili hasiči i záchranársky vrtuľník. Posádku však na ošetrenie 
zobrala sanitka. Hovorkyňa zdravotnej záchrannej služby Alena Lacyková.“ 

Alena Lacyková, hovorkyňa zdravotnej záchrannej služby: „Záchranári na mieste nehody ošetrili dvoch ľahšie 
zranených ľudí. Muža s úrazom hlavy previezli do spišskonovoveskej nemocnice. V rovnakej nemocnici skončila 
aj žena, ktorá si poranila krk.“ 

Ivana Ratkovská: „Krátko po tom, ako spadol vrtuľník, pristáli na spišskonovoveskom letisku aj pilot 
súkromného lietadla a jeho majiteľ. Obaja svorne tvrdili, že podmienky na lietanie boli dobré.“ 

Pilot súkromného lietadla: „No, vraj ho vietor šmykol, ale vietor žiadny nebol, pristávali v úplnom bezvetrí, 
myslím si, že chyba pilota, že príliš nízko vyštartoval, tak chytil tu za tie stĺpiky toho plota.“ 

Majiteľ súkromného lietadla: „Bol to inštruktor so žiakom, to znamená, že ak niečo proste žiak pokazil a 
inštruktor proste nenapravil, tak sa stane.“ 

Ivana Ratkovská: „Podľa odborníka z miesta nehody vrtuľník zrejme čiernu skrinku nemal. Najviac svetla do 
prípadu takto vnesú výpovede samotných aktérov nehody.“ 

Pilot súkromného lietadla: „Ja si myslím, že áno, že mali veľké šťastie. Že väčšinou to dopadá horšie.“ 
Ivana Ratkovská: „Či došlo k havárii v dôsledku zlyhania ľudského faktora, alebo za tým mohli byť aj nejaké 

technické príčiny, budú skúmať vyšetrovatelia.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Havária vrtuľníka 
[07.04.2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Júlia Kavecká / Júlia Kavecká] 

 
 

Júlia Kavecká, moderátorka: „Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval zase vrtuľník. Dve osoby 

nachádzajúce sa na palube utrpeli ľahké zranenia. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. Posledná nehoda vrtuľníka, 
ktorá si však vyžiadala aj ľudské životy, sa na Slovensku stala minulý rok v máji. Vo vojenskom priestore letiska v 
Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell-429. Zomreli dvaja hasiči.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Arcidiecézne stretnutie mládeže 
[07.04.2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Martin Ďurčo / Júlia Kavecká] 

 
 

Júlia Kavecká, moderátorka: „Asi 600 mladých z košickej arcidiecézy sa stretlo so svojím biskupom. Išlo o 
pravidelné podujatie, ktoré sa koná vždy prvú sobotu po Veľkej noci pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento 
rok sa stretnutie uskutočnilo po viacerých rokoch v Humennom a medzi mladých zavítal košický pomocný biskup 
Marek Forgáč. Bol pritom aj kolega Martin Ďurčo.“ 

Martin Ďurčo, redaktor: „Arcidiecézne stretnutie mládeže je značkou, ktorá každoročne pritiahne množstvo 
mladých z celej košickej arcidiecézy. Tento rok sa ich zaregistrovalo okolo 600. O programe stretnutia hovorí 
jeden z organizátorov Jozef Mrúz.“ 



Jozef Mrúz, organizátor: „Začína celé stretnutie programom v hale. Je pripravený program, scénický tanec, 
príhovor otca biskupa Mareka Forgáča, kapela, chvály, spoločenstvá … Samotný program ADSM pokračuje 
workshopmi. Takisto tie workshopy sú veľmi pestré a celé to stretnutie mládeže končí svätou omšou.“ 

Martin Ďurčo: „Mladí arcidiecézy sa prišli stretnúť so svojím biskupom. Okrem toho však túžia najmä po 
spoločenstve a svedectve živej viery. Tak nám to potvrdili aj v ankete.“ 

Opýtaný: „Keď sa len tak pýtam ľudí, že či ideš na ADSM alebo proste že aký máš na to názor, tak veľa ľudí, 
hoci nie sú až takí že silno veriaci, tak oni aj tak napriek tomu sa tam idú pozrieť a možno ich to viacej nejak 
zapáli a sa viacej zaujímajú o tú vieru. Si myslím, že určite je to dobrá vec.“ 

Opýtaný: „Človek potrebuje vidieť, že aj ostatní mladí ľudia žijú hodnoty, ktoré sa snaží on a práve tuná sa 
môžu posilniť vo viere, vidieť áno, sú aj iní ľudia a je ich dosť, ktorí sa snažia žiť spôsob života, akým žijem ja.“ 

Martin Ďurčo: „Záver arcidiecézneho stretnutia mládeže patril svätej omši, ktorú slúžil košický pomocný biskup 
Marek Forgáč. Jeho cieľom bolo predovšetkým upevniť mladých vo viere.“ 

Marek Forgáč, košický pomocný biskup: „Stretnutie sa nesie v téme odvahy a v téme citátu svätého písma 
Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Takže predovšetkým ich chcem povzbudiť a potrebujú to veľmi mladí 
ľudia dnes. Povzbudiť ich ale nielen k takej nejakej lacnej odvahe skúšať všeličo v živote, ale povzbudiť ich ku 
skutočnej odvahe, to znamená ku odvahe vedieť žiť, zastávať pravdivé hodnoty, vedieť za nich aj zabojovať. To si 
vyžaduje veľmi veľa odvahy. No tak to je moje posolstvo.“ 

Júlia Kavecká: „So svojím biskupom Stanislavom Stolárikom sa dnes v Heľpe stretávajú aj mladí z rožňavskej 
diecézy. Celodiecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Štefanom Sečkom sa zase koná v športovej 
hale v Spišskej Novej Vsi.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

36. MIMORIADNA SPRÁVA: Na letisku v Spišskej Novej Vsi padol vrtuľník 
[07.04.2018; dnes24.sk; Poprad; 17:02; Lucia Šútorová] 

 
http://poprad.dnes24.sk/mimoriadna-sprava-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-padol-vrtulnik-295947 

 
 

Vrtuľník sa zrútil na letisku v Spišskej Novej Vsi. Na palube sa nachádzali dve osoby. 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej 

zdravotnej služby SR Alena Krčová. „Muža (56 rokov) previezli s úrazom hlavy do spišskonovoveskej nemocnice, 
kde skončila aj 42-ročná žena s poranením krku,“ priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby SR Alena Krčová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

37. MIMORIADNA SPRÁVA: Na letisku v Spišskej Novej Vsi padol vrtuľník 
[07.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 15:11; Lucia Šútorová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mimoriadna-sprava-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-padol-vrtulnik-295947 

 
 

Vrtuľník sa zrútil na letisku v Spišskej Novej Vsi. Na palube sa nachádzali dve osoby. 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Bližšie okolnosti polícia 
vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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38. V Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník 
[07.04.2018; aktuality.sk; Krimi; 15:05; Redakcia] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/579140/v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik/ 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil menší vrtuľník. 
Dnes (7.4.) po 13.30 hodine došlo z doposiaľ nezistených príčin na letisku v Spišskej Novej Vsi k pádu 

vrtuľníka. Informuje o tom Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. 
Dve osoby, ktoré sa nachádzali vo vrtuľníku, utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Podľa TASR 

osoby ošetrili priamo na mieste a previezli ich do spišskonovoveskej nemocnice. 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. FOTO: Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník 
[07.04.2018; teraz.sk; .SK; 15:02; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/brief-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-pa/318132-clanok.html 

 
 

Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli ľahké zranenia. 
Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) - Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ 

nezistených príčin k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených. “Muža (56 rokov) previezli s úrazom hlavy do 
spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s poranením krku,” priblížila pre TASR hovorkyňa 
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bel l 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Prečítajte si aj: 
Pri havárii vrtuľníka zahynul v Taliansku príslušník námornej pechoty 
PÁD VRTUĽNÍKA amerického námorníctva neprežili štyria ľudia 
Dvaja turisti z USA zahynuli pri havárii vrtuľníka v Austrálii 

[Späť na obsah] 

 
 

40. 15:02; Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľní… 
[07.04.2018; dennikn.sk; Slovensko; 15:02; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1087844/ 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľník, dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli ľahké 

zranenia. Príčinu pádu polícia vyšetruje. 
„56-ročného muža previezli s úrazom hlavy do spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s 

poranením krku,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Nešťastie v Spišskej Novej Vsi: Vrtuľník spadol priamo na letisku 
[07.04.2018; cas.sk; Čas.sk; 14:52; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/678346/nestastie-v-spisskej-novej-vsi-vrtulnik-spadol-priamo-na-letisku/ 

 
 

Otvoriť galériu 

https://www.aktuality.sk/clanok/579140/v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik/
http://www.teraz.sk/slovensko/brief-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-pa/318132-clanok.html
https://dennikn.sk/minuta/1087844/
https://www.cas.sk/clanok/678346/nestastie-v-spisskej-novej-vsi-vrtulnik-spadol-priamo-na-letisku/


Nešťastná udalosť sa odohrala na letisku v Spišskej Novej Vsi. Pri páde vrtuľníka sa zranili dvaja ľudia. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Foto: 
Pri nehode sa zranili dvaja ľudia. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval malý vrtuľník tzv. vírnik 
[07.04.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 14:43; SPIŠ/TV Markíza] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1914127 

 
 

Správu budeme aktualizovať. 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi dnes po 13.30 hodine havaroval malý vrtuľník, tzv. vírnik. Podľa našich 

informácií tam robila česká firma výcvik pilotov. Stroj sa zrútil z niekoľkometrovej výšky, v čase havárie sa v ňom 
nachádzali dvaja ľudia (muž a žena), ktorí utrpeli ľahšie zranenia. 

Pozrite si reportáž Zuzany Ondruškovej 
“Do nemocnice previezli 56-ročného muža s úrazom hlavy a 42-ročnú ženu s poranením krku,” informovala 

nás Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska ZZS. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Basketbal: Inter si poistil služby Nemanju Barača: Som tu spokojný 
[07.04.2018; teraz.sk; .SK; 12:13; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-inter-si-poistil-sluzby-ne/318104-clanok.html 

 
 

Dvadsaťsedemročný rodák z Belehradu chce s Interom obhájiť v SBL majstrovský titul a v nasledujúcej 
sezóne zabojovať aj o Slovenský pohár, ktorý mu zatiaľ chýba v zbierke. 

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vedenie slovenského basketbalového klubu BK Inter Bratislava sa dohodlo na 
predĺžení spolupráce o ďalšie dve sezóny so srbským krídelníkom Nemanjom Baračom. “Žlto-čierni” o tom 
informovali na oficiálnej klubovej webstránke. 

“Napriek tomu, že nás čaká ešte kopec práce v prebiehajúcej sezóne, sme veľmi radi, že sme sa s jedným z 
našich kľúčových hráčov Nemanjom Baračom dohodli na pokračovaní spolupráce na ďalšie dva roky,” uviedol pre 
bkinter.sk generálny manažér klubu Michal Ondruš. “Nemanja sa za dve sezóny vypracoval na jednu z ligových 
osobností a veríme, že vzhľadom na jeho profesionálny prístup sa bude ešte zlepšovať,” dodal. 

Dvadsaťsedemročný rodák z Belehradu chce s Interom obhájiť v SBL majstrovský titul a v nasledujúcej 
sezóne zabojovať aj o Slovenský pohár, ktorý mu zatiaľ chýba v zbierke. Ak sa Inter vráti do pohárovej Európy, 
chce mu pomôcť k čo najlepším výsledkom. “Už skôr som v jednom rozhovore povedal, že som tu spokojný. Mám 
rád tento tím, prostredie, mesto i ľudí vôkol. Nezáleží mi ani tak na mojich osobných cieľoch, ale na tímovom 
úspechu. Samozrejme, budem naďalej tvrdo pracovať, aby som tímu čo najviac pomohol,” povedal Barač, 
ktorého mnohí odborníci považujú za jedného z najvšestrannejších a najužitočnejších hráčov v SBL. V základnej 
časti tejto sezóny dosiahol v priemere 15,6 bodu, 5,5 doskoku a 3,3 asistencie na zápas. 

Prečítajte si aj: 
Basketbalisti KB Košice zdolali Iskru Svit a postúpili do semifinále 
Basketbalisti Prievidze podľahli doma Komárnu 
SBL: Inter Bratislava triumfoval nad BK Spišská Nová Ves 

[Späť na obsah] 
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44. Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník. Zranených previezli do 

nemocnice 
[07.04.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/na-letisku-spisskej-novej-vsi-zrutil-vrtulnik-zranenych-
previezli-do-nemocnice.html 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených 

príčin k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. Informáciu potvrdila košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených. Ilustračné foto Zdroj:Ján Kušnirík, Aktuálne.sk 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej 

zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník, dve osoby majú ľahké 

zranenia 
[07.04.2018; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/32179/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-osoby-maju-lahke-
zranenia 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. 
TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených. “Muža (56 rokov) previezli s úrazom hlavy do 

spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s poranením krku,” priblížila pre TASR hovorkyňa 
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Na Spiši spadol vrtuľník, príčiny pádu vyšetruje polícia 
[07.04.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1125492/na-spisi-spadol-vrtulnik-priciny-padu-vysetruje-policia.html 

 
 

Článok bol aktualizovaný: 
7.4.2018 15:30 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Bližšie okolnosti polícia 
vyšetruje. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/na-letisku-spisskej-novej-vsi-zrutil-vrtulnik-zranenych-previezli-do-nemocnice.html
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/na-letisku-spisskej-novej-vsi-zrutil-vrtulnik-zranenych-previezli-do-nemocnice.html
https://www.postoj.sk/32179/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-osoby-maju-lahke-zranenia
https://www.postoj.sk/32179/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-osoby-maju-lahke-zranenia
https://www.ta3.com/clanok/1125492/na-spisi-spadol-vrtulnik-priciny-padu-vysetruje-policia.html


[Späť na obsah] 

 
 

47. Foto: Pri Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník, dve osoby sú zranené 
[07.04.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/foto-policia-vysetruje-havariu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-dve-osoby-su-
zranene/ 

 
 

2 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
V Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľník 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 7. apríla (WebNoviny.sk) – V sobotu popoludní po 13.30 h došlo z doposiaľ 

nezistených príčin na letisku v Spišskej Novej Vsi k pádu vrtuľníka. 

„Dve osoby nachádzajúce sa vo vrtuľníku utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Bližšie okolnosti 
polícia vyšetruje. V tejto chvíli nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ pre agentúru SITA potvrdila košická 
krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Foto: www.facebook.com 
[Späť na obsah] 

 
 

48. PREHĽAD: Pozrite si, aké podujatia počas víkendu radíme zažiť v Spišskej 
[07.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/prehlad-pozrite-si-ake-podujatia-pocas-vikendu-radime-zazit-v-spisskej-295724 

 
 

Môžeme sa radovať, je tu opäť víkend. Aké zaujímavé akcie počas neho radíme zažiť v Spišskej Novej Vsi? 

Pozrite si to aj vy… 
Diecézne stretnutie mládeže 
7. apríla 2018 od 10:00, Športová hala 
Diecézne stretnutie mládeže bude tento rok v meste Spišská Nová Ves už najbližšiu sobotu. Slovom povzbudí 

Andrej Darmo a šesťhodinové stretnutie zakončí modlitba sv. ruženca a sv. omša s otcom biskupom Štefanom vo 
farskom kostole. 

Králik Peter 
7. a 8 apríla 2018 o 17:00, kino Mier 
Voľný čas môžete stráviť aj v kone. Rozprávková komédia podľa svetoznámych príbehov Beatrix Potterovej 

prichádza na veľké plátno! Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami 
na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj životný priestor deliť nemieni – a už vôbec nie so zvieratami. 

Apoštol Pavol 
7. a 8 apríla 2018 o 19:00, kino Mier 
Aj milovníci historickej drámy si prídu počas víkendu na svoje v kine Mier, kde sa bude premietať film – 

Apoštol Pavol. Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym 
cisárom Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej 
farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele 
spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov. 

Rozprávkový bicykel 
8. apríla 2018 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Zuza Kladivková na rozprávkovom bicykli putuje svetom. Rozpráva deťom príbeh o tom, čo zažila v krajine 

Dopravných pravidiel. Interaktívnu divadelnú hru, pri ktorej sa deti prostredníctvom prvkov matematiky, 
slovenčiny, logopédie či rytmiky naučia základné dopravné pravidlá aj to, ako sa správať s bicyklom na ceste 
alebo v autobuse. Po predstavení je pripravený animačný program. 

Kráska a netvor 
8. apríla 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Už pravidelne v Spišskom divadle nedeľné popoludnie patrí najmenším. Tentokrát si herci pripravili príbeh 

nevinného dievčaťa menom Bianka, ktoré sa dostane do zakliateho zámku, kde vládne ohavný netvor. Netvor jej 
však neublíži. Jedinou jeho podmienkou je, že dievča nesmie uzrieť jeho podobu. Bianka privolí a postupne si na 
spoločnosť netvora zvykne. Dokonca si ho i obľúbi. Jedného dňa však zbadá netvorovu tvár v zrkadle… 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

https://www.webnoviny.sk/foto-policia-vysetruje-havariu-vrtulnika-v-spisskej-novej-vsi-dve-osoby-su-zranene/
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http://spisska.dnes24.sk/prehlad-pozrite-si-ake-podujatia-pocas-vikendu-radime-zazit-v-spisskej-295724


[Späť na obsah] 

 
 

49. PRÁVE TERAZ Pád vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi: FOTO z miesta nehody 
[07.04.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-na-letisku-v-Spisskej-Novej-Vsi–FOTO-z-
miesta-nehody 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených 

príčin k pádu vrtuľníka. Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Lezuhant egy helikopter Iglón 
[07.04.2018; hirek.sk; hírcsatorna; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.hirek.sk/belfold/20180407151635/Lezuhant-egy-helikopter-Iglon.html 

 
 

Eddig ismeretlen okokból lezuhant egy helikopter az iglói (Spišská Nová Ves) repülőtéren szombaton 13.00-

kor. 
Eddig ismeretlen okokból lezuhant egy helikopter az iglói (Spišská Nová Ves) repülőtéren szombaton 13.00-

kor. A rendőrség megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását - tájékoztatta a sajtóirodát Lenka Ivanová 
kassai kerületi rendőri szóvivő. 

Két utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy 56 éves férfi a fején, a másik utas, egy 42 éves asszony a 
nyakán sérült meg, mondta Alena Krčová, a mentőszolgálat szóvivője. 

A rendőrség nem árult el részleteket a helikopter tipusáról. 
[Späť na obsah] 

 
 

51. AKTUALIZUJEME: A takto si tu žijeme v 14. týždni 2018 
[07.04.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 7. apríla 2018 0 1 10 

zhliadnutí] 

 
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-a-takto-si-tu-zijeme-v-14-tyzdni-2018/ 

 
 

Dalito.sk/foto: Dalito.sk Súhrn najdôležitejších udalostí týždňa od 2. 3. do 8. 4. 2018. Informácie o udalostiach 
na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán. Redakcia Dalito.sk bude 
týždňové prehľady základných politických udalosti prinášať pravidelne v týždňových prehľadoch na jednom 
mieste. 

P. Paška nebude mať štátny pohreb, rodina si to neželá 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Zosnulý expredseda Národnej rady SR Pavol Paška nebude mať štátny pohreb, 

rodina si to totiž neželá. TASR to potvrdila Beatrice Szabóová, hovorkyňa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). 
„Podľa našich informácií si rodina Pavla Pašku štátny pohreb neželá a predseda vlády jej rozhodnutie 

rešpektuje,“ uviedla pre TASR. 
Úrad vlády v piatok (6.4.) po úmrtí bývalého šéfa parlamentu informoval, že kabinet je pripravený rozhodnúť o 

organizovaní štátneho pohrebu. Rozhodnúť však mali Paškovi pozostalí. 
Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s 

poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD. 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník,dve osoby majú ľahké zranenia 

http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-na-letisku-v-Spisskej-Novej-Vsi--FOTO-z-miesta-nehody
http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-na-letisku-v-Spisskej-Novej-Vsi--FOTO-z-miesta-nehody
http://www.hirek.sk/belfold/20180407151635/Lezuhant-egy-helikopter-Iglon.html
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-a-takto-si-tu-zijeme-v-14-tyzdni-2018/


Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) – Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ 

nezistených príčin k pádu vrtuľníka. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Premiér: Prezident SR politicky zasiahol do nezávislosti polície 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Nebolo by šťastné, ak by mal prezident SR akýmkoľvek spôsobom zasahovať do 

personálnych otázok nielen na ministerstve vnútra, ale kdekoľvek v štáte. Myslí si to predseda vlády Peter 
Pellegrini (Smer-SD), ktorý to uviedol v relácii Sobotné dialógy. Premiéra podľa jeho slov mrzí, že sa prezident 
Andrej Kiska odhodlal k požiadavke na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. V rozhlasovej diskusii 
tento krok hlavy štátu „rázne odmietol“ a označil ho za politický zásah do nezávislosti polície. 

„Je nešťastné, ak prezident SR vyzýva verejne na odvolanie konkrétneho funkcionára Policajného zboru v 
tomto štáte, čím jasne chce politicky zasiahnuť do nezávislosti polície. Ja ako premiér to v živote neurobím a mrzí 
ma, že pán prezident sa k takémuto kroku odhodlal a chce robiť personálnu politiku na rezortoch,“ vytkol 
Pellegrini Kiskovi. „To ja musím ako predseda vlády rázne odmietnuť. Personálnu politiku na jednotlivých 
rezortoch budú robiť ministri a nie pán prezident, pretože pánovi prezidentovi to ani nevyplýva zo žiadnych svojich 
právomocí, ale ani by to politicky povedať nemal, pretože politici nemajú zasahovať do fungovania polície,“ 
doplnil. 

V reakcii na štvrtkové (5.4.) protestné zhromaždenia, na ktorých ľudia žiadali odchod policajného prezidenta 
Gašpara, premiér zopakoval, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) má v tejto záležitosti voľné 
ruky. „Moju vládu chcem, aby charakterizovalo rozhodovanie na základe faktov, konkrétnych údajov, konkrétnych 
trendov a konkrétnych čísel, a nie na základe emócií alebo symbolov. To by bolo to najhoršie, keby sme krajinu 
začali riadiť takýmto spôsobom,“ zdôraznil. 

Premiér ocenil prácu polície pod vedením Gašpara a pripomenul, že Slovensko dnes patrí k najbezpečnejším 
krajinám sveta. Prácu samotného Gašpara zhodnotil ako „vysoko profesionálnu“. „Ten človek na rokovaniach je 
vždy špičkovo pripravený, vysoko profesionálny, často oveľa prevyšuje svojou odbornosťou ďalších, a preto ja 
som v jeho konaní nezhliadol veci, ktoré by boli spojené s nejakou nedôverou. Keby som tú nedôveru voči nemu 
mal, tak ju nejakým patričným spôsobom aj prejavím, ale je to odborník, ktorý dnes čelí obrovskému tlaku. Mňa 
mrzí, že sa stal terčom ulice, ktorá ako symbol požaduje teraz jeho hlavu,“ skonštatoval. 

Pellegrini tiež zopakoval, že minister vnútra má jeho plnú dôveru aj ohľadom prípravy legislatívy, ktorá má 
zmeniť spôsob výberu policajného prezidenta, šéfa policajnej inšpekcie a zmeniť jej postavenie. Odmietol, žeby 
osoba nového policajného prezidenta mohla byť predmetom dohody v koalícii. „Nemyslím si, že to bude 
predmetom dohôd akýchkoľvek koaličných rád. Bude to človek, ktorý musí splniť najprísnejšie kvalitatívne 
podmienky,“ deklaroval. „To je jediný recept a jedine takto si viem predstaviť, že budeme vyberať policajného 
prezidenta,“ doplnil s tým, že táto otázka nemá čo hľadať na zasadnutí Koaličnej rady. „V tom prípade by to bol 
jasne dosadený policajný prezident a proti tomu teraz bojujeme,“ uzavrel. 

Rozhovory o povolebnej spolupráci opozičných strán nepokračujú 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Rozhovory o možnej povolebnej spolupráci, ktorú ešte pred pár dňami počas 

vládnej krízy ponúkala SaS opozičným demokratickým stranám, nepokračujú. Podľa liberálov sú totiž teraz 
neaktuálne. TASR to potvrdila hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. 

SaS prišla s návrhom dohody, v ktorej mali strany okrem iného odmietnuť spoluprácu so Smerom-SD, v čase, 
kedy boli v hre predčasné voľby. Po tom, ako vznikla vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), liberáli ďalšie rokovania 
neiniciovali ani to neplánujú robiť. 

„Záujem rokovať o dohode prejavili všetky opozičné strany okrem Sme rodina. Po tom, ako došlo k schváleniu 
vlády Pellegriniho, strana SaS ďalšie rokovania neiniciovala, v tomto momente sú neaktuálne a v tejto fáze ďalšie 
neplánujeme,“ uviedla hovorkyňa. 

Hnutie Sme rodina uviedlo, že spomínané rokovania sa nekonali. Na otázky o spolupráci odpovedalo hnutie 
tým, že jeho cieľom je pomáhať ľuďom, a tak podporuje aktivity a legislatívne návrhy strán, ktoré k takejto pomoci 
podľa jeho názoru prispievajú. 

„Bez ohľadu na to, či sú z koalície, alebo opozície. Na báze pomoci ľuďom sa vieme, chceme a sme 
pripravení spájať s inými politickými subjektmi. S opozičnými stranami SaS a OĽaNO sme takto bez problémov 
spolupracovali už viackrát,“ doplnilo Sme rodina. O spolupráci hovorí pravidelne aj líder hnutia OĽaNO Igor 
Matovič. Počas vládnej krízy, kedy sa hovorilo aj o predčasných voľbách, spomínal, že dozrel čas na nové SDK. 
Hovoril o potrebe spojiť sily opozičných strán. Na otázky TASR o spolupráci zatiaľ hnutie neodpovedalo. 

SaS je rozhodnutá ísť do volieb samostatne, či už budú predčasné, alebo riadne. Koaličné rokovania budú 
podľa nej na programe hneď po voľbách. V dohode o povolebnej spolupráci, ktorú pôvodne navrhovala, sa mali 
strany zaviazať, že nebudú spolupracovať so Smerom-SD a kotlebovcami a že nebudú tolerovať korupciu. 

Premiér chce, aby ľudia v jeho blízkosti išli na bezpečnostnú previerku 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) chce, aby ľudia, s ktorými 

spolupracuje na Úrade vlády, išli na bezpečnostnú previerku. Pozrie sa tiež na to, či a ako bol jeho predchodca 
Robert Fico (Smer-SD) informovaný o tom, že v jeho blízkosti pracujú osoby s možnými väzbami na taliansku 
mafiu. A tiež, či tieto osoby naozaj predstavovali bezpečnostné riziko. Povedal to v diskusii RTVS Sobotné 
dialógy. 



„Využijem svoje možnosti vyžiadať si správy od príslušných služieb, či Úrad vlády, alebo sám bývalý premiér 
boli informovaní o tom, že by sa v jeho kancelárii mohli nachádzať ľudia, ktorí by mohli mať v minulosti nejaké 
styky s ľuďmi, ktorých talianske orgány podozrievajú z organizovaného zločinu,“ povedal Pellegrini. 

Prepojenie na osoby s väzbami na taliansku mafiu mala v minulosti Mária Trošková, ktorá pôsobila na Úrade 
vlády ako hlavná štátna radkyňa, aj Viliam Jasaň, dnes už bývalý šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu 
na Úrade vlády. Upozornil na to zavraždený novinár Ján Kuciak v článku, ktorý nestihol dokončiť. 

Pellegrini vyhlásil, že ak by on sám dostal informáciu zo spravodajských služieb, že má vo svojej blízkosti 
„závadovú osobu“, táto by na Úrade vlády skončila. Premiér tiež informoval, že požiada o preverenie osôb, ktoré 
pracujú v jeho blízkosti. „Požiadal som riaditeľa mojej kancelárie aj ľudí, ktorí v nej pracujú, aby každý absolvoval 
previerku v príslušnej úrovni podľa toho, s akými informáciami sa bude do budúcna oboznamovať,“ povedal 
predseda vlády. 

P. Pellegrini sa nemieni uchádzať o post predsedu Smeru-SD 
Bratislava 7. apríla (TASR) – Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini sa nemieni uchádzať o post 

predsedu strany a nahradiť na ňom Roberta Fica (Smer-SD). Je spokojný s tým, že sú pozície predsedu vlády a 
strany oddelené. Hovoril o tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Pellegrini. 

„Momentálne je lepšie, keď má strana silného predsedu a ja ako premiér sa môžem venovať exekutíve. Mne 
momentálne táto situácia vyhovuje, lebo mi to dáva viac času venovať sa výkonu, a som rád, že straníckym 
záležitostiam sa bude venovať predseda strany a generálny manažér,“ povedal Pellegrini. 

Premiér sa neobáva toho, žeby mu Koaličná rada alebo predseda Smeru-SD Fico prikazoval, čo má robiť. 
„Neočakávam, že to bude tak, že Koaličná rada sa rozhodla a ty premiér a vláda to splníte,“ uviedol. Na Koaličnej 
rade zastupuje Smer-SD jeho predseda Robert Fico. Zúčastňovať sa na rokovaniach mieni aj premiér. V 
súvislosti s ľuďmi, s ktorými spolupracuje, uviedol, že sú rozumní a vedia robiť kompromisy. 

Predseda vlády tiež potvrdil, že nechce viesť vojnu s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým mal bývalý 
premiér Fico napäté vzťahy. „Ja mám s pánom prezidentom veľmi korektné vzťahy. Nemám dôvod viesť s pánom 
prezidentom vojnu,“ poznamenal Pellegrini. Poukazuje však, že tak ako prezident má právo komentovať dianie v 
spoločnosti, aj on ho má a bude reagovať. 

Pellegrini opäť odpovedal aj na otázky ohľadom financovania jeho bytu. Trvá na tom, že si naň zarobil a že 
jeho financovanie vie dokázať. Uviedol, že odkedy pracuje, mal vždy nadštandardný príjem. Vysvetľovať mieni 
pred poslancami výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a je presvedčený, že potom zmiznú všetky pochybnosti. 
„Odmietam akékoľvek špekulácie, je to len snaha nového premiéra hneď na začiatku pošpiniť,“ doplnil. 

Predseda NR SR Andrej Danko, po pietnej spomienke na počesť bývalého predsedu NR SR Pavla Pašku, 
odsúdil všetkých politikov, ako aj niektorých novinárov, ktorí dehonestujú meno bývalého predsedu parlamentu. 

„Prosím vás všetkých normálnych novinárov odsúďte aj vy, pri takejto vážnej chvíli ľudí, ktorí dehonestujú 
meno zosnulého a zamyslime sa nad tým, kde táto spoločnosť vôbec speje. Ja nehovorím, že keď je niekto vo 
funkcii a pri moci, že robí len dobré veci. Život však zbehne veľmi rýchlo a mali by sme sa naučiť si problémy 
vysvetliť slušne.“ Povedal predseda NR SR Andrej Danko, ktorý zároveň vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine 
Pavla Pašku. Zároveň bývalému predsedovi NR SR poďakoval za prácu, ktorú pre parlament urobil. 

P. Paška by mohol mať štátny pohreb, ak s tým bude súhlasiť jeho rodina 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Bývalý šéf parlamentu Pavol Paška by mohol mať štátny pohreb. Súhlasiť s tým 

však musia jeho pozostalí. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. 
„Vláda je pripravená rozhodnúť o organizovaní štátneho pohrebu, ale v tomto budeme plne rešpektovať 

prianie rodiny,“ uviedol Úrad vlády SR. 
Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s 

poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD. 
R. Fico: „Na Slovensku máme bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho ‘zoštvali’. 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Smrť expredsedu Národnej rady SR Pavla Pašku zasiahla aj predsedu strany 

Smer-SD Roberta Fica. Podľa neho sa pod jeho smrť podpísali štvavým spôsobom aj novinári a politici. Rodine 
zosnulého zároveň vyjadril úprimnú sústrasť. Uviedol to vo svojom videu na sociálnej sieti. 

Fico uviedol, že Paška bol „skvelý človek, ktorý dodržal slovo“. Takýchto ľudí je podľa neho v politike málo. 
„Na Slovensku máme bandu novinárov a idiotských politikov, ktorí ho ‘zoštvali’. To, čo mu robili na základe 

klamstiev a výmyslov, je absolútne neprijateľné. Verím, že sa týmto fenoménom klamstiev, výmyslov, 
novinárskych konšpirácií a idiotských politikov sa raz vyrovnáme,“ poznamenal Fico vo videu. 

V. Remišová dáva podnet na ÚVO a PMÚ k tendru, v ktorom súťažila firma Bonul 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR by mali 

preveriť verejné obstarávanie, v ktorom sa zúčastnila firma Bonul nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra. 
Myslí si to poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová, ktorá sa obrátila s podnetmi na tieto úrady. 

Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal Robert Fico (Smer-SD) demisiu, uzatvoril Zbor 
väzenskej a justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5 milióna eur. 

Do verejného obstarávania sa podľa poslankyne zapojili tri spoločnosti – Adotel-Hex zo Žiliny a spoločnosti 
Bonul a VEL Security (predtým BMN Security) z Nitrianskeho okresu. Víťazom verejného obstarávania sa stala 
práve spoločnosť VEL Security, ktorá bola podľa hnutia OĽaNO v minulosti prepojená na druhého súťažiaceho – 
SBS Bonul. 

Remišová upozornila, že podobný scenár sa odohral pri súťaži firiem Bonul a BMN Security aj v minulosti, keď 
médiá priniesli podozrenia z prepojenia oboch firiem. Pri verejnom obstarávaní takisto nie sú podľa hnutia 
zverejnené príslušné dokumenty, ktoré by sa zverejňovať mali. 

„Nedávno vyšli vo viacerých médiách články o aktivitách nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra a jemu 
blízkych ľudí, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Najvýraznejšie a najznámejšie sú aktivity jeho 



firmy Bonul, okrem iného pozoruhodná úspešnosť firmy pri štátnych zákazkách v réžii nominantov strany Smer-
SD,“ opísala Remišová. 

Zdá sa však podľa nej, že skupina tohto podnikateľa a okruh spriaznených firiem je oveľa širší. „Po vražde 
Jána Kuciaka sme žiadali, aby polícia objektívne preverila a vyšetrila všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal, 
vrátane tých, ktoré sa týkajú nitrianskeho podnikateľa. No ťažko uveriť tomu, že naozaj príde spravodlivosť, ak 
policajný prezident Tibor Gašpar je rodina s nitrianskym oligarchom,“ doplnila Remišová. 

Premiér:Šéfovia MPRV, PPA, SPF a polície sa 12.4. stretnú s farmármi v Košiciach 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela 

Matečná (nominantka SNS) zorganizuje budúci týždeň vo štvrtok (12.4.) v Košiciach, stretnutie šéfov 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Slovenského pozemkového fondu (SPF), policajného prezidenta, 
ako aj predstaviteľov košickej krajskej prokuratúry a súdu, s farmármi z východu SR, ktorí sa cítia ukrivdení a 
podvedení pomermi v agrosektore. Z oznámení farmárov plánuje vláda vyvodiť závery. Oznámil to na brífingu v 
Bratislave premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), za účasti Matečnej. 

„Pani podpredsedníčka budúci týždeň zorganizuje priamo na východnom Slovensku, o mieste a čase bude 
informovať, predpokladám, že to bude v Košiciach, veľké stretnutie, kde bude prítomná ona osobne, bude 
prítomný šéf PPA, šéfka SPF. Dôležitejšie však je, že tohto rokovania sa zúčastní aj prezident Policajného zboru. 
Požiadal som, aby bol prítomný aj krajský riaditeľ polície v Košiciach a prokurátor Krajskej prokuratúry v 
Košiciach. Hovoril som s pánom ministrom spravodlivosti a požiadal som ho, aby zabezpečil na tomto rokovaní aj 
účasť zástupcu Krajského súdu v Košiciach. Chcem, aby sa rokovania zúčastnili signatári iniciatívy 
poľnohospodárov, ktorí iniciovali aj včerajší (5.4.) protest a aby sme im dali tak možnosť hovoriť so všetkými 
relevantnými orgánmi, ktoré majú v tomto prípade čo povedať. Chceme zistiť, kde v reťazci mohla nastať alebo 
nastala chyba,“ povedal predseda vlády. 

„Ak tie chyby nájdeme, sme pripravení na úrovni vlády, aj spolu s pani podpredsedníčkou Matečnou prijímať 
také opatrenia, aby sme zlyhania a problémy, ak v tom systéme niekde sú, a to na všetkých úrovniach, nielen v 
agrorezorte, definitívne odstránili,“ vyhlásil. 

Premiér zároveň na brífingu informoval poľnohospodárov, ktorí vyjadrili na východe Slovenska svoj postoj, že 
rešpektuje ich názor a eviduje ich žiadosť (list) o osobné stretnutie s ním. „Po (avizovanom) budúcotýždňovom 
(štvrtkovom) stretnutí v Košiciach som okamžite pripravený prijať ich aj na Úrade vlády SR v Bratislave a hovoriť s 
nimi o ďalších postupoch, ktoré načrtli vo svojom liste,“ informoval Pellegrini. 

„Ak protestujúci (poľnohospodári) budú mať návrhy a nápady, čo v práci ešte zlepšiť, čo sme doteraz aj robili, 
prijmeme ich návrhy do legislatívneho procesu. Ak ich budeme môcť prijať čo najskôr, určite tak vykonáme,“ 
doplnila agroministerka. 

Prezident: Jediné, čo ma pri T. Gašparovi zaujíma, je, kedy bude odvolaný 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Jediné, čo prezidenta SR Andreja Kisku v súvislosti s osobou policajného 

prezidenta Tibora Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odvolá z 
funkcie. Reagoval tak na Gašparovo vyhlásenie, že Kiska je v konflikte záujmov. 

„Prezidenta mrzí, že sa polícia pod vedením Tibora Gašpara stala súčasťou politického boja a naopak zlyhala 
pri ochrane života novinára Jána Kuciaka, ktorý žiadal vyšetriť vyhrážky voči jeho osobe,“ reagoval Kiskov 
hovorca Roman Krpelan. 

Podľa jeho slov polícia tiež roky ignorovala varovania o rozkrádaní krajiny na východnom Slovensku, ktoré 
organizovala talianska mafia. „To je vizitka práce polície pod vedením policajného prezidenta a smutný príbeh 
našej krajiny, ktorý naši občania už nemienia tolerovať ani deň,“ dodal. 

Zomrel expredseda NR SR a niekdajší podpredseda Smeru-SD P. Paška 
Vo veku 60 rokov zomrel na infarkt bývalý predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD). Skonal v 

piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice, potvrdil to hovorca nemocníc Svet zdravia 
Tomáš Kráľ. 

Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Svoje druhé funkčné obdobie však ukončil predčasne v novembri 
2014 v súvislosti s kauzou predraženého piešťanského CT prístroja. V rokoch 2003 až 2016 bol aj podpredsedom 
Smeru-SD. 

V parlamente sa preslávil aj výrokom: “ Vyhraj voľby, môžeš všetko.“ 
Prezidenta A.Kisku zaskočila náhla smrť P.Pašku,rodine vyjadril úprimnú sústrasť 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Prezidenta SR Andreja Kisku zaskočila náhla smrť bývalého predsedu 

parlamentu Pavla Pašku, rodine a príbuzným vyjadril úprimnú sústrasť. „Prezidenta zaskočilo náhle úmrtie Pavla 
Pašku a vyjadril úprimnú sústrasť najbližším príbuzným, rodine, priateľom a známym,“ napísal Kiskov hovorca 
Roman Krpelan v písomnom stanovisku. 

Ak T. Drucker neodvolá T. Gašpara, SaS bude chcieť počuť vysvetlenie na výbore 
Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v priebehu budúceho týždňa neodvolá 

policajného prezidenta Tibora Gašpara, opozičná SaS bude žiadať, aby svoju nečinnosť prišiel vysvetliť na 
branno-bezpečnostný výbor. 

„Ak minister vnútra Drucker v priebehu budúceho týždňa neodvolá policajného prezidenta Gašpara, bude 
svoju nečinnosť vysvetľovať na branno-bezpečnostnom výbore,“ uviedol poslanec a podpredseda SaS Ľubomír 
Galko. Poukázal na „alarmujúcu“ nedôveru občanov v políciu a nekonanie polície v kauzách. Pre očistu polície sú 
podľa SaS personálne zmeny na riadiacich pozíciách nevyhnutnosťou. 

Odvolanie Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta žiadajú aj ľudia na zhromaždeniach Za slušné 
Slovensko, ale aj prezident SR Andrej Kiska. Minister vnútra Drucker si zobral mesiac na posúdenie ďalšej 
budúcnosti Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a 
bezpečnostná situácia na Slovensku je dobrá. 



Drucker tiež informoval, že na júnovú schôdzu parlamentu chce predložiť zmeny v spôsobe obsadzovania 
riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa ohľadom kľúčovej 
požiadavky iniciatívy na odvolanie Gašpara spolieha na profesionalitu Druckera. 

Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, aby abdikoval na svoju funkciu. Nevylúčil, že sa z postu 
policajného šéfa rozhodne odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky 
ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar uvedomuje. Nemá však pocit, že by vo 
funkcii škodil. Pripomenul, že na Slovensku sa stalo menej trestných činov a bolo menej mŕtvych na cestách. 

T. Gašpar: Z vlády ma nikto nepožiadal o abdikáciu, nevylučujem, že odídem sám 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, 

aby abdikoval na svoju funkciu. Povedal to novinárom RTVS a Denníka N, ale nevylúčil, že sa z postu policajného 
šéfa rozhodne odísť sám. 

Gašpara podľa jeho slov na odchod nevyzval ani minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD). „Z vlády 
ma nikto nepožiadal, aby som odstúpil. Rozhovory, ktoré s ministrom vnútra máme, sú o policajnom zbore. V 
dohľadnom čase rozhodne aj o mojej budúcnosti, aj o tom, ako bude pokračovať policajný zbor,“ vysvetlil Gašpar. 

Policajný prezident však nevylučuje, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov 
útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar 
uvedomuje. „Vnímam to a myslím si, že mnohí z nich nevedia, aké sú tie dôvody. Sú im podsúvané rôzne, za 
ktoré ja nenesiem zodpovednosť. Zároveň je veľa ľudí, ktorí mi vyjadrujú podporu a je neviem, voči ktorým mám 
byť korektnejší. Tak či tak som mal končiť na jeseň po prijatí zákona. Dnes je skoro hotový a či to bude zajtra, o 
mesiac, alebo po prijatí tohto zákona, už nie je pre mňa rozhodujúce,“ deklaroval. To, čo je pre neho dôležité a čo 
mu prekáža je, že sa napáda celý Policajný zbor. 

Gašpar však nemá pocit, že by vo funkcii škodil. Poukázal tu na to, že na Slovensku sa stalo menej trestných 
činov, bolo menej mŕtvych na cestách. 

Policajnému šéfovi sa zároveň nepozdáva, že po jeho odchode volá aj prezident SR Andrej Kiska. „Vidím tu 
konflikt záujmov. Vyjadroval sa o tom, že je NAKA zneužívaná vo vzťahu k jeho firme, ale NAKA tieto podozrenia 
nevyšetrovala do decembra minulého roku. Teraz ich vyšetruje,“ dodal. 

Za slušné Slovensko demonštrovali aj v zahraničí; v Prahe sa zišli stovky ľudí 
Praha/Amsterdam/Dublin 5. apríla (TASR) – Zhromaždenia v rámci iniciatívy Za slušné Slovensko sa konali 

vo štvrtok popri Slovensku opäť aj vo viacerých zahraničných mestách. Zrejme najviac ľudí sa zišlo na podujatí 
pod heslom „Praha – Postavme sa za slušné Slovensko“, ktoré organizovali Slováci žijúci v českej metropole už 
po piatykrát. 

Na podvečernom zhromaždení na pražskom Václavskom námestí vystúpili hostia z Česka i zo Slovenska 
vrátane umelcov, ako sú David Koller, Nina Rosa, Silvia Szollos či folklórny súbor Limbora. Z údajov na 
facebookovej stránke podujatia vyplýva, že prítomných bolo približne 500 účastníkov. 

Podľa zverejnenej tlačovej správy išlo o apolitické protestné zhromaždenie s cieľom „upozorniť na fakt, že 
slovenská spoločnosť… sa dožaduje zmien, čomu bolo doposiaľ vyhovené len čiastočne“. „Ani mesiac od vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej verejnosť nepozná vrahov a je presvedčená, že 
Polícia SR túto vraždu nikdy neobjasní, pretože prezident policajného zboru SR je namočený v kauzách mafie a 
vládnych špičiek, o ktorých Ján Kuciak písal,“ uviedol spolok Pražská kaviareň. 

Okrem vyšetrenia vraždy Kuciaka a odvolania slovenského policajného prezidenta Tibora Gašpara 
organizátori požadovali aj „vznik novej a dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia podozriví z korupcie a 
prepojenia na organizovaný zločin“. 

Miestami ďalších štvrtkových zhromaždení boli podľa internetovej stránky iniciatívy Amsterdam, Dublin, 
Manchester, Štokholm, ale aj kalifornské Palo Alto. 

Diana Quirschfeld zo skupiny organizátorov akcie v Amsterdame pre TASR uviedla, že v súlade s 
očakávaniami sa tentoraz zúčastnilo približne 60 ľudí, zatiaľ čo pri predošlých zhromaždeniach sa ich zišlo 30-
130. Ciele boli podľa nej „stopercentne jednotné“ s cieľmi protestov na Slovensku. Okrem „odpolitizovania polície“ 
protestujúci opakovane žiadali medzinárodné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Na večernom proteste pred slovenským veľvyslanectvom v Dubline sa podľa vyjadrenia usporiadateľa 
Miroslava Talara pre TASR malo zúčastniť približne 25-30 ľudí. 

Zaplnené námestie v Bratislave žiadalo odchod policajného prezidenta T. Gašpara 
Na bratislavskom Námestí SNP sa opäť zišli desaťtisíce ľudí na zhromaždení Za slušné Slovensko. Piaty 

rovnomenný pochod sa uskutočnil vo štvrtok, hlavnou požiadavkou bol tentoraz odchod policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. Hodinu a pol trvajúce zhromaždenie prebehlo pokojne, nenarušili ho žiadne incidenty. 

Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Organizátori z pódia 
pripomenuli, že vyšetrenie smrti týchto dvoch mladých ľudí je naďalej ich hlavnou požiadavkou. Súčasná vládna 
moc si podľa organizátorky Karolíny Farskej stále nechce uvedomiť, že odvolanie Gašpara je prvý nevyhnutný 
krok k tomu, aby verejnosť mohla začať veriť, že vražda novinára a kauzy, na ktoré poukázal, budú nezávis le 
vyšetrené. 

Richard Stanke: „Občanom krajiny ste vzali vieru v akúkoľvek spravodlivosť a my ju chceme späť!“ 
Okrem odchodu šéfa polície iniciatíva Za slušné Slovensko žiada systémové zmeny v polícii a odpolitizovanie 

jej vedenia. „To, čo premiér hovorí, je zbavovanie sa zodpovednosti,“ uviedol jej ďalší predstaviteľ Juraj Šeliga na 
margo slov predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý uviedol, že jeho úlohou nie je rozhodovať o 
budúcnosti policajného prezidenta a v tejto záležitosti dáva voľnú ruku ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi 
(nominant Smeru-SD). Organizátori v závere zhromaždenia vyhlásili, že sú odhodlaní pokračovať v protestoch, až 
kým Gašpar neodíde. 



Dav zaplnil väčšiu časť Námestia SNP. Okrem štrngania kľúčmi a výziev na koniec policajného prezidenta a 
súčasného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ľudia opakovane skandovali heslo „Voľby“. Námestiu sa v 
úvode prihovorila novinárka týždenníka Trend Zuzana Petková, ktorá pred dvoma rokmi napísala článok o kauze 
podvodov na DPH, v ktorej mali byť namočené politické špičky Smeru. 

„Polícia mi do dnešného dňa neodpovedala na otázku, ako naložila s podozreniami, ktoré sa týkali bývalého 
ministra vnútra Roberta Kaliňáka,“ povedala davu. „Namiesto toho si mňa a kolegyňu predvolala NAKA. Elitná 
zložka polície, ktorá bola zriadená na boj s mafiou a najhoršou kriminalitou, vyšetrovala, či sme sa nedopustili 
trestného činu ohovárania ministra,“ doplnila Petková. 

Najemotívnejší prejav mal opäť herec Richard Stanke, ktorý prišiel na pódium v sprievode ďalších hercov a 
umelcov. „Od nástupu vlády prešlo desať dní a začala sa okamžitá normalizácia. Na jednej strane novinári denne 
odhaľujú korupčné prepojenia členov vlády či vysokých štátnych úradníkov, na strane druhej sú viac ako trestné 
oznámenia na vysokopostavených ľudí prešetrovaní ľudia, ktorí tieto skutky oznámili,“ povedal Stanke. 
„Atmosféra strachu, nedôvera v spravodlivosť pokračujú a chobotnica je v bezpečí,“ dodal herec. 

Predstavitelia iniciatívy v utorok (3.4.) informovali, že dostali pozvánku na stretnutie s Druckerom. Pozvanie 
odmietli s tým, že sa na ňom nezúčastnia skôr, ako minister odvolá Gašpara. 

Premiéra Pellegriniho mrzí pokračovanie zhromaždení. Ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie 
Gašpara sa premiér spolieha na profesionalitu Druckera. „Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, aby čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový 
zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil v stredu 
(4.4.) Pellegrini. 

V Gregorovciach bude 5. mája koncert, v deň plánovanej svadby Martiny a Jána 
Prešov 5. apríla (TASR) – Vyše 2000 ľudí prišlo v Prešove na štvrtkové zhromaždenie, ktoré vyzývalo postaviť 

sa za slušné Slovensko. Na transparentoch dominovali výzvy na odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora 
Gašpara, kritika na adresu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a dav žiadal predčasné voľby. 

Za organizátorov zhromaždení na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý 
poukázal na politické nominácie nových ministrov, ktoré sú podľa jeho slov výsmechom voči ľuďom v uliciach. „Je 
evidentné, že pokračujú v trende, ktorý Smer-SD nastavil pred desiatimi rokmi, v dosadzovaní tendenčných, 
stranou ovládaných ľudí do kľúčových pozícií riadenia štátu,“ povedal. Ako príklad uviedol policajného prezidenta 
Gašpara. Ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) adresoval otázku, dokedy ich chce 
pozývať na kávu a ignorovať hlas ľudu. 

Na pódiu sa hovorilo aj o dotáciách v agrorezorte a „kradnutí“ pôdy prostredníctvom nekalých praktík, ktoré 
zakrýva nie zahraničná, ale domáca mafia. 

K Prešovčanom sa prihovoril riaditeľ vydavateľstva Denníka N Lukáš Fila, ktorý pripomenul, že ostáva 
nevyšetrená vražda dvoch ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Jeden z nich bol mojím kolegom, novinárom. 
Existuje dôvodné podozrenie, či súčasné vedenie polície má úprimný záujem okolnosti tejto vraždy vyšetriť. 
Ministerstvo kultúry, ktoré má na starosti novinárov a médiá, má sa postarať o to, aby sa niečo podobné 
neopakovalo, je v rukách ministerky, ktorá je v danej oblasti absolútne neznáma,“ uviedol. 

Na tribúne sa opäť objavila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, ktorá neprišla rečniť, iba svojou 
prítomnosťou chcela pripomenúť, že žiada spravodlivé vyšetrenie vraždy svojej dcéry a jej snúbenca. V jej mene 
zaznelo pozvanie na koncert do Gregoroviec na 5. mája, kedy mali mať svadbu zavraždení Martina a Ján. 

Bratislava: Zhromaždenie Za slušné Slovensko bolo podľa polície pokojné 
Zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo v Bratislave, bolo pokojné, polícia nezaznamenala 

narušenie poriadku. Vyplýva to z hodnotenia bezpečnostnej situácie, o ktorom informoval bratislavský krajský 
policajný hovorca Michal Szeiff. 

„Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave aj dnes napomáhalo zabezpečovať pokojný a nerušený 
priebeh oznámeného verejného zhromaždenia, ako aj pochodu,“ uviedol s tým, že polícia počas ich priebehu 
nebola nútená zakročiť. „Prípady narušenia verejného poriadku zo strany účastníkov zhromaždenia a pochodu 
sme doposiaľ nezaznamenali,“ doplnil Szeiff. Situáciu na území hlavného mesta polícia aj naďalej monitoruje. 

Ľudia na verejnom zhromaždení žiadali odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové 
zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. Preto sa konali ďalšie zhromaždenia 
vo viacerých slovenských mestách aj v zahraničí. 

Premiéra Pellegriniho zvolanie zhromaždení s požiadavkou na odvolanie Gašpara mrzí. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Predseda vlády tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym 
prokurátorom Jaromírom Čižnárom ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako 
má. 

„Ak by som mal pochybnosť, že aj v tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak, samozrejme, ten tlak na pána 
ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby 
posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, čo má urobiť,“ dodal. 

B. Bystrica: Rečníci na námestí žiadali odchod T. Gašpara a dôveryhodnú vládu 
Približne 2000 ľudí sa zišlo vo štvrtok podvečer na Námestí SNP v Banskej Bystrici na mítingu podporujúcom 

iniciatívu Za slušné Slovensko. Na pódiu sa takmer dve hodiny striedali organizátori z rôznych občianskych 
zoskupení a rečníci z radov študentov, zdravotníkov či umeleckej obce. 



Ako krátko pred podujatím TASR povedala Martina Strmeňová, koordinátorka platformy Nie v našom meste, 
ktorá v Banskej Bystrici organizuje mítingy Za slušné Slovensko, štvrtkový protest pod Urpínom sa koná najmä 
preto, aby boli splnené požiadavky protestujúcich, ako sú nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zostavenie dôveryhodnej vlády. „Nezávislé vyšetrenie vraždy však nemôže 
byť, pokiaľ je na svojom mieste v polícii politický nominant. Preto chceme zvýrazniť našu požiadavku na 
odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara,“ zdôraznila. Organizátori sa zároveň pripojili aj k protestom 
slovenských farmárov pre agrokauzu s eurodotáciami na východe Slovenska. 

Na pódiu sa okrem organizátorov a hudobných hostí vystriedali napríklad aktivistka z platformy Nie v našom 
meste Csilla Droppová, novinár Eugen Korda alebo občiansky aktivista Slávo Sochor. 

Trnava: Na proteste bolo 500 ľudí, vystúpil R. Bezák i V. Oktávec 
Arcibiskup Róbert Bezák aj tribún Novembra ’89 Vladimír Oktávec vystúpili vo štvrtok v Trnave na ďalšom 

proteste Za slušné Slovensko. Na Trojičnom námestí sa zišlo okolo 500 ľudí všetkých vekových kategórií. 
Prítomnosť Bezáka organizátor akcie Pavol Koprda vopred neavizoval, o to väčší potlesk mal arcibiskup po 

svojom vystúpení. Povedal, že sú udalosti, ktoré nás posúvajú ďalej, aj „keď máme v srdci obavu a niet toľko 
odvahy. Ale keď sa odvahy spoja, je to lavína a tá spôsobila, že sa čosi zásadné zmenilo“. Smrť Jána Kuciaka a 
jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ľuďoch, ako uviedol, vzbudila záujem o veci verejné, o pravdu a spravodlivosť 
a je to búrka, ktorá sa valí Slovenskom a má veľkú silu. „Verím, že žijeme chvíľu zrodenia čestného občana 
Slovenska, ktorý chce, aby bola táto krajina slušná a krásna svojimi ľuďmi,“ povedal Bezák. 

Oktávec pripomenul, že v Novembri ’89 „sme žili v neslobode, dnes atribúty slobody máme a napriek tomu 
cítime potrebu vyjadrovať nespokojnosť s vecami verejnými. Volíme slobodne, ale akosi divne – najprv vhodíme 
lístok a potom sa držíme za hlavu“. Podľa jeho slov sa podnikanie a politika nedajú robiť naraz. „Ľudia, ktorí to tak 
robia, prznia podnikanie i politiku,“ konštatoval Oktávec. 

Zástupca iniciatívy Chceme veriť Peter Wilfling zo združenia Via Iuris zoznámil prítomných s požiadavkami 
iniciatívy a požiadal nielen o ich podporu, ale aj šírenie. Zahŕňajú obnovenie dôvery občanov v štát cez kroky ako 
odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného prezidenta Tibora Gašpara či väčš iu kontrolu 
nimi riadených orgánov i súdnictva. 

Koprda prečítal list novinára Andreja Bána. Moderátorom protestu bol opäť herec trnavského Divadla Jána 
Palárika Tomáš Vravník, jeden zo signatárov výzvy Kultúrny reparát, ktorého text predniesol pred zhromaždenými 
Trnavčanmi. Povedal, že výzvu na odstúpenie nevymenovanej ministerky kultúry podpísalo už 2000 ľudí. V 
závere mítingu oznámil vznik platformy Za slušné Slovensko a vyzval, aby sa obyvatelia Trnavy zišli opäť, ak to 
bude potrebné. 

„Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti. My vydržíme,“ adresoval za zúčastnených 
tým, ktorí nechcú počuť „hlas ulice“ žiadajúci výmenu policajného prezidenta, nezávislé vyšetrovanie smrti 
novinára Kuciaka, odpolitizovanie polície a zastavenie korupcie a stíhania prokurátora Vasiľa Špirka. 

Žilina: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišlo niekoľko tisíc ľudí 
Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa vo štvrtok popoludní zišlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline 

niekoľko tisíc ľudí. Jedným z jeho cieľov bolo podľa spoluorganizátora zhromaždenia Mareka Richtera vyslať 
jasný nesúhlas s tým, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) stále neodvolal prezidenta 
Policajného zboru Tibora Gašpara. 

„Rovnako chceme poukázať na nevyhnutné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia 
polície. Preto požadujeme dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, odvolanie 
policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovan ie vedenia 
polície,“ zdôraznil Richter. 

Za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6000 signatárov, sa 
zhromaždeniu prihovoril Ján Orlovský. „Najdôležitejšia vec je, že sa zobudila občianska spoločnosť. Pretože, keď 
kontrolujeme vládnu moc len raz za štyri roky v čase volieb, zdá sa, že je to málo. Zvolení ľudia si veľmi rýchlo 
zvyknú na isté pohodlie a moc. Majú pocit, že už sú nekontrolovateľní. A keď nefungujú jednotlivé inštitúcie, tak tu 
máme marazmus, ktorý tu máme,“ podotkol Orlovský. 

Podľa blízkeho priateľa Jána Kuciaka Marcela Tomaníka je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek, ktorý bol 
neoddeliteľnou súčasťou vášho života, tu už nikdy viac nebude. „To, čo Janko robil, nerobil len pre seba. Robil to 
pre nás všetkých. Preto, aby naozaj docielil slušné Slovensko. Žiaľ, už nikdy to nedokončí. Preto vás všetkých 
prosím, aby ste nepoľavili a dávali najavo, že to, čo sa tu, na Slovensku deje, nie je v poriadku. Chcem požiadať 
všetkých, ktorým nie je jedno, v akom štáte žijú a v akom štáte budú žiť ich deti, aby neprestali bojovať za slušný 
štát, spravodlivosť, urýchlené a transparentné vyšetrenie vraždy našich priateľov,“ povedal pred zhromaždením 
Tomaník. 

Košice: K protestu Za slušné Slovensko sa pridali farmári s traktormi 
Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa vo štvrtok opäť konalo v centre Košíc. Podujatie, ktoré 

prebehlo bez incidentov, pritiahlo na Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne viac ako 2000 ľudí. K akcii sa pridali aj farmári 
z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. Ich protest 
sprevádzala kolóna desiatok traktorov, ktorá prešla Košicami od mestskej časti Barca až k centru mesta. 

Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by podľa výzvy zo zhromaždenia mal vykonať 
opatrenia na obnovu dôvery občanov v políciu a ministerstvo vnútra. „Žiadame okamžité odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara, odpolitizovanie vedenia polície a realizáciu nevyhnutných systémových zmien v 
policajnej inšpekcii, ktoré budú garantovať jej nezávislosť,“ uviedli za organizátorov Ján Gálik a Alžbeta Bojková. 
Poukázali na medializované informácie o pochybeniach pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj na stále sa objavujúce korupčné kauzy. 



Za protestujúcich farmárov vystúpil František Oravec, farmár z Gyňova pri Košiciach, ktorý hovoril o 
„mafiánskych praktikách“ v poľnohospodárstve. Silné skupiny podľa jeho slov zaberajú pôdu od tých, ktorí majú 
na ňu právny nárok a ktorí tak musia čeliť nátlaku, vyhrážkam i fyzickým útokom. 

„Žiadame, aby finančné prostriedky – dotácie boli vyplácané iba takým užívateľom pôdy, ktorí k nej vedia 
preukázať právny titul, či už na základe vlastníctva, alebo právoplatnej nájomnej zmluvy. Žiaľ, odkedy sme vstúpili 
do Európskej únie, nie je žiadny štátny ani samosprávny orgán, ktorý by kontroloval právne tituly k pôde. Tu je tá 
diera a priestor pre rôznych špekulantov, novodobú mafiu, ktorá vie poberať finančné prostriedky Európskeho 
spoločenstva bez právneho titulu,“ povedal Oravec pre novinárov. 

Pokiaľ Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) alebo ministerstvo pôdohospodárstva nepristúpia k zmene, 
nespokojní farmári sa podľa neho chystajú na protest aj s traktormi od Michaloviec až do Bratislavy. 

Na zhromaždení vystúpil aj vedúci charity Samaritán a zakladajúci člen Občianskeho fóra a hnutia VPN 
Ľubomír Badiar, ktorý navrhol vyhlásiť deň zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za pamätný 
deň SR – deň boja proti korupcii. Medzi rečníkmi boli aj ochranár a filmár Erik Baláž či riaditeľka Karpatskej 
nadácie a občianska aktivistka Laura Dittel. 

Nitra: Dve tisícky ľudí žiadali od vlády, aby splnila svoje sľuby 
Nitra 5. apríla (TASR) – Približne dve tisícky ľudí sa vo štvrtok zišli v Nitre na pochode Za slušné Slovensko. 

Organizátori zvolili symbolickú trasu, ktorá viedla od Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF), 
kde študovala zavraždená Martina Kušnírová, a pokračovala k budove študentského domova Nitra, kde sídli 
Katedra žurnalistiky UKF, na ktorej študoval a neskôr vyučoval Ján Kuciak. Pochod sa skončil pri Mariánskom 
stĺpe na Svätoplukovom námestí, kde účastníci zaspievali hymnu a zapálili kahance na pamiatku zavraždeného 
novinára a jeho priateľky. 

Na Svätoplukovom námestí sa zhromaždeným ľuďom prihovoril študent žurnalistiky Jakub Prok, ktorý bol 
žiakom Jána Kuciaka. Zdôraznil, že od vraždy Jána a Martiny už uplynul viac ako mesiac. „Požiadavka na jej 
dôkladné a nezávislé vyšetrenie a tiež všetkých káuz, na ktoré Jano poukázal, však stále zostáva nesplnená. Za 
ten čas sa nám však prostredníctvom verejného tlaku podarilo donútiť vládu prijať politickú zodpovednosť. 
Desaťtisíce slušných ľudí v uliciach ukázali, že Slovensko má nádej stať sa lepšou krajinou,“ vyhlásil. 

Jeho slová sprevádzalo hlasné „do basy“, ktoré skandovali zhromaždení ľudia. Tým organizátori pripomenuli 
sľub vlády o vrátení dôvery orgánom činným v trestnom konaní. „Svoj sľub nesplnili. Je nepochopiteľné, že aj po 
desiatich dňoch vo funkcii nedokázal urobiť minister vnútra Tomáš Drucker v tejto veci ani to najzákladnejšie 
gesto – odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Jeho zotrvanie vo funkcii je pritom výsmechom 
akejkoľvek snahe o objektivitu vyšetrovania. Zároveň je to pomyselná facka do tváre desaťtisícom ľudí v uliciach,“ 
skonštatoval Prok. 

L. Ď. Nicholsonová: Žiadame, aby G. Matečná odstúpila z postu šéfky MPRV SR 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela 

Matečná (nominantka SNS) by mala odstúpiť zo svojho postu ministerky pôdohospodárstva. Uviedla to na 
brífingu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) v Moldave nad Bodvou jej podpredsedníčka Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, za účasti farmárov, ktorí sa cítia podvedení pomermi v agrorezorte na východe Slovenska. 

„Nie ja ju žiadam o odstúpenie, toto sú ľudia, ktorých záujmy vy máte zastupovať, Vy máte zastupovať záujmy 
drobných roľníkov, ktorí tu dnes hovorili. V ich mene vás žiadam, aby ste si zachovali zvyšky cti a s okamžitou 
platnosťou odstúpili z funkcie ministerky pôdohospodárstva,“ povedala Nicholsonová. 

„Považujem za nehorázny výsmech, ak si vy s pánom Kožuchom (Juraj Kožuch, generálny riaditeľ 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry – PPA, pozn. TASR) zorganizujete tlačovú konferenciou a pred kamerami 
všetkých zúčastnených médií hovoríte, ako ste o ničom celé roky netušili a že vy ste poňali podozrenia až po tom, 
ako bol publikovaný článok investigatívneho novinára Andreja Bána, ktorý si dal tú námahu a vycestoval do 
„krajiny, v ktorej nič nie je“, teda sem na východ Slovenska,“ podčiarkla Nicholsonová. 

Podľa slov tímlíderky SaS pre pôdohospodárstvo Jarmily Halgašovej bol za posledné roky v agrorezorte 
vybudovaný sofistikovaný a netransparentný systém prideľovania dotácií. „Peniaze sa prideľovali 
netransparentným spôsobom veľmi úzkej skupine ekonomicky previazaných vlastníkov,“ podotkla Halgašová. 

„Žiadame MPRV a PPA, aby okamžite zverejnili všetky systémové a projektové dotácie od vstupu SR do EÚ, 
a to v čo najjednoduchšej forme, aby bola možnosť pre kohokoľvek mať (k dokumentom) rýchly a krátky prístup. 
Rovnako žiadame, aby MPRV založilo centrálny register žiadostí o nájmoch pozemkov v správe Slovenského 
pozemkového fondu (SPF), s uvedením vlastníckeho vzťahu,“ dodala Halgašová. 

Návrh zmien v polícii predloží T. Drucker na júnovú schôdzu parlamentu 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR 

sú absolútnou prioritou nového ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Drucker to uviedol v 
štvrtok na sociálnej sieti, kde reagoval na kritiku, že odkladá ohlásené legislatívne zmeny. 

„Nezmenil som postoj. Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu,“ 
deklaruje minister. Ten však po oboznámení sa so stavom a lehotami zistil, že materiál nestihne predložiť na 
májovú schôdzu Národnej rady SR. „Ak bude budúci týždeň návrh zákona predložený do medzirezortného 
pripomienkového konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu,“ informoval. 

Drucker opäť zopakoval, že chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových 
pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. „Toto je podstata zmeny,“ objasnil. 

Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie budú vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným 
vypočutím, spresnil minister s tým, že povinnými orgánmi budú výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre 
obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho. 

Povinné výberové konania sa budú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a 
všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek 



by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné 
previerky. 

Minister tiež avizoval, že bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie v 
budúcnosti nebude možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov budú mať špecializované oddelenia 
prokurátorov v rámci všetkých krajov. 

Na doteraz absentujúce kroky nového ministra vnútra reaguje iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá zvolala na 
štvrtok do Bratislavy ďalšie protestné zhromaždenie. Žiada odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, 
jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Pre obnovenie dôvery verejnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa iniciatívy potrebné 
konkrétne kroky. Ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) však nevidí jasný signál, 
že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. 

Premiér: Výsledkom zmien má byť nikým neovplyvňovaný policajný prezident 
Bratislava/Prakovce 5. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že minister vnútra 

Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pripraví takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na 
čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Pellegrini to uviedol po výjazdovom 
rokovaní vlády v Prakovciach v okrese Gelnica. 

Premiér reagoval na podrobnosti, ktoré Drucker vo štvrtok priblížil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je s 
legislatívnym návrhom „v kontúrach“ oboznámený a nemá s ním problém. „Pán minister má moju plnú podporu, 
má voľné ruky, ja mu do prípravy legislatívy nezasahujem a verím, že pripraví takú legislatívnu úpravu, ktorá do 
budúcna zamedzí akýmkoľvek pochybnostiam, žeby na čele polície po tom výberovom konaní stál niekto, kto je 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný,“ uviedol. 

Výsledkom novozavedeného výberového konania bude podľa premiéra nezávislý policajný prezident, ktorého 
bude musieť verejnosť rešpektovať. „Myslím si, že to dá tomu ďalšiu takú mieru väčšej dôveryhodnosti a odstráni 
tie pochybnosti, ktoré nie vždy sú založené na pravde, ale dnes už niekedy mám pocit, že je to viac o emóciách 
ako o realite,“ doplnil s tým, že vytvára tlak na ministra vnútra, aby legislatívnu úpravu predložil čo najskôr. 

Drucker v štvrtok oznámil, že návrh pošle do pripomienkovania na budúci týždeň. Materiál tak už nestihne 
predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR, stihnúť by sa však mala júnová schôdza parlamentu. Prezident 
Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie by po novom mali byť vyberaní dvojkolovo s verejným vypočutím. Ich 
funkčné obdobie by malo byť sedem rokov, bez možnosti opätovnej voľby. S tým súhlasí i predseda vlády. 

„Som zástanca toho, že funkčné obdobie policajného prezidenta musí z väčšej miery presahovať volebné 
obdobie, aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú, alebo nebudú môcť 
vyberať konkrétneho policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje,“ ozrejmil Pellegrini. Podľa toho je logické, že prvé 
volebné obdobie nového šéfa policajnej inšpekcie bude polovičné, aby sa neprekrývalo s volebným obdobím 
policajného prezidenta. 

Premiér očakáva, že bude o finálnom znení legislatívnych zmien informovaný ešte pred tým, ako ho minister 
pošle na pripomienkovanie. Pellegrini tiež predpokladá, že následne sa materiál dostane na Koaličnú radu, aby 
sa zabezpečila potrebná väčšina pre jeho schválenie v parlamente. 

A.Kiska: Očakáva odvolanie policajného prezidenta T.Gašpara v najbližších dňoch 
Štrbské Pleso 5. apríla (TASR) – Prezident Andrej Kiska očakáva, že k odvolaniu policajného prezidenta 

Tibora Gašpara dôjde v najbližších dňoch. Povedal to po štvrtkovom stretnutí s prezidentom Českej republiky 
Milošom Zemanom na Štrbskom Plese. 

„Pri menovaní novej vlády a pri rozhovore s ministrom vnútra som povedal, že výmena kľúčových ľudí v 
polícii, medzi ktorých pravdaže patrí aj policajný prezident pán Gašpar, je kľúčovou vecou k tomu, aby sme mohli 
naspäť začať budovať dôveru ľudí v políciu. Vláda stojí pred ťažkou úlohou, ale nemáme najmenšiu šancu túto 
dôveru vrátiť, pokiaľ nedokážeme v najbližších dňoch takúto nesmierne dôležitú vec pre upokojenie a získanie 
dôvery, ako je odstúpenie policajného prezidenta pána Gašpara,“ uviedol Kiska ohľadom ohlásených protestov v 
slovenských uliciach, na ktorých budú ľudia vo štvrtok žiadať odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. 

Predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach, žiadajú 
odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii, ale aj 
odpolitizovanie vedenia polície. 

Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na 
odvolanie Tibora Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový 
minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

BRIEF: J. VALOCKÝ ODSTÚPIL Z FUNKCIE ŠÉFA NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Poslanec za Smer-SD Jozef Valocký odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa 

Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. Jeho rezignáciu už prijala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). 
Valockému sa v NOÚ búril personál, kritizoval odchod zdravotníkov i odklad operácií. 

SaS: Sme najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za Slovensko 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Strana SaS má jasnú víziu, čo chce so Slovenskom spraviť a má schopných a 

čestných ľudí, ktorí to dokážu zrealizovať. SaS je preto najlepšie pripravenou stranou na to, aby prevzala 
zodpovednosť za krajinu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Liberáli tu predstavili 
poslednú z ôsmich plánovaných reforiem pod názvom Štíhly štát s podtitulom Efektívna štátna správa. 

Poslanec SaS Jozef Rajtár pripomenul, ako sme nedávno videli premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) 
osobne sedieť na daňovom úrade, kde na papieri priniesol svoje daňové priznanie napriek tomu, že štát už mal 
byť zdigitalizovaný a priznanie sa malo podávať elektronicky. „Nový vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši 



(Smer-SD) zase hovoril o tom, ako sa pasuje so stránkou Slovensko.sk a nepodarilo sa mu cez ňu vybaviť nič,“ 
povedal Rajtár. 

Opozičný poslanec preto tvrdí, že IT projekty štátu sú neefektívne, nefungujú a stoja veľa. „Preto máme 
pripravenú reformu Štíhly štát,“ vyhlásil. Reforma podľa jeho slov obsahuje dôsledné uplatňovanie konceptu 
Hodnota za peniaze, zmeny v elektronizácii štátnej správy tak, aby priniesli lepšie a lacnejšie elektronické služby 
štátu a napokon transparentné verejné obstarávanie. 

Sulík tvrdí, že Slovensko vie byť v relatívne krátkom čase úžasnou krajinou pre život. „Preto chceme naše 
priority realizovať, preto sme ku každej z ôsmich priorít vypracovali reformné diela,“ dodal. 

V mestách pokračujú protesty, hlavnou požiadavkou sú zmeny v polícii 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v 

policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. Aj toto žiadajú predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, 
ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach. 

„Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) tvrdí, že potrebuje čas na rozhodnutie o novom policajnom 
prezidentovi. Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, 
že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných policajtov, a to v priebehu pár dní,“ uviedli 
organizátori. 

Podľa nich, ak sa chce minister vnútra naozaj snažiť o obnovenie dôvery verejnosti v nezávislé vyšetrovanie 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj káuz, na ktoré zavraždený novinár poukázal, tak odvolanie 
Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné 
kroky, aby sa Drucker vôbec mohol uchádzať o dôveru verejnosti. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. „Miesto toho počúvame o potrebe 
zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave o 17. 
hodine na Námestí SNP. V ostatných mestách budú zhromaždenia, pochody alebo ďalšie aktivity vo štvrtok alebo 
piatok (6.4.) podľa kapacít a ohlásenia organizátorov z konkrétnych miest. 

Premiéra Pellegriniho mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie Tibora 
Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž kompetencii nový minister vnútra Tomáš 
Drucker, na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu (4.4.) na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech 
túto funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký 
policajný prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah 
vysokého politika do chodu polície,“ zdôvodnil. Zároveň necháva na ministra vnútra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. „Pre mňa je momentálne kľúčové, aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti 
predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ 
vysvetlil Pellegrini. 

Predsedu vlády podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ dodal. 

Český prezident Miloš Zeman pricestoval na návštevu Slovenska 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska v stredu pricestoval prezident Českej republiky Miloš 

Zeman. Ide o jeho prvú zahraničnú návštevu v druhom funkčnom období. Informoval o tom hovorca Pražského 
hradu Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter. 

Zeman sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj s premiérom Petrom 
Pellegrinim. 

Podľa Martina Liptáka z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, ktorý TASR informoval o programe 
návštevy, sa stretnutie prezidentov začne vo štvrtok oficiálnym privítaním. 

Predmetom ich rozhovorov „bude ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý sa v tomto 
roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil Lipták. 

Prezidenti sa spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. Podvečer sa 
český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman odcestuje v piatok 
6. apríla. 

P. Pellegrini: Nie som zástanca vyľudňovania území odchodom za prácou 
Sabinov 4. apríla (TASR) – Osobne určite preferujem to, ak chce niekto v regióne zostať žiť, aby si tam našiel 

prácu. Na druhej strane je dôležité, aby sme poskytli možnosť cestovať za prácou aj tým, ktorí chcú z regiónu 
odísť. Na margo cestovania za prácou alebo vytvárania pracovných miest v regióne to povedal po stredajšom 
výjazdovom rokovaní vlády v Sabinove jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD). 

„Mala by to byť kombinácia, nesmie to byť preferencia, pretože ja nie som zástanca vyľudňovania nejakých 
území, aby sa zrazu z východného Slovenska stalo územie, kde naozaj žijú už len ľudia, ktorí sú napríklad v tom 
dôchodcovskom veku a všetka pracovná sila sa nám bude presúvať na západné Slovensko. To nie je dobré pre 



krajinu. Preto všade tam, kde to bude možné, budem určite preferovať podporu vzniku pracovných miest v danom 
regióne a popri tom ešte poskytovať možnosť tým, ktorí chcú za prácou cestovať, aby aj túto podporu mali,“ 
uviedol Pellegrini. 

V auguste 2016 vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila akčný plán rozvoja okresu. Jeho 
hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1115 pracovných miest do roku 
2020. 

„Tých 762 terajších novovytvorených pracovných miest dáva celkom dobrý predpoklad, že by sme tých 1100 
do roku 2020 mohli vytvoriť aj napríklad takou pomocou, ako sme sľúbili pánovi primátorovi. Ak by vedel dostať 
od štátu pozemky, môže ich ponúknuť investorom, ktorí môžu hneď v prvom kole vytvoriť ďalších 120 miest, tak 
cieľ je splniteľný,“ povedal Pellegrini. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pred stredajším rokovaním vlády povedal, že je 
dôležité, aby boli podporovaní malí podnikatelia priamymi finančnými prostriedkami na zamestnanosť. 

„Nie je možné, aby boli podporovaní výlučne iba cudzí investori, ktorí sem prídu, sú oslobodení od daní. 
Rozhodne najúčinnejším dôvodom na podporu v týchto najmenej rozvinutých okresoch je práve takáto podpora 
drobných podnikateľov,“ povedal Majerský. 

Nadácia Zastavme korupciu zverejnila správu o stave slovenskej polície a vážne zistenia 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Skutočný stav slovenskej polície je značne odlišný od obrazu, aký roky 

vykresľujú vedenie ministerstva vnútra a Policajného zboru. S takýmto konštatovaním prišla Nadácia Zastavme 
korupciu a týždenník Trend na základe podrobných rozhovorov so 16 policajnými vyšetrovateľmi. Výsledky sondy 
do fungovania polície prezentovali na stredajšej tlačovej konferencii. Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD) požiadal policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe nadácie. 

Najvážnejším zisteniami sú podľa riaditeľa nadácie Pavla Sibylu falšovanie policajných štatistík kriminality a 
objasnenosti trestných činov. Tiež nútené odchody policajtov do civilu ako dôsledok svojvoľných výmen zo strany 
politických nominantov, ktorí sa do najvyšších funkcií v Policajnom zbore dostanú po každých parlamentných 
voľbách. Sibyla však kritizoval aj to, že niektoré zložky polície trpia fluktuáciou, pričom sa náhrada za odídených 
hľadá ťažko aj pre nízke nástupné platy. Ani jeden z oslovených policajtov si potom podľa riaditeľa nadácie nevie 
predstaviť, že by sa za súčasného stavu mohlo podariť stíhať vysokopostaveného verejného funkcionára. 

Svedectvá zbierala nadácia a týždenník Trend niekoľko týždňov ešte pred zavraždením novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spolu 16 súčasných alebo bývalých vyšetrovateľov, funkcionárov, 
radových policajtov a jeden operatívec, ktorí mali odslúžených priemerne 15 a viac rokov sa rozprávali s 
redaktorkou Trendu Zuzanou Petkovou. Dve tretiny z nich pôsobia stále v Policajnom zbore, požiadali o 
anonymitu. 

„Snažili sme sa vybrať policajtov, ktorí pre nás boli dôveryhodní a tie rozhovory boli naozaj hĺbkové. Trvali dve 
až niekoľko hodín, pričom prezentujeme len veci, na ktorých sa všetci zhodli,“ opísala Petková. „Určite by sme 
boli radšej, keby oslovených policajtov bolo 160 a nie 16, ale väčšina z nich sa bojí hovoriť,“ doplnil Sibyla. „Ich 
výpovede podávajú nejaký obraz o polícii. Neodvážime sa tvrdiť, že je to všade takto, ale zistenia sú natoľko 
závažné, že by sa mal nimi niekto zaoberať,“ domnieva sa. 

Nadácia prehrala novinárom na tlačovej konferencii záznam rozhovoru medzi žilinským krajským policajným 
riaditeľom Aurelom Gonščákom a riaditeľom žilinského dopravného inšpektorátu Michalom Mikom. Gonščák 
krátko po nástupe do funkcie v októbri 2017 žiada na nahrávke Miku, aby si podal žiadosť na odchod do civilu, 
inak ho čaká disciplinárne stíhanie. Mika podľa Petkovej neustúpil a hrozby policajného šéfa sa naplnili. Po 
mesiaci a pol od rozhovoru Miku obvinili na základe odposluchov ešte z roku 2016. Postup Gonščáka preveruje 
policajná inšpekcia, ktorej posunula nahrávku prokuratúra. 

„Jednou z najzásadnejších a pre nás šokujúcich zistení bolo, že štatistiky kriminality a objasnenosti 
kriminálnych činov sa manipulujú a skresľujú, a to tým spôsobom, že sa upraví klasifikácia trestného činu podľa 
toho, či je šanca odhaliť páchateľa alebo nie je. Keď je šanca odhaliť toho páchateľa, tak sa to klasifikuje ako 
vážnejší trestný čin alebo priestupok, a keď tá šanca nie je, tak sa to klasifikuje nižšie,“ opísal údajné praktiky v 
polícii Sibyla. 

Ilustroval ich dvoma prípadmi. Prvým je údajná krádež debničky s jablkami, ktorej sa dopustili chlapci. Bola 
preklasifikovaná na vlámanie sa na základe toho, že chlapci preliezli dvojmetrový plot. Prípad bezdomovca s 
údajne podrezaným hrdlom, ktorého našli v Bratislave, bol zase podľa Sibylu preklasifikovaný z vraždy na nehodu 
so záverom, že bezdomovec mal padnúť na ostnatý drôt. Bolo totiž jasné, že páchateľa sa podarí len ťažko 
vypátrať a vražda by ostala neobjasnená. 

Nadácia cituje v tlačovej správe bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Milana, 
ktorý si myslí, že medzi policajtmi funguje autocenzúra a netrúfnu si vyšetrovať prípady, v ktorých figurujú politicky 
exponované mená. Politicky dosadení nominanti majú podľa Sibylu cez rozdeľovanie spisov vplyv na to, kto 
vyšetruje politicky citlivé kauzy a cez informačný systém NAKATOK môžu vyšetrovanie kontrolovať. „Nadriadený 
má na oddelení človeka, u ktorého sa 90 percent vecí končí zastavením trestného konania, a to z dôvodu, že sa 
mu nechce zbierať dôkazy, je neschopný alebo vie, čo je želateľný výsledok. Pridelí mu politickú kauzu, a ani na 
neho nemusí tlačiť,“ cituje nadácia ďalšieho z oslovených policajtov, ktorý je zamestnaný na policajnom prezídiu. 

Oslovení policajti nemajú dôveru k policajnej inšpekcii, najmä preto, že je tiež dlhodobo riadená politickými 
nominantmi. „Úplne prvý krok je zaviesť systém menovania vedúcich funkcionárov, počnúc policajným 
prezidentom, ktorý pre samotných policajtov bude dôveryhodný. Že budú vedieť, moji šéfovia sú skvelí odborníci, 
profesionáli s integritou a nemajú nič spoločné s politikmi,“ radí Sibyla novému ministrovi vnútra Druckerovi. 
Nadácia sa pokúsila stretnúť s policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten podľa nich schôdzku odmietol s 
tým, že ich aktivita je pokračujúcou kampaňou proti jeho osobe. 



Minister vnútra Tomáš Drucker počas výjazdu vlády na východe Slovenska v stredu uviedol, že požiadal 
policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe Nadácie Zastavme korupciu. „Myslím si, že to bude, že 
dôrazne odmieta takúto vec, ale treba sa s tým nejakým spôsobom popasovať,“ povedal Drucker. Uistil, že pokiaľ 
bude môcť, využije prostriedky na to, aby skontroloval, či môže dochádzať k ovplyvňovaniu policajných štatistík. 
On osobne takouto informáciou nedisponuje. Priblížil tiež, že návrh zákona, ktorý predloží budúci týždeň do 
medzirezortného pripomienkovania, počíta s povinnými výberovými konaniami na riadiace funkcie v polícii a s 
päťročným funkčným obdobím. 

Polícia sa ohradila voči správe Nadácie Zastavme korupciu. Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru SR označilo zistenia za nepravdivé, zavádzajúce a za účelový útok. „Je to výmysel a 
zavádzanie verejnosti v snahe poškodiť pozitívne výsledky a činnosť Policajného zboru. Tieto útoky sa stupňujú v 
kontexte snáh odvolať prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara,“ reagovalo na správu. Pripomenulo, že 
polícia nemôže manipulovať s počtom dopravných nehôd, počtom dopravných nehôd s následkom smrti, počtom 
lúpeží, krádeží či dokonca počtom vrážd. „Každé trestné konanie dozoruje prokuratúra a akákoľvek svojvoľná 
zmena kvalifikácie skutkovej podstaty zo strany polície nie je možná,“ uviedlo komunikačné oddelenie. 

Prokurátor D. Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie o V. Špirkovi 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v 

prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana 
Tökölyová. 

„Návrh špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na 
Generálnu prokuratúru SR. K podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti 
prokurátora disciplinárnou komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala Tökölyová pre TASR. 

Portál dennikn.sk v stredu priniesol informáciu o návrhu na disciplinárne konanie v prípade V. Špirka pre jeho 
brífing zo dňa 8. marca tohto roka. Špirko tam okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra 
vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Na brífingu taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Policajný vyšetrovateľ už dvakrát obvinil prokurátora Vasiľa Špirka z trestného činu. Prokuratúra prvé 
uznesenie o vznesení obvinenia zrušila, druhý prípad sa prerokúval v disciplinárnom konaní. Disciplinárna 
komisia však rozhodla, že prokurátor nepochybil. 

TASR požiadala o stanovisko aj prokurátora V. Špirka. „Vzhľadom na to, že dnes som absolvoval služobné 
úkony, z dôvodu ktorých som nebol v práci, a o návrhu na disciplinárne konanie som sa dozvedel z médií, v tomto 
momente sa k nemu neviem vyjadriť. Vyjadrím sa po tom, čo sa oboznámim s povahou disciplinárneho previnenia 
ako i navrhovaného postihu. Ďakujem,“ odpísal TASR v SMS správe. 

SaS: D. Kováčik až veľmi dobre chápe, čo od neho chce súčasná moc 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik chápe až veľmi dobre, čo od neho chce 

súčasná štátna moc. A to absolútnu lojalitu a zastrašovanie všetkých prokurátorov, ktorí majú ešte zdvihnutú 
hlavu a dokážu verejnosti povedať, v akom marazme žijeme. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Kováčikovu 
žiadosť disciplinárne potrestať prokurátora Vasiľa Špirka. 

„Dušan Kováčik kombináciou svojej činnosti a nečinnosti už nedokáže verejnosť presvedčiť, že nestojí na 
strane organizovaného zločinu, ktorým je prerastená celá štátna mocenská štruktúra,“ uviedol podpredseda SaS 
Ľubomír Galko. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) mal Kováčik už dávno skončiť. „Zjavne však nedokáže 
odísť z funkcie sám, a niet ani tej sily na Generálnej prokuratúre SR, ktorá by ho z funkcie dostala. Preto ho bude 
musieť k odchodu prinútiť stále viac rozhorčená verejnosť,“ odkázal. 

Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča Kováčik zrejme nepochopil udalosti posledných týždňov na Slovensku. 
„Brutálne popravený Ján Kuciak neúnavne písal o systéme, ktorý robí všetko pre ochranu páchateľov a trestá 
odvážnych ľudí, ktorí na ich skutky upozornia. Preto by som výrazne radšej privítal správu, že špeciálny 
prokurátor Kováčik nariadil vykonať domové prehliadky u bývalých ministrov Počiatka a Kaliňáka ako správu o 
tom, že miesto pochvaly odvážneho prokurátora Vasiľa Špirka, ho ide opäť len kriminalizovať,“ vyhlásil líder 
Obyčajných s tým, že vrana vrane oči nevykole a zrejme ani z Kováčika nebude prokurátor, ktorý bude 
ohlasovateľov korupcie chrániť. 

Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 
Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. „Návrh špeciálneho prokurátora Dušana 
Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na Generálnu prokuratúru SR. K 
podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti prokurátora disciplinárnou 
komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala. 

Špirko na brífingu 8. marca tohto roka okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra vnútra 
SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Premiér: Mrzí ho pokračovanie protestov, ministrovi T.Druckerovi dáva voľné ruky 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie 

verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-
SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech túto 
funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký policajný 



prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah vysokého 
politika do chodu polície,“ zdôvodnil. 

Premiér nie je rád, že sa vo štvrtok (5.4.) uskutoční ďalšia séria protestných zhromaždení. „Mrzí ma, že idú 
ľudia znovu do ulíc,“ reagoval s tým, že ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara sa musí spoľahnúť na profesionalitu ministra vnútra Tomáša Druckera, ktorý podľa 
neho musí najlepšie vedieť, čo má robiť. 

„Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, 
aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a 
následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil Pellegrini. „Hovorím, že ako predseda vlády mu 
dávam absolútne voľné ruky, aby urobil to, čo urobiť má a má moju plnú dôveru ako nový minister vnútra,“ 
zdôraznil. 

Pellegriniho podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ doplnil. 

Iniciatíva Za slušné Slovensko, po dohode s organizátormi s ostatných slovenských krajov, oznámila, že sa 
spoločne rozhodli opätovne zvolať verejné zhromaždenia. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave 
vo štvrtok (5.4.) na Námestí SNP. V ostatných mestách budú v ten istý deň alebo v piatok (6.4.) zhromaždenia, 
pochody alebo ďalšie aktivity. 

Pokračovanie protestov iniciatíva zdôvodnila tým, že vo štvrtok uplynie 10 dní od vyslovenia dôvery vláde a 
napriek tomu nevidí signál, že to vláda myslí vážne so snahou o obnovenie dôvery. „Miesto toho počúvame o 
potrebe zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné,“ uviedla iniciatíva. Kritizovala vyjadrenie Druckera, že 
potrebuje čas na rozhodnutie o policajnom prezidentovi. „Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, 
tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných 
policajtov, a to v priebehu pár dní,“ doplnili predstavitelia iniciatívy. 

Premiér: Nemám nejasnosti vo financovaní bytu, ukážem aj stavy na účtoch 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený poslancom Národnej 

rady SR vysvetliť svoje príjmy. Podľa medializovaných informácií si na základe príjmov nemohol dovoliť kúpu 
nového bytu. Pellegrini trvá na tom, že nemá vo financovaní nejasnosti a mieni to dokázať. Poslancom chce 
ukázať aj stav na účtoch z roku 2012, kedy ich predkladal Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) pri 
získavaní previerky na prísne tajné. 

„Nemám problém preukázať aj ďalšie príjmy, ktoré síce neboli súčasťou majetkových priznaní, ale boli 
priznané. Ukážem, aj aké stavy účtov som pred NBÚ priznal v roku 2012, kedy som podstúpil previerku na prísne 
tajné. Nemám čo skrývať. Budem rád, keď sa to vysvetlí čo najskôr,“ povedal novinárom Pellegrini v stredu po 
tom, ako si pri pamätníku Slavín pripomenul 73. výročie oslobodenia Bratislavy. 

Doklady, ktoré mieni ukázať poslancom, podľa premiéra vyvrátia pochybnosti o financovaní jeho bytu. „Som 
pripravený predstúpiť pred výbor. Stačí, keď ma pozvú a predložím všetky doklady, ktoré vyvrátia pochybnosti,“ 
vyhlásil. 

Denník N na základe vlastných prepočtov informoval, že výdavky Petra Pellegriniho prevyšujú jeho 
zverejnené príjmy, pričom rozdiel je okolo 100.000 eur v prípade, že by jeho mesačné základné výdavky boli na 
úrovni 1000 eur. Premiér to denníku vysvetľoval tým, že okrem príjmov z výkonu verejnej funkcie mal aj iné, ktoré 
zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní. 

Pellegrini sa v stredu odvolával na predaj nehnuteľností. „V roku 2008 som predal svoj prvý byt. Predal som 
ho po ôsmich rokoch vlastnenia. V roku 2009 som predal aj garáž a vlastnil som aj výrobnú halu, ktorú som 
odpredal v roku 2008,“ opísal šéf vládneho kabinetu. 

Pripomenul, že ak nehnuteľnosť vlastní fyzická osoba viac ako päť rokov, príjem z predaja sa neuvádza ani v 
daňovom priznaní. „Nepodlieha zdaneniu a nemusel som ho uviesť ani v majetkovom priznaní,“ vysvetlil. Takto 
mu podľa jeho slov plynuli príjmy, ktoré prevyšujú medializovaný nesúlad. Má ísť o sumu do 200.000 eur. 
Pellegrini zdôraznil, že vie vydokladovať všetok svoj majetok. 

M. Beblavý: Predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Politické zoskupenie Spolu Miroslava Beblavého je ochotné spolupracovať so 

všetkými demokratickými stranami na Slovensku. A ak im Progresívne Slovensko (PS) pošle nejaký návrh, 
vyjadria sa. Pre TASR to uviedol Beblavý v reakcii na ponuku šéfa progresívcov Ivana Štefunka na predvolebnú 
spoluprácu. 

Beblavý priznal, že o Štefunkovej ponuke vopred nevedel. „Neboli sme informovaní, že toto chystajú, 
prekvapilo ma to. Ale podľa môjho názoru predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami a vtedy ju my aj 
určite riešiť budeme. Moja skúsenosť je, že ten, kto každý deň rieši problémy Slovenska, bude politicky úspešný. 
A ten, kto rieši problémy samého seba, úspešný nebude. My chceme občanom ponúknuť čo najlepšie riešenia a 
politickým manévrom sa budeme venovať pred voľbami, ak to bude nevyhnutné,“ povedal Beblavý. 



Zároveň upozornil, že Spolu existuje len osem týždňov a ustanovujúci snem budeme mať až 14. apríla. 
Beblavý tiež poukazuje na to, že značka Spolu ešte nie je dostatočne známa a viac voličov k nej inklinuje, ak má 
informáciu, že je to strana Beblavého a Jozefa Mihála. „Ľudia musia značku spoznať a uveriť, že vieme zlepšiť 
život k lepšiemu,“ dodal. 

Štefunko v stredu oznámil, že PS osloví stranu Spolu Miroslava Beblavého a jeho kolegov s ponukou na 
predvolebnú spoluprácu. Malo by ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie 
dostať do parlamentu samostatne, spoja sa. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 
alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

Politika: Progresívci oslovia Spolu s ponukou na predvolebnú spoluprácu 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Strana Progresívne Slovensko (PS) osloví hnutie Spolu Miroslava Beblavého a 

jeho kolegov s ponukou na predvolebnú spoluprácu. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf PS Ivan Štefunko s 
tým, že by malo ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie dostať do 
parlamentu samostatne, spoja ja. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Štefunko tvrdí, že udalosti posledných dní spustili procesy, ktoré ich nenechávajú chladnými a menia politické 
rozdelenie síl. „Je vysoko pravdepodobné, že najbližšie parlamentné voľby nebudú vtedy, kedy ich očakáva 
Smer-SD, ale budú skôr. Také sú aj očakávania voličov v uliciach,“ povedal Štefunko s tým, že PS nechce 
ignorovať ich želania. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 
alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

SaS 3. apríl: Podvody s pôdou nevyrieši zmena dedičského práva. Ministerka zavádza 
Strana Sloboda a Solidarita nesúhlasí s tým, aby sa zmenil systém dedenia pôdy, ktorý má korene v 

uhorskom práve. 
„Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá túto tému otvorila, sa len snaží odkloniť pozornosť od 

hrubých zlyhaní Slovenského pozemkového fondu, ktorému niekoľko rokov šéfovala a rovnako 
Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Za rozhodnutiami týchto verejných inštitúcií, ktorými poškodzovali malých 
farmárov, nie je rozdrobené vlastníctvo pôdy, ale organizovaný zločin a korupcia,“ uviedla tímlíderka SaS pre 
pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. 

Po storočiach dedenia na základe uhorského práva, keď po zosnulých rodičoch dedia pôdu rovnakým dielom 
ich deti a po desaťročiach komunistickej kolektivizácie, keď pôda stratila pre občanov hodnotu, je podľa SaS 
naivné očakávať, že prechod na takzvaný rakúsky systém dedenia vyrieši rozdrobené pozemkové vlastníctvo na 
Slovensku. 

„Podľa nášho názoru právna úprava, ktorou by dedičstvo pôdy prechádzalo na najstaršieho súrodenca aj s 
povinnosťou vyplatenia ostatných súrodencov, by si vyžadovalo zmenu ústavy a zrejme aj posilnenie súdnych 
kapacít, pretože by medzi súrodencami dochádzalo k sporom,“ tvrdí J. Halgašová. 

Každému právnemu aktu, ktorým sa má zasiahnuť do vlastníckych práv, musí podľa liberálov predchádzať 
dôkladná verejná diskusia. 

„Riešenie vidíme v komasácii, teda v sceľovaní pozemkov a hlavne v tom, aby si štát urobil poriadok v 
evidencii pozemkov na katastrálnych úradoch,“ navrhuje Jarmila Halgašová a dopĺňa: „Ministerka Matečná by sa 
mala v prvom rade zasadiť o to, aby sa zrýchlil proces pozemkových úprav, lebo podľa aktuálnych dát z 3 559 
katastrálnych území sa ich podarilo urobiť len v 437 územiach. Od roku 2009 sa nerobilo žiadne verejné 
obstarávanie na pozemkové úpravy a ministerka po dvoch rokoch s pozemkovými úpravami neurobila vôbec nič. 
Tvrdenia, že na dokončenie pozemkových úprav štát potrebuje takmer miliardu eur, ktoré nemá, považujeme za 
prehnané. Podľa nášho názoru na to stačí polovičná suma a treba ju v štátnom rozpočte nájsť tým, že sa 
prestanú financovať nezmyselné sociálne balíčky a že sa prestane plytvať.“ 

Poriadok v pozemkovom vlastníctve, vymožiteľnosť práva a verejné orgány očistené od korupčných klík – to je 
to, čo Slovensko akútne potrebuje. 

Zdroj: https://www.etrend.sk/ firmy/po-ostrych-bojoch-o- podu-tu-mozno-pride-aj-na-jej- striktne-dedenie-len-
na-jedneh o-dedica.html 



Vláda: Absolvuje výjazdové rokovania v okresoch Sabinov a Gelnica 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Zrekonštruovaná vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) zamieri po 

prvý raz mimo hlavné mesto. Počas dvojdňového výjazdu navštívia ministri východné Slovensko. V stredu 
zavítajú do okresu Sabinov v Prešovskom kraji, v štvrtok (5.4.) budú rokovať v Prakovciach v Gelnickom okrese 
(Košický kraj). Výjazdové rokovania vlády sú venované akčným plánom, ktorých cieľom je podpora najmenej 
rozvinutých regiónov. 

So šnúrou výjazdov začala 26. februára vláda Roberta Fica (Smer-SD), v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Zrekonštruovaný kabinet má zo svojej rezervy poskytnúť obom okresom po milióne eur, dotácie 
zabezpečí minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Okresu Gelnica bude v súlade s jeho akčným plánom 
rozvoja na roky 2018 až 2022 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2,105 milióna eur. 

V Mestskom úrade v Sabinove sa vláda zíde v stredu o 15.00 h, okrem ministrov bude prítomný aj primátor 
Sabinova Peter Molčan, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predstavitelia samosprávy, 
štátnej správy a podnikateľského sektora okresu. Financie okrem Sabinova získajú i ďalšie obce okresu. Mesto 
Lipany bude môcť vďaka dotácii vo výške 150.000 eur vybudovať centrálne parkovisko pre regionálny turizmus. 
Samotný Sabinov vďaka dotácii vo výške 160.000 eur zrekonštruuje atletickú dráhu na školskom ihrisku 
Základnej školy Komenského a tiež hľadisko a javisko kinosály digitálneho kina Torysa. 

V budove Obecného úradu Prakovce zasadne vláda vo štvrtok predpoludním. Prítomný bude aj predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viacerí primátori a starostovia okresu, prednostovia okresných 
úradov Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Košíc, ako aj ďalší predstavitelia regiónu. Z miliónovej dotácie získa najviac 

– 120.000 eur mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnej komunikácie a rekonštrukciu zimného štadióna. Po 
80.000 eur dostane obec Helcmanovce (rekonštrukcia chodníkov), mesto Margecany (rekonštrukcia mosta cez 
miestny potok) a obec Žakarovce (rekonštrukcia miestnych komunikácií). 

A. Kalavská chce o riešeniach v NOÚ ešte rokovať, čas dáva do konca týždňa 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje s 

vedením Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave ešte rokovať. Do konca tohto týždňa chce 
spoločne aj so zástupcami lekárov z ústavu hľadať riešenie súčasnej situácie v NOÚ. TASR to potvrdila 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. 

Šéf bratislavského onkologického ústavu Jozef Valocký (Smer-SD) mal do utorka doniesť Kalavskej podpisy 
kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ. Zdravotnícky personál sa v ústave totiž začal 
búriť, kritizoval odchod viacerých odborníkov z NOÚ i odklad operácií. Ak Valocký nezastabilizuje situáciu v 
ústave, môže vo funkcii aj skončiť, tlmočil minulý týždeň Kalavskú exminister zdravotníctva Tomáš Drucker 
(nominant Smeru-SD), ktorý Valockého do funkcie nominoval. 

„Vzhľadom na voľno počas veľkonočných sviatkov a komplexnosť situácie, obe strany deklarovali ochotu a 
záujem ešte do konca týždňa spoločne za rokovacím stolom hľadať riešenie,“ odpovedala Eliášová na otázku, či 
plánuje ministerka odvolať Valockého pre možný nedostatok podpisov kľúčových ľudí. 

Vedenie NOÚ minulý týždeň odmietlo, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i 
odkladu operácií. „Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme 
ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory,“ povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina 
Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne. 

Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych 
pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta 
ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom, odídencov totiž NOÚ 
nahradil. 

ÚŠP: Vydal pokyn na vyšetrenie prípadu dotácií pre spoločnosť Agro Porúbka 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal Národnej kriminálnej 

agentúre (NAKA) pokyn na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií spoločnosti Agro Porúbka, s.r.o. TASR 
informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

„Na základe medializovaných informácií z minulého týždňa dal prokurátor odboru ekonomickej kriminality 
Úradu špeciálnej prokuratúry 28. 3. 2018 pokyn NAKA na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií 
spoločnosti Agro Porúbka, s. r. o.,“ povedala Tökölyová. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 
minulý týždeň informovali, že majú vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych 
plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali v utorok (27.3.) trestné oznámenie na Generálnu 
prokuratúru (GP), spustili kontrolu a avizovali ďalšie vážne opatrenia. 

Denník N upozornil na možné podvody s agrodotáciami, do ktorých by mala byť zapojená aj bývalá okresná 
šéfka Smeru-SD Ľubica Rošková. Roškovej firma Agro Porúbka podľa denníka poberala agrodotácie aj na 
pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Za rok 2017 mohla z európskych peňazí dostať asi 40.000 eur. 

Na základe medializovaných indícií skontrolovala PPA v informačnom systéme všetky priame platby 
spoločnosti Agro Porúbka a identifikovala konkrétne plochy. Pri analýze zistila, že Výskumný ústav pôdoznalectva 
a ochrany pôdy (VÚPOP) zlyhal pri aktualizácii plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré 
tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda. 

Pri hĺbkovej kontrole sa ukázalo, že spomínaná spoločnosť žiadala podpory na plochu v súčte 470 hektárov v 
170 rôznych pôdnych blokoch na území východného Slovenska. 

Český prezident M. Zeman sa na návšteve SR stretne s A. Kiskom aj P. Pellegrinim 



Bratislava 3. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska vo štvrtok (5.4.) pricestuje prezident Českej republiky 
Miloš Zeman. Počas nej sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj 
premiérom Petrom Pellegrinim. 

„Podľa tradície nadštandardných slovensko-českých vzťahov pôjde o jeho prvú oficiálnu zahraničnú cestu po 
opätovnom zvolení do funkcie prezidenta,“ povedal o Zemanovej návšteve Martin Lipták z tlačového oddelenia 
Kancelárie prezidenta SR. 

„Predmetom rozhovorov bude predovšetkým ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý 
sa v tomto roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil. 

Okrem toho sa prezidenti spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. 
Podvečer sa český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman 
odcestuje v piatok 6. apríla. 

Spolu: Chceme rekonštrukciu štátu, predkladáme 66 opatrení 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmena vzťahu občana a štátu 

a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizácia politického systému a posilnenie riadiaceho, imunitného a 
kontrolného systému štátu. To sú ciele programu mimoparlamentnej strany Spolu pod názvom Rekonštrukcia 
štátu: Ako obnoviť slušné a spravodlivé Slovensko, ktorý vedenie strany predkladá na verejnú diskusiu. 

Po zapracovaní pripomienok verejnosti a odborníkov začnú poslanci Spolu predkladať jednotlivé návrhy 
zákonov do parlamentu. Podľa lídra strany a nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého Robert Fico 
(Smer-SD) nevytvoril skorumpovaných sudcov ani oligarchov, ani prakticky nič z toho, čo nás sužuje. „On systém 
len zastrešoval a urobil z neho nerozbitný uzavretý kruh. Ficov systém Fica prežije, ak aktívne nepristúpime k 
jeho nahradeniu niečím novým. Rekonštrukcia štátu sa preto stáva prvým a najdôležitejším programom Spolu,“ 
povedal na tlačovej konferencii Beblavý. 

Plán Spolu sa podľa jeho slov nezameriava len na reformu justície, polície či prokuratúry, ale ide oveľa ďalej. 
„Predstavuje ucelené ekonomické, inštitucionálne a politické zmeny, ktoré treba vykonať na odstránenie systému 
Smeru-SD a vybudovanie odolných inštitúcií. Predkladáme na verejnú diskusiu pracovný návrh, ako by mal 
program Rekonštrukcie štátu vyzerať. Naším cieľom je vybudovať verejnú podporu a získať silu rekonštrukciu 
uskutočniť,“ ozrejmil Beblavý. 

Tento plán sa teda sústreďuje na štyri oblasti: obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmenu vzťahu 
občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizáciu politického systému a odstránenie bariéry 
medzi občanmi a politikou a napokon na posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu. 

Dohromady ide o 66 opatrení, ktoré poslanci a experti Spolu premenia na zákony a predložia ich do 
parlamentu. Prvú časť na ochranu médií a podporu investigatívnej žurnalistiky obsahujúcu päť opatrení už strana 
predložila a budú prerokované na najbližšej schôdzi. 

Verejnosť môže návrh programu pripomienkovať na straníckej internetovej stránke. Predstavitelia Spolu 
zároveň požiadajú listom o pripomienky niekoľko stoviek osobností a uskutočnia sa aj stretnutia s občanmi. 

M. Lajčák: Vyhostenie diplomata je úder päsťou 
Bratislava 3. apríla (TASR)- Slovensko prejavilo solidaritu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s útokom 

nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju a v otázke 
adekvátnej reakcie na tento čin sa správa zodpovedne a uvážlivo. V rozhovore pre Hospodárske noviny to 
uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). 

Podľa Lajčáka by bolo nešťastné, keby sa reakcia medzinárodného spoločenstva zredukovala len na to, ktorá 
krajina vyhostila koľko ruských diplomatov. „Nie sú to preteky. Sme zodpovední a uvážliví. Nikto nemôže 
povedať, že nie sme solidárni a nikto nemôže povedať, že nekonáme. To, že niekto pristupuje k inej dynamike, 
my nikomu nezávidíme ani nevyčítame. Komunikujeme s našimi partnermi a som presvedčený, že máme čisté 
svedomie a pred nikým sa nemusíme vyviňovať,“ uviedol minister pre HN. 

Vysvetlil, že Slovensko vyjadrilo solidaritu tým, že útok jednoznačne odsúdilo a jeho predstavitelia sa podpísali 
pod stanoviská Európskej únie aj NATO, pričom tieto opatrenia aj vyhlásenia boli prijaté jednomyseľne. 
„Dodatočnú požiadavku na to, aby sa zvážila aj možnosť vypovedať, berieme vážne a analyzujeme ju,“ ozrejmil 
šéf slovenskej diplomacie s tým, že ide o otvorenú záležitosť a ešte stále prebieha skúmanie látky, ktorou sa 
útočilo, na pôde medzinárodnej organizácie pre zákaz chemických látok, a tiež ďalšie vyšetrovania. 

Ako prvý krok si Slovensko predvolalo ruského veľvyslanca a následne sa vláda stotožnila s odporúčaním 
Lajčáka a Slovensko povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Podľa ministra si pritom treba 
uvedomiť, že ide o závažný akt. „Netreba to podceňovať. Slovensko nemá častú prax toho, aby sme k takýmto 
krokom siahali. Je to výnimočné a vo vzťahu k Ruskej federácii to robíme prvýkrát,“ zdôraznil. 

Lajčák vysvetlil, že povolanie diplomata na konzultácie je v diplomatickom registri vnímané ako veľmi vážny 
nástroj, ide o diplomatický inštrument, ku ktorému vlády siahajú v situácii, keď chcú vyjadriť nespokojnosť so 
stavom vzťahov. Sila tohto kroku je podľa ministra v geste. „Vyhostenie diplomata je úder päsťou a povolanie 
veľvyslanca je zdvihnutý prst,“ priblížil. 

Ľ. Laššáková: Diskusii o kvótach pre slovenské pesničky sa nebránim 
Bratislava 2. apríla (TASR) – Zámer zavedenia zákonného percenta domácich hudobných diel vo vysielaní 

slovenských rozhlasových staníc sa naplnil, v éteri je naozaj počuť viac pôvodnej slovenskej hudby. Myslí si to 
nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Za každú cenu konzervovať súčasný stav však nemieni. 

„Diskusii na túto tému sa nebránim,“ uviedla pre TASR v súvislosti s pripomienkami časti rozhlasových 
vysielateľov, ktorí napríklad upozorňujú, že zavedenie kvót „neprípustným a neodôvodneným spôsobom 
retroaktívne zasiahlo do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby“. 

Podľa Laššákovej by bolo dobrým vstupom do debaty vyhodnotenie súčasného stavu od zavedenia kvót. „To 
by nám dalo, pokiaľ možno, realistický pohľad na ďalší vývoj,“ povedala Laššáková. Zároveň ocenila rádiá, ktoré 



sa „i napriek mnohým diskusiám či často vysokej miere skepticizmu zhostili tejto zákonnej povinnosti 
konštruktívne“. 

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela 
zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho 
času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z 
povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. 

Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 06.00 do 24.00 h. Za 
slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý 
pobyt na území SR či hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. 

Výnimku zo zákona majú rozhlasové stanice, ktorých programové zameranie takéto kvóty vylučuje. 
[Späť na obsah] 

 
 

52. Két emberrel a fedélzetén lezuhant egy helikopter a repülőtéren 
[07.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ket-emberrel-fedelzeten-lezuhant-egy-helikopter-repuloteren 

 
 

Szombaton délután lezuhant egy helikopter az iglói repülőtéren. 
Rendőrségi felvételek - további képekért kattints a fotóra! 
Az eset 13:30 körül történt Igló (Spišská Nová Ves) repülőterén. A helikopter eddig ismeretlen körülmények 

között zuhant le. Lenka Ivanová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a helikopter fedélzetén két személy 
tartózkodott, ők kisebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

Az utolsó helikopterbaleset, amely emberi életet követelt, 2017. május 10-én történt, amikor Eperjesen 
gyakorlat közben lezuhant egy rendőrségi helikopter. Az eset során két tűzoltó életét vesztette, míg a pilóták 
megsérültek. 

Cas.sk/para 
[Späť na obsah] 

 
 

53. Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník. Dvaja ľudia utrpeli zranenia 
[07.04.2018; hnonline.sk; hnonline; 00:00; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/1724022-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dvaja-ludia-utrpeli-
zranenia 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. 
Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky 

Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 
Správu budeme aktualizovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

54. Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník, dve osoby sa zranili 
[07.04.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465173-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-
osoby-sa-zranili/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Z doposiaľ nezistených príčin došlo na letisku v Spišskej Novej Vsi k pádu vrtuľníka. Autor: Polícia 

SR/Facebook 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

http://parameter.sk/ket-emberrel-fedelzeten-lezuhant-egy-helikopter-repuloteren
https://slovensko.hnonline.sk/1724022-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dvaja-ludia-utrpeli-zranenia
https://slovensko.hnonline.sk/1724022-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dvaja-ludia-utrpeli-zranenia
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465173-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-osoby-sa-zranili/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465173-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik-dve-osoby-sa-zranili/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

55. Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľník 
[07.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR;Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20798147/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-havaroval-vrtulnik.html 

 
 

Dvojčlenná posádka prežila s ľahkými zraneniami. 
Pád vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi 

(7 fotografií) 
Správu aktualizujeme 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V sobotu po 13.30 zo zatiaľ nezistených príčin spadol na letisku v Spišskej Novej Vsi 

ľahký vrtuľník. 
Dve osoby, muž a žena, nachádzajúce sa vo vrtuľníku, utrpeli ľahké zranenia. 
“Záchranári ich ošetrili na mieste a previezli do spišskonovoveskej nemocnice,” priblížila hovorkyňa 

Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. 
Pád z niekoľkometrovej výšky 
Podľa informácií, ktoré priniesol portál tvnoviny.sk, na letisku cvičila česká firma pilotov. 
Vrtuľník spadol zrútil z výšky niekoľkých metrov, bola v ňom dvojčlenná posádka. 
“Do nemocnice previezli 56-ročného muža s úrazom hlavy a 42-ročnú ženu s poranením krku,” konkretizovala 

hovorkyňa Krčová. 
Prebieha vyšetrovanie udalosti 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, v tejto chvíli nie je možné poskytnúť ďalšie informácie. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. 
Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky 

Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 
[Späť na obsah] 

 
 

56. Lamiová dosiahla pri Kysaku víťazné repete 
[07.04.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20797868/lamiova-dosiahla-pri-kysaku-vitazne-repete.html 

 
 

Uskutočnilo sa 2. kolo pretekov Oblastného rebríčka Východ. 
KYSAK. V okolí horárne neďaleko obce Kysak sa uskutočnilo aj 2. kolo pretekov Oblastného rebríčka Východ. 
Usporiadal ho Klub orientačného behu Kysak. Trate boli tentoraz situované v orientačne jednoduchšom, dobre 

priebežnom lese, ale boli dlhšie, s väčšími prevýšeniami, takže boli fyzicky náročnejšie. 
V kategórii mužov na 6,66 km trati s prevýšením 280 m zvíťazil Dušan Sláma (ATU Košice) za 44:38 min. 

pred Ondrejom Pijákom (Kobra Bratislava) ktorý zaostal len sedem sekúnd. Tretie miesto obsadil Michal Krajčík 
(ATU Košice) za 54:33 min. 

V ženskej kategórii na 5,24 km, prev. 230 m si prvenstvo z pretekov 1. kola zopakovala Katarína Lamiová 
(ATU Košice) za 50:53 min. Spoločnosť na stupňoch víťazov jej robili oddielové kolegyne, druhá Jana Slámová a 
tretia Jana Macinská. 

Vo veteránskych kategóriách do 3. miesta skončili: M45-: 1. Zdenko Roháč, 2. F. Papuga (obaja ATU Košice), 
3. F. Šoltés , W45-: 1. Alena Barillová (obaja Čingov Spišská Nová Ves), 2. V. Kuráková, 3. O. Velgosová, M55-: 

1. Karol Janšo (všetci ATU Košice), 2. A. Onder (Metropol Košice), 3. V. Tysz , W55-: 1. Judita Sádecká, M65-: 1. 
Eduard Weiszer (všetci ATU Košice). 

V otvorenej kategórii „K“ bez rozdielu veku vyhral Tomáš Sokol (KOB Kysak) pred Petrom Kováčom a 
Matejom Leitnerom (obaja ATU Košice). 

[Späť na obsah] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20798147/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-havaroval-vrtulnik.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20797868/lamiova-dosiahla-pri-kysaku-vitazne-repete.html


 
 

57. FOTO: Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník 
[07.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/foto-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-sa-zrutil-vrtulnik-cl578432.html 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy … 
Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) - Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ 

nezistených príčin k pádu vrtuľníka. Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké 
zranenia. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka 
Ivanová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

58. Pri páde vrtuľníka sa zranili dvaja ľudia 
[07.04.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/DLA] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/324100-pri-pade-vrtulnika-sa-zranili-dvaja-ludia 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Na letisku zo zatiaľ nezistených príčin došlo k zrúteniu malého vrtuľníka s dvoma 

osobami na palube. 
Polícia SR informovala o tom, že dnes krátko po 13.30 h došlo z doposiaľ nezistených príčin na letisku v 

Spišskej Novej Vsi k pádu vrtuľníka. Dve osoby nachádzajúce sa vo vrtuľníku utrpeli podľa predbežnej správy 

ľahké zranenia. 
Zatiaľ nie je zrejmé, čo zapríčinilo pád stroja. Takto vyzerala helikoptéra po páde (záber Polície SR): 
Zdroj: facebook/policiaslovenskejrepubliky 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje a v tejto chvíli nemôže poskytnúť ďalšie informácie. Situáciu budeme ďalej 

sledovať. 
Pozrite si príbeh vzniku helikoptéry ako moderného lietajúceho stroja: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

59. Na letisku v Spišskej Novej Vsi spadol vrtuľník 
[07.04.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: TASR] 

 
http://www.info.sk/sprava/144068/na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-spadol-vrtulnik/ 

 
 

Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených, priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Zranených prevážajú do spišskonovoveskej nemocnice. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 

[Späť na obsah] 
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60. PRÁVE TERAZ Pád vrtuľníka v Spišskej Novej Vsi: FOTO z miesta nehody 
[07.04.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-v-Spisskej-Novej-Vsi–FOTO-z-miesta-
nehody 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených 

príčin k pádu vrtuľníka. Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 

vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

61. Mimoriadna správa: Na letisku v Spišskej Novej Vsi sa zrútil vrtuľník 
[07.04.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/mimoriadna-sprava-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-sa-zrutil-vrtulnik/1364666 

 
 

Spišská Nová Ves 7. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 

Dve osoby, ktoré boli na palube vrtuľníka utrpeli ľahké zranenia 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Na snímke spadnutý vrtuľník na letisku 
Záchranári ošetrili na mieste dvoch ľahko zranených. “Muža (56 rokov) previezli s úrazom hlavy do 

spišskonovoveskej nemocnice, kde skončila aj 42-ročná žena s poranením krku,” priblížila pre TASR hovorkyňa 
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. 

Posledná nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 2017. Vo 
vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník značky Bell 
429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

[Späť na obsah] 

 
 

62. PRÁVE SA STALO: Na letisku v Spišskej Novej Vsi havaroval vrtuľník! 
[07.04.2018; pluska.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www1.pluska.sk/Krimi/PRAVE-STALO-letisku-Spisskej-Novej-Vsi-havaroval-vrtulnik 

 
 

Správu budeme aktualizovať. 
Na snímke spadnutý vrtuľník na letisku v Spišskej Novej Vsi. 

Foto: TASR 
Na letisku v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu po 13.30 h z doposiaľ nezistených príčin k pádu vrtuľníka. 

Dve osoby nachádzajúce sa na palube utrpeli podľa predbežnej správy ľahké zranenia. Bližšie okolnosti polícia 
vyšetruje. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

[Späť na obsah] 

 
 

63. Pokračovalo pojednávanie s učiteľkou Petrou S. 
[06.04.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník] 

 
 

http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-v-Spisskej-Novej-Vsi--FOTO-z-miesta-nehody
http://www.topky.sk/cl/10/1701605/PRAVE-TERAZ-Pad-vrtulnika-v-Spisskej-Novej-Vsi--FOTO-z-miesta-nehody
https://www.hlavnespravy.sk/mimoriadna-sprava-na-letisku-v-spisskej-novej-vsi-sa-zrutil-vrtulnik/1364666
https://www1.pluska.sk/Krimi/PRAVE-STALO-letisku-Spisskej-Novej-Vsi-havaroval-vrtulnik


Ľubomír Bajaník, moderátor: 
"Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pokračovalo pojednávanie s učiteľkou Petrou S., pred dvomi rokmi 

robila hlavný dozor na lyžiarskom výcviku. Počas večernej sánkovačky zomrela dvanásťročná žiačka, neprežila 
náraz do stromu a do skál. Sudca dnes vypočul troch svedkov, pojednávanie odročil na koniec apríla. 
Obžalovaná učiteľka sa pre rizikové tehotenstvo na pojednávaní nezúčastnila." 

Rudolf Maník, advokát poškodených: 
“Aj dnešné výpovede potvrdili len to, že zodpovednosť mala vedúca pedagogického dozoru. Ani jej najbližšie 

kolegyne, to znamená ďalšia pedagogička, ktorá pôsobila na tomto lyžiarskom výcviku, ani zdravotníčka 
nepotvrdili, že ju videli vonku, že skutočne s týmito deťmi bola.” 

Alexander Farkašovský, advokát obžalovanej učiteľky: 
“Nepredvídateľná situácia, nepredvídateľné chovanie týchto detí. Myslím si, že išlo vážne o nešťastnú 

náhodu. Je tam miera zodpovednosti, ale mala by byť samozrejme určená, že či mohla tá učiteľka zamedziť 
tomu, ale nedá sa riešiť tak, že pri každom dieťati bude policajt. Moja klientka bude celý život trpieť. Bohužiaľ, jej 
je to strašne ľúto, ale vážne sa cíti, že je nevinná.” 

[Späť na obsah] 

 
 

64. Na súde v Spišskej Novej Vsi pokračovalo pojednávanie s učiteľkou 
[06.04.2018; Rádio_FM; Správy; 17:00; R / Adela Vavrušová] 

 
 

Adela Vavrušová, moderátorka: 
"Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pokračovalo hlavné pojednávanie s učiteľkou, ktorá mala pred 

dvoma rokmi dozor na lyžiarskou výcviku v stredisku v Krompachoch, počas ktorého sa na svahu jedno dievča 
vážne zranilo a druhé nehodu neprežilo. Učiteľka je obvinená z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Na 
pojednávaní vypovedali traja svedkovia - ďalšia učiteľka a zdravotníčka, ktoré boli taktiež na zájazde, a majiteľ 
chaty Energetik, kde boli deti ubytované. Hovorí splnomocnenec poškodených Emil Maník." 

Emil Maník, splnomocnenec poškodených: 
“Práve to, že v jednej výpovedi tvrdila, že išla po bundu, preto sa nenachádzala v mieste tragickej nehody, a 

na druhej strane ani jej kolegyne, najbližšie spolupracovníčky, ktoré s ňou boli počas celého lyžiarskeho výcviku, 
nevideli odchádzať z tejto chaty ju, jej osobu, môže potvrdzovať, že fyzicky sa tam nenachádzala, čo v čase tmy 
po piatej hodine na takejto zjazdovke je naozaj fatálne.” 

Adela Vavrušová: 
“Obhajca učiteľky Alexander Farkašovský reagoval, že podstatné je dokázať, či učiteľka mohla zabrániť 

tragickému pádu.” 
Alexander Farkašovský, obhajca učiteľky: 
“Je tam miera zodpovednosti, ale mala by byť samozrejme určená, že či mohla tá učiteľka zamedziť tomu, ale 

nedá sa to riešiť tak, že pri každom dieťati bude policajt. Moja klientka bude celý život trpieť.” 
[Späť na obsah] 

 
 

65. Tragická sánkovačka 
[06.04.2018; TV JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: 
"Na súde v Spišskej Novej Vsi dnes pokračovalo pojednávanie v prípade tragickej sánkovačky na Plejsoch 

spred dvoch rokov. Pred sudcu sa posadili kolegyne, ktoré boli s obžalovanou učiteľkou na lyžiarskom výcviku. 
Pri sánkovačke prišla o život vtedy dvanásťročná školáčka Miška. Na súde bol Matúš Gavlák." 

Matúš Gavlák, redaktor: 
“Dnes sa v pojednávacej miestnosti neukázali ani Miškini rodičia, ani obžalovaná učiteľka. Tej to lekárka 

neodporúčala kvôli rizikovému tehotenstvu. Na strane poškodených aj obžalovaných tak sedeli iba právni 
zástupcovia oboch strán. Prvou svedkyňou, ktorá dnes vypovedala, bola zdravotníčka výcviku. Tá v čase 
nešťastia sedela v chate na poschodí a pripravovala si papiere. Keď sa o tragédii dozvedela, podľa jej slov 
schmatla bundu a utekala na svah. Tam ju vzal chatár na štvorkolke.” 

Adriana Vargová, zdravotníčka lyžiarskeho výcviku: 
“Ja som sa pridala vlastne k Miške k oživovaniu, k pani učiteľke Tarabovej a následne hneď na to niekto volal 

112 a ja som s ním komunikovala, že je v bezvedomí dievča, že má široké zreničky.” 
Matúš Gavlák: 
“Z výsluchu pred sudcom vyplynulo, že ani druhá učiteľka počas tragédie nebola vonku pred chatou, ale v 

chate si pripravovala veci na večerný program. Ako nám na prvom pojednávaní pred necelým mesiacom potvrdili 



rodičia malej školáčky, je vážne podozrenie, že učiteľka Petra nezvládla pri večernej sánkovačke svoje 
povinnosti.” 

Rudolf Maník, zástupca rodičov Michaely: 
“Je jednoznačné, že ani jej najbližšie kolegyne, to znamená ďalšia pedagogička, ktorá pôsobila na tomto 

lyžiarskom výcviku, ani zdravotníčka nepotvrdili, že ju videli vonku.” 
[Späť na obsah] 

 
 

66. Pokračovalo pojednávanie ohľadom tragickej lyžovačky v Krompachoch 
[06.04.2018; teraz.sk; .SK; 15:01; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/pokracovalo-pojednavanie-ohladom-trag/317980-clanok.html 

 
 

Obžaloba viní učiteľku z toho, že na deti počas pobytu vonku nedávala dostatočný pozor, a ako vedúca 
zájazdu mala spôsobiť z nedbanlivosti smrť 12-ročnej Michaely a zranenia o rok staršej Veroniky. 

Spišská Nová Ves 6. apríla (TASR) – Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v piatok pokračovalo hlavné 

súdne konanie s učiteľkou, ktorá mala dozor na lyžiarskom výcviku v stredisku v Krompachoch, počas ktorého sa 
pred dvoma rokmi na svahu jedno dievča vážne zranilo a druhé nehodu neprežilo. Petra S., ktorá pôsobí na 
jednej zo základných škôl v Košiciach, je obvinená z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Na pojednávaní 
vypovedali traja svedkovia, učiteľka a zdravotníčka, ktoré boli taktiež na zájazde a majiteľ chaty Energetik, kde 
boli deti ubytované. 

„Aj dnešné výpovede potvrdili len to, že zodpovednosť mala vedúca pedagogického dozoru, teda Petra S. 
Mojich klientov najviac mrzí, že ani po uplynutí dvoch rokov od tejto tragickej udalosti sa im nedokázala 
ospravedlniť a nepriznať si ani najmenší náznak viny a neurobila tak ani na predošlom pojednávaní,“ konštatoval 
splnomocnenec poškodených manželov Ivety a Juraja Tomečkových Emil Maník. 

Obhajca Petry S. Alexander Farkašovský reagoval, že to nie je pravda a učiteľka sa na pohrebe rodičom 
ospravedlnila. Dodal, že aj pre ňu je táto situácia veľmi ťažká a žiť s tým bude celý život. „O Mišku sa starala tri 
roky, mali sa veľmi rady, pre nás všetkých je to obrovská strata. Je jej strašne ľúto, čo sa stalo, ale cíti sa 
nevinná,“ zdôraznil s tým, že miera zodpovednosti určitá v tomto prípade je, avšak podstatné je dokázať, či 
učiteľka mohla zabrániť tragickému pádu. Podľa neho priniesli štvrtkové výpovede svedkýň novú skutočnosť, a to 
že na mieste bol ďalší svedok, dcéra majiteľa chaty, ktorá by mala byť súdom tiež vypočutá. 

V súvislosti s výpoveďami sa polemizuje okrem iného aj o tom, či obvinená učiteľka bola v čase nehody v 
chate, alebo dávala vonku pozor na deti a zároveň, čo mala na sebe oblečené. Sama totiž na prvom pojednávaní 
potvrdila, že obuté mala len “crocsy”. „Ani jedna zo svedkýň, ktoré vypovedali, nepotvrdili, že ju videli vonku a 
skutočne s týmito deťmi bola,“ zdôraznil Maník. Aj sama obžalovaná vo výpovedi tvrdila, že si šla dovnútra pre 
bundu, a preto nebola na mieste nehody. „Oba tieto fakty môžu potvrdiť, že sa tam fyzicky nenachádzala, čo 
mohlo byť v čase po 17. hodine, keď už bola tma a deti sa nachádzali na zľadovatenom teréne, fatálne,“ dodal 
splnomocnenec. 

Obžaloba viní učiteľku z toho, že na deti počas pobytu vonku nedávala dostatočný pozor, a ako vedúca 
zájazdu mala spôsobiť z nedbanlivosti smrť 12-ročnej Michaely a zranenia o rok staršej Veroniky. „Šlo o 
nepredvídateľnú situáciu a nepredvídateľné správanie detí. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Za nimi šlo tretie dieťa, 
ktoré sa z klzáku zvalilo a nič sa mu nestalo. Bol zľadovatený terén, situácia bola ťažká a ony tam nemali ísť a 
vedeli o tom. Keď sa stane takéto nešťastie, nemôžeme používať silné slová, že učiteľka je vrahyňa,“ zdôraznil 
obhajca. 

To, že dievčatá boli informované o nebezpečenstve na zjazdovke Komín, kde sa tragédia stala, potvrdila aj 
kolegyňa Petry S. Vo svojej výpovedi uviedla, že s deťmi sa na tejto zjazdovke nelyžovali a upozorňovali ich na 
to, že je strmá. Nevedela si vysvetliť, prečo sa tam dievčatá v ten večer vôbec vybrali, keď im pedagogičky jasne 
povedali, že sa smú zdržiavať len v blízkosti chaty. Ona sama spolu so zdravotníčkou zranenú Michaelu 
oživovala. Obvinená učiteľka na mieste tragédie vôbec nebola, pričom práve ona mala dávať pozor na deti, ktoré 
sa hrali vonku. Jej kolegyňa ju obhajovala s tým, že sa snažila upokojiť napätú a chaotickú situáciu s ostatnými 
deťmi. 

Tragická nehoda sa na svahu v Krompachoch stala 3. marca 2016. Dievčatá spadli pri spúšťaní sa zo 
strmého svahu, pričom mladšia z nich utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Súdne 
pojednávanie bude pokračovať 27. apríla výpoveďami ďalších svedkov, znalcov a zároveň aj premietaním 
výpovedí detí, ktoré boli na zájazde. Piatkové i ďalšie pojednávania budú bez prítomnosti obžalovanej, ktorá má 
podľa obhajcu rizikové tehotenstvo a požiadala súd o prerokúvanie v jej neprítomnosti. 

[Späť na obsah] 

 
 

67. Učiteľka z kauzy Plejsy už na súd nepríde. Je tehotná 
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Pokračovalo pojednávanie v prípade smrti košickej školáčky na lyžiarskom zájazde. 
Pojednávanie v kauze tragickej lyžovačky na Plejsoch 
(6 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v piatok po troch týždňoch pokračovalo 

dokazovanie v prípade tragickej lyžovačky z marca 2016. 
Obvineniu z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví v ňom čelí učiteľka Základnej školy na Drábovej ulici v 

Košiciach Petra S. (32). 
Prokuratúra jej dáva za vinu smrť 12-ročnej Michaely a zranenie 13-ročnej Veroniky za lyžiarskom zájazde v 

stredisku Plejsy pri Krompachoch. 
Už viac nepríde 
Kým na prvé pojednávanie v polovici marca učiteľka prišla, v piatok bolo jej miesto na lavici obžalovaných 

prázdne. Jej právny zástupca Alexander Farkašovský súdu oznámil, že jeho klientka je v 21. týždni gravidity a na 
rizikovom tehotenstve. 

Prečítajte si tiež:Smrť dieťaťa: Tragickú lyžovačku na Plejsoch začal riešiť súd 
“Jej ošetrujúci lekár jej odporučil vyhýbať sa stresovým situáciám a naordinoval kľudový režim,” oznámil 

obhajca samosudcovi. Zároveň mu odovzdal písomný súhlas obžalovanej s tým, aby sa v piatok, aj na všetkých 
ďalších pojednávaniach pokračovalo v jej neprítomnosti. 

Okrem tohto dokumentu odovzdal obhajca súdu písomný návrh na doplnenie dokazovania. Mal by pozostávať 
z opakovania vyšetrovacieho pokusu, ktorý sa v rámci vyšetrovania vykonal za pomoci fitlopty. Z jej spustenia po 
svahu za úplne iných podmienok ako boli v osudný podvečer vraj nemožno vysloviť potrebný záver o možnom 
pohybe dievčat na klzáku dole svahom. Navrhol aj vyšetrovací pokus, či za daných poveternostných podmienok 
mohli deti vidieť učiteľku, ktorá na ne dohliadala. 

Vinu odmietla 
Minulé pojednávanie patrilo výpovedi obžalovanej. Vyjadrila síce ľútosť nad tým, čo sa dievčatám stalo, no 

vinu odmietla. 
Prečítajte si tiež:Pri jazde na klzáku na Plejsoch sa smrteľne zranilo dievča z Košíc 
Trvala na tom, že po celý čas bola vonku pri deťoch a dávala pozor. 
Doteraz si vraj nevie vysvetliť, ako sa tri dievčatá mohli vzdialiť. Podľa nej to urobili cielene, aby si to nevšimla. 
Obhajca bol konkrétnejší, naznačil, že spoluvinu na tragédii majú dievčatá. 
“Svojvoľne sa vzdialili a zámerne tak, aby ich odchod učiteľka nezbadala, lebo vedeli, že by im to zakázala,” 

povedal. 
Traja svedkovia 
V piatok pokračovalo dokazovanie výsluchom prvých troch svedkov. 
Zdravotníčka vypovedala, že v čase tragédie bola na poschodí a pripravovala si veci na večerný program. 

Vtom do izby vpálila druhá učiteľka s tým, že sa niečo stalo, nech sa oblečie a vezme si zdravotnícky materiál. 
K miestu nešťastia sa s chatárom odviezla na štvorkolke a pomáhala s ošetrovaním dievčat dovtedy, kým 

prišli záchranári. 
Potvrdila, že deťom bolo po večeri povedané, že môžu byť iba pred chatou. Len tam bol sneh. 
Druhá učiteľka zo zájazdu bola v čase nešťastia v jedálni, kde s ostatnými deťmi pripravovali program na 

záverečný večer. Zrazu vbehli nejaké dievčatá a kričali, že sa niečo stalo. 
Vybehla na poschodie po vetrovku, prezula sa a zavolala, zdravotníčku. S nejakým žiakom, ktorý jej ukazoval 

cestu, bežala na miesto tragédie. Ešte pred chatou stretla obvinenú, šla s ostatnými deťmi dnu, aby ich upokojila, 
lebo boli rozrušené. 

“Začala som s oživovaním, po chvíli prišiel chatár so zdravotníčkou. Veronika bola pri vedomí, preto som sa 
venovala Miške dovtedy, kým prišli záchranári. Na nosidlách sme ju vyniesli k chate, kde bol lekár. Potom priletel 
vrtuľník,” opísala učiteľka osudné minúty. 

Obvinenú označila za výbornú učiteľku, ktorá si perfektne plnila svoje povinnosti. “Na stupnici od jedna do 
desať by som ju ohodnotila desiatkou,” povedala. 

Dodala, že okrem obvinenej aj ona sama deti vždy poučila, kam môžu a nemôžu ísť. Museli vraj vedieť, že 
časť zjazdovky, nazývaná Komín je nebezpečná a pre ne zakázaná. Vedeli, že tzv. snežné hry, teda aj šmýkanie 
a kĺzanie, môžu vykonávať iba na určenom priestore vedľa chaty. 

Posledným vypočutým svedkom bol majiteľ chaty. K okolnostiam tragédie sa vyjadriť nevedel, lebo prišiel až v 
noci. 

Pojednávanie bolo odročené na koniec apríla. Vypočutí budú ďalší svedkovia a znalci. 
Potom príde na rad prehranie kamerových záznamov z výsluchu detí. 
Prípad tragickej lyžovačky na Plejsoch 
(14 fotografií) 
Obžaloba: nechala deti bez dozoru 
Obžaloba dáva pedagogičke za vinu, že nedostatočne dohliadala na deti počas lyžiarskeho zájazdu v 

stredisku Plejsy pri Krompachoch. 
Ako vedúca zájazdu mala z nedbanlivosti spôsobiť smrť 12-ročnej Michaely a zranenie 13-ročnej Veroniky. 
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Podľa znenia obžaloby mala Petra S. vykonávať dozor nad maloletými žiakmi a zodpovedala aj za 
bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov výcviku. 

„Nedbajúc svojich povinností, vyplývajúcich z jej zamestnania ako učiteľky i funkcie vedúcej lyžiarskeho 
výcviku, umožnila deťom vo veku 11 až 15 rokov, aby opustili ubytovacie zariadenie – chatu Energetik a dala im 
súhlas, aby sa kĺzali na klzákoch," píše sa v obžalobe. 

Podľa nej počet detí ani ich výstroj nekontrolovala a v okolí chaty ich ponechala bez akéhokoľvek dozoru 
zodpovednej, poverenej a plnoletej osoby. 

Pritom mala vedieť, že v bezprostrednej blízkosti chaty sa nachádza ťažká lyžiarska trať číslo 4, zvaná Komín, 
označená čiernou farbou. Ľavý okraj tejto trate sa nachádza iba 35 metrov od vstupných dverí chaty. 

„Umožnila tak maloletým osobám, nad ktorými mala vykonávať dozor, aby sa vo večerných hodinách, mimo 
prevádzkového času strediska i jeho prevádzkového poriadku svojvoľne pohybovali a spúšťali na klzákoch po 
neosvetlenej trati zvanej Komín i po stope lyžiarskeho vleku, kde je sánkovanie zakázané," uvádza sa v obžalobe. 

Žiaci sa kĺzali približne od stĺpa č. 5 vleku do nižšie položených miest. 
Michaela i Veronika, obe bez ochranných prilieb, sa spúšťali spoločne na jednom klzáku. 
„Vplyvom gravitácie nedokázali zabrániť nárastu rýchlosti na zľadovatelom a strmom povrchu zjazdovky a 

nedokázali korigovať smer svojho pohybu. Pri nekontrolovanom pohybe dolu svahom došlo k otočeniu klzáka tak, 
že sa dievčatá šmýkali dole kopcom chrbtom a dostali sa mimo zjazdovku vpravo. Tam zadnou časťou svojich tiel 
a hláv narazili do stromov a skál," uvádza sa v obžalobe. 

Michaela utrpela viacero vážnych zranení najmä hlavy. 
Ešte v ten večer po prevoze do košickej nemocnice zomrela. 
Znalecký posudok uvádza, že smrti by sa nedalo zabrániť ani prípadným okamžitým poskytnutím odbornej 

lekárskej pomoci priamo na svahu. 
Veronika sa z ťažkých zranení liečila 16 týždňov. 
video http://www.youtube.com/embed/hLJ0dPk5FHQ 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 15.20, 20.30, Deň čo deň o 17.40, 20.00, 

Stratili sme Stalina o 17.50, 20.10, Pacific Rim: Povstanie o 18.10, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína 
o 17.30, 20.40, 3D o 19.50, Backstage o 15.00 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Červená volavka o 20.20, Králik 
Peter o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 
13.30, Mária Magdaléna o 16.00, Nočná hra o 18.00, Oni 2: Nočná korisť o 21.00, Operácia Entebbe o 18.40, 
Sherlock Gnomes o 16.00, Tomb Raider o 17.10, (sobota, nedeľa) Sherlock Gnomes 3D o 13.10, Chloe a 
trpaslíci o 14.00, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.20, DETSKÉ KINO - Pračlovek o 13.50 hod., STER CENTURY 
CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 16.30, Deň čo deň o 18.30, Stratili sme Stalina o 20.20, 
Ready Player One: Hra sa začína o 18.00, 20.00, 3D o 17.35, Pacific Rim: Povstanie o 14.00, 20.10, 3D o 15.30, 
Backstage o 16.10, 18.15, 20.35, Tomb Raider o 16.00, Sherlock Gnomes o 14.20, Králik Peter o 14.40, Včielka 
Maja 2: Sladké hry o 13.50 hod., ÚSMEV - (piatok) Odnikiaľ o 17.30, Cre`me de la cre`me: Gauguin o 19.30, 
(sobota) Dancer o 16.30, The Florida Project o 18.10, Ready Player One: Hra sa začína o 20.20, (nedeľa) Cre`me 
de la cre`me: Rodin o 16.00, Dancer o 18.15, Cre`me de la cre`me: Gauguin o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 16.30, Deň čo deň o 18.30, Stratili sme 
Stalina o 20.20, Ready Player One: Hra sa začína o 20.00, 3D o 17.35, Pacific Rim: Povstanie o 20.10, 3D o 
15.30, Backstage o 18.15, Tomb Raider o 16.00, (sobota, nedeľa) Sherlock Gnomes o 14.20, Králik Peter o 
14.40, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.50 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Tom, Dick a Harry o 19.00 hod., (sobota) 

Bohéma o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Všetko o mužoch o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO 
(Tajovského 4) (nedeľa) Janko Hraško a iné hraškoviny o 16.30 hod., (Alžbetina 38) - (nedeľa) Sloník o 14.30 a 
16.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Až tri v taňcu na vidermaňcu o 19.00 hod., (nedeľa) 
Kráska a netvor o 16.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (nedeľa) Kolesá sa roztáčajú - zahrajte sa s nami na krajinu 
Dopravných pravidiel o 16.00 hod., SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - (piatok) Nenávidím o 18.30 hod. 

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

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 
Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - 
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nájdený (do 22. 4.) - sprievodné podujatia - (sobota, nedeľa) príbehu maliara a jeho diel s kurátorkou výstavy a 
našou múzejnou pedagogičkou pre veľkých i malých o 15.00 hod.; Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), 
Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 
- 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - 
ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická 
expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 
písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 
výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Igráček (do 7. 4.), Natália Studenková - Studenkova art. gallery - Svet 
akvarelu, medzinárodná výstava obrazov (do 8. 4.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - 
BRAVO - Party v 21. storočí (do 29. 4.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA 
VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 
ÁTRIUM KLUB (Zuzkin park 4, po - pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach (do 12. 
4.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 
KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 
svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác 
autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá 
(kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo 

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Bienále maľby IV. - 
Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), 
MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla 
z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), 
BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Alexander Luczy - Tulák hôr (do 22. 
4.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Sára & Lavra: Ostatné božstvá (do 20. 4.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - 
Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: 
MÚZEUM - Vajíčko maľované, TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava obrazov - Maľované príbehy (do 7. 4.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) INDIE Hits vol. 2 o 21.00 hod., (nedeľa) Kizomba o 19.00 

hod., Filmový klub: Odnikiaľ o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 20.30, Backstage o 16.20, Deň čo deň o 

17.50, 20.00, Králik Peter o 15.40, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.30, Nočná hra o 18.20, Pacific Rim: 
Povstanie o 18.00, 3D o 15.20, Ready Player One: Hra sa začína o 20.20, 3D o 17.40, Sherlock Gnomes o 15.50, 
Stratili sme Stalina o 18.30, 20.50, Tomb Raider o 20.40 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Chloe a trpaslíci o 
13.50, Králik Peter o 13.30, Pračlovek o 14.20, Sherlock Gnomes 3D o 13.20, Včielka Maja 2: Sladké hry o 14.30 
hod., POPRAD: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 20.30, Deň čo deň o 16.00, 18.10, Stratili 
sme Stalina o 18.30, Ready Player One: Hra sa začína o 17.40, 3D o 20.40, Backstage o 16.20, Pacific Rim: 
Povstanie o 15.20, Tomb Raider o 20.50, (sobota, nedeľa) Králik Peter o 13.10, Sherlock Gnomes o 13.50, 
DETSKÉ KINO - Pračlovek o 14.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - (sobota) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.30, 
Deň čo deň o 17.30, Backstage o 19.30, (nedeľa) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.30, Apoštol Pavol o 17.30, 
Deň čo deň o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Nikola Šuhaj o 18.30 hod., (sobota) VS: To nemá 

chybu o 15.00, 18.30 hod., (nedeľa) VS: Kráčali pod nami o 16.00 hod., HB: Odpískané o 18.30 hod., SOLIVAR: 
KULTÚRNY DOM - (nedeľa) O dievčatku, ktoré sa nebálo vlka o 16.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion 
Meets Art (do 10. 6.), HLAVNÁ 51: CHODBA - Zlatý súdok (do 25. 4.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI 
(Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; OSOBNÉ 
MYTOLÓGIE / PERSONAL MYTHOLOGIES (do 13. 4.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. 
(ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC 
(Hlavná 86): Výstava: Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na 
obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA 
SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: 
KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ 
ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála 
expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava fotografií Asociácie 
profesionálnych fotografov Slovenska (do 15. 4.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 



5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia (do 10. 6.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 
6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 
expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj 
fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 
cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
VIHORLATSKÉ MÚZEUM - XXVI. karpatská kraslica 2018 (do 6. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ 
KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED 
a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), Všedný život v časoch Rakúsko-Uhorska (do 
18. 4.), BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - 
zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

ZÁBAVA 
PREŠOV: PKO ČIERNY OROL - (piatok) Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u „Potichu" o 20.00, SCALA - 

(nedeľa) Prešovská hudobná jar 2018 Prekliatie o 19.00 hod. 
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69. Sánkovačka skončila smrťou. Svedkovia tragédie sa postavili pred súd 
[06.04.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/323938-sankovacka-skoncila-smrtou-svedkovia-tragedie-sa-postavili-pred-
sud 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Pred spišskonovoveského sudcu sa postavili dve kľúčové svedkyne. Vypočúvali ich v 

prípade tragickej sánkovačky na Plejsoch spred dvoch rokov. Išlo o kolegyňu obžalovanej učiteľky Petry, ktorá 
robila deťom pedagogický dozor a o zdravotníčku. 

V pojednávacej miestnosti s v piatok neukázali ani rodičia Michaely, ani obžalovaná učiteľka. Lekárka jej to 
neodporúčala kvôli rizikovému tehotenstvu. “Jej ošetrujúca pani doktorka pani učiteľke povedala, že jej 
neodporúča aby sa zúčastňovala,” povedal obhajca Alexander Farkašovský. “Uvidíte ju na poslednom 
pojednávaní, keď sa bude vyhlasovať rozsudok,” dodal obhajca 

Ako prvá sa v piatok pred sudcu postavila zdravotníčka, ktorá bola pri zranených dievčatách ako jedna z 
prvých. V čase nehody sedela v chate. “Vletela mi do izby pani učiteľka s tým, že sa niečo stalo na svahu, že deti 
prišli povedať. Vraj nech si zoberiem obväzy, nejaký materiál zdravotnícky a prídem dole,” popísala udalosti 
zdravotníčka Adriana V. 

V čase nehody bola v chate aj druhá pedagogička. Podľa jej výpovede, sedela v jedálni a chystala veci na 
večerný program. Po večeri sa totiž školáci rozdelili na dve skupiny, jedna ostala v chate a druhá sa išla 
sánkovať. Sánkujúcich mala mať pod palcom dohľadom Petra. “Pani učiteľka si záujemcov pozbierala a zobrala 
ich von. Táto aktivita mala trvať len krátky čas. V priebehu toho, mojou úlohou bolo dotriediť diplomy a so 
zvyšnými žiakmi pripraviť miestnosť,” dodala pedagogička Mária T. 

Ani jedna zo svedkýň nevedela presné počty detí, ktoré ostali v chate a ktoré išli na svah. Ako nám povedali 
rodičia malej školáčky na prvom pojednávaní, existuje vážne podozrenie, že obžalovaná Petra nebola pri deťoch 
na svahu po celý čas. “Ani jedna a ani druhá, ktorá sa nachádzala vo vnútorných priestoroch chaty Energetik 
nemohli potvrdiť, že skutočne s deťmi bola,” povedal právny zástupca rodičov Rudolf Maník. 

Naopak obhajca Alexander Farkašovský tvrdí: “Bola to otázka toho, že povrch bol zľadovatený a oni tam 
nemali ísť. A vedeli o tom. Naviac pani učiteľka tam bola na sústredeniach už trikrát alebo štyrikrát.” 

Ďalšie pojednávanie v tomto prípade sudca vytýčil na koniec apríla. Predvolaný by mal byť aj chatár, ktorý bol 
v čase nehody pri chate. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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70. Nové INFO z úradu práce: Čísla sa pohli, takto sme na tom v Rožňavskom 

okrese 
[06.04.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 
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Ako sme na tom v Rožňavskom okrese s prácou? Nové čísla prezrádzajú, ako vyzerali rady na úrade práce v 
našich končinách. 

Vo februári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla hodnotu 5,72 %. Medzimesačne, 
v porovnaní s januárom 2018 (5,88 %), poklesla o 0,16 percentuálneho bodu, medziročne zas poklesla o 2,67. 
Informuje o tom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v najnovšej tlačovej správe. 

Vo februári 2018 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). 
Najvýraznejší medzimesačný pokles hlási ÚPSVaR v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. 

V okrese Rožňava bolo k februáru zaregistrovaných 5396 uchádzačov o zamestnanie. Prítok uchádzačov v 
mesiaci bol 205, odtok činil 331 ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti v našom okrese bola 15,24 percent. Pre 
porovnanie, v januári činila nezamestnanosť v našom okrese 15,66 percent. 

Rožňavský okres teda patrí medzi 75 okresov, kde bol vo februári dosiahnutý pokles miery evidovanej 
nezamestnanosti. Pre porovnanie, v susednom Revúckom okrese bola k tomu istému mesiacu miera evidovanej 
nezamestnanosti 15,30 percent, v okrese Spišská Nová Ves 7,94 percent a v okrese Košice- okolie evidovali 

mieru evidovanej nezamestnanosti 11,49 percent. 
Ku koncu februára 2018 úrady práce evidovali 78 388 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom 

porovnaní to predstavovalo nárast o 3 425 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 18 468 miest 
(podiel 23,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 759 (podiel 6,1 %). 

Zdroj: Dnes24.sk 
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71. KVÍZ: Pravda alebo čistý výmysel? Tvrdenia o Spišskej, pri ktorých sa 

zapotíte 
[06.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Pravdivé tvrdenia o Spišskej a Novovešťanoch, verzus číre nezmysly. Rozlíšite ich? Pozor, nie vždy je to také 
jasné… 

Je Spišská Nová Ves počtom obyvateľov druhým najväčším mestom Spiša a žije v našom meste viac mužov 

ako žien? Niektoré z desiatky tvrdení o Spišskej a jej obyvateľoch sú faktom, niektoré len výplodom fantázie. 
Roztriediť pravdu od výmyslov ale nemusí byť také jednoduché. 

Kvízové otázky sú uvedené formou tvrdení. Ku každej máte dve možnosti – áno a nie. Zaškrtnutím jednej z 
nich označíte tvrdenie za pravdivé alebo nepravdivé. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 
sekúnd. Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite 
vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne. Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a 
vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na facebooku a 
pochváliť sa ním i vaším priateľom. 

Hrajte TU – Áno alebo nie: Rozlíšite, ktoré z tvrdení o Spišskej sú fakty a ktoré výmysly? 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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72. Pokračovalo pojednávanie ohľadom tragickej lyžovačky v Krompachoch 
[06.04.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič] 
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krompachoch/1364078 

 
 

Spišská Nová Ves 6. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič) 
Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v piatok pokračovalo hlavné súdne konanie s učiteľkou, ktorá mala 

dozor na lyžiarskom výcviku v stredisku v Krompachoch, počas ktorého sa pred dvoma rokmi na svahu jedno 
dievča vážne zranilo a druhé nehodu neprežilo. Petra S., ktorá pôsobí na jednej zo základných škôl v Košiciach, 
je obvinená z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Na pojednávaní vypovedali traja svedkovia, učiteľka a 
zdravotníčka, ktoré boli taktiež na zájazde a majiteľ chaty Energetik, kde boli deti ubytované. 
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Ilustračné foto 
„Aj dnešné výpovede potvrdili len to, že zodpovednosť mala vedúca pedagogického dozoru, teda Petra S. 

Mojich klientov najviac mrzí, že ani po uplynutí dvoch rokov od tejto tragickej udalosti sa im nedokázala 
ospravedlniť a nepriznať si ani najmenší náznak viny a neurobila tak ani na predošlom pojednávaní,“ konštatoval 
splnomocnenec poškodených manželov Ivety a Juraja Tomečkových Emil Maník. 

Obhajca Petry S. Alexander Farkašovský reagoval, že to nie je pravda a učiteľka sa na pohrebe rodičom 
ospravedlnila. Dodal, že aj pre ňu je táto situácia veľmi ťažká a žiť s tým bude celý život. „O Mišku sa starala tri 
roky, mali sa veľmi rady, pre nás všetkých je to obrovská strata. Je jej strašne ľúto, čo sa stalo, ale cíti sa 
nevinná,“ zdôraznil s tým, že miera zodpovednosti určitá v tomto prípade je, avšak podstatné je dokázať, či 
učiteľka mohla zabrániť tragickému pádu. Podľa neho priniesli štvrtkové výpovede svedkýň novú skutočnosť, a to 
že na mieste bol ďalší svedok, dcéra majiteľa chaty, ktorá by mala byť súdom tiež vypočutá. 

V súvislosti s výpoveďami sa polemizuje okrem iného aj o tom, či obvinená učiteľka bola v čase nehody v 
chate, alebo dávala vonku pozor na deti a zároveň, čo mala na sebe oblečené. Sama totiž na prvom pojednávaní 
potvrdila, že obuté mala len “crocsy”. „Ani jedna zo svedkýň, ktoré vypovedali, nepotvrdili, že ju videli vonku a 
skutočne s týmito deťmi bola,“ zdôraznil Maník. Aj sama obžalovaná vo výpovedi tvrdila, že si šla dovnútra pre 
bundu, a preto nebola na mieste nehody. „Oba tieto fakty môžu potvrdiť, že sa tam fyzicky nenachádzala, čo 
mohlo byť v čase po 17. hodine, keď už bola tma a deti sa nachádzali na zľadovatenom teréne, fatálne,“ dodal 
splnomocnenec. 

Obžaloba viní učiteľku z toho, že na deti počas pobytu vonku nedávala dostatočný pozor, a ako vedúca 
zájazdu mala spôsobiť z nedbanlivosti smrť 12-ročnej Michaely a zranenia o rok staršej Veroniky. „Šlo o 
nepredvídateľnú situáciu a nepredvídateľné správanie detí. 

Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Za nimi šlo tretie dieťa, ktoré sa z klzáku zvalilo a nič sa mu nestalo. Bol 
zľadovatený terén, situácia bola ťažká a ony tam nemali ísť a vedeli o tom. Keď sa stane takéto nešťastie, 
nemôžeme používať silné slová, že učiteľka je vrahyňa,“ zdôraznil obhajca. 

To, že dievčatá boli informované o nebezpečenstve na zjazdovke Komín, kde sa tragédia stala, potvrdila aj 
kolegyňa Petry S. Vo svojej výpovedi uviedla, že s deťmi sa na tejto zjazdovke nelyžovali a upozorňovali ich na 
to, že je strmá. Nevedela si vysvetliť, prečo sa tam dievčatá v ten večer vôbec vybrali, keď im pedagogičky jasne 
povedali, že sa smú zdržiavať len v blízkosti chaty. Ona sama spolu so zdravotníčkou zranenú Michaelu 
oživovala. Obvinená učiteľka na mieste tragédie vôbec nebola, pričom práve ona mala dávať pozor na deti, ktoré 
sa hrali vonku. Jej kolegyňa ju obhajovala s tým, že sa snažila upokojiť napätú a chaotickú situáciu s ostatnými 
deťmi. 

Tragická nehoda sa na svahu v Krompachoch stala 3. marca 2016. Dievčatá spadli pri spúšťaní sa zo 
strmého svahu, pričom mladšia z nich utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Súdne 
pojednávanie bude pokračovať 27. apríla výpoveďami ďalších svedkov, znalcov a zároveň aj premietaním 
výpovedí detí, ktoré boli na zájazde. Piatkové i ďalšie pojednávania budú bez prítomnosti obžalovanej, ktorá má 
podľa obhajcu rizikové tehotenstvo a požiadala súd o prerokúvanie v jej neprítomnosti. 
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73. AKTUALIZUJEME: A takto si tu žijeme v 14. týždni 2018 
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Dalito.sk/foto: Dalito.sk Súhrn najdôležitejších udalostí týždňa od 2. 3. do 8. 4. 2018. Informácie o udalostiach 
na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán. Redakcia Dalito.sk bude 
týždňové prehľady základných politických udalosti prinášať pravidelne v týždňových prehľadoch na jednom 
mieste. 

Zomrel expredseda NR SR a niekdajší podpredseda Smeru-SD P. Paška 
Vo veku 60 rokov zomrel na infarkt bývalý predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD). Skonal v 

piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice, potvrdil to hovorca nemocníc Svet zdravia 
Tomáš Kráľ. 

Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Svoje druhé funkčné obdobie však ukončil predčasne v novembri 
2014 v súvislosti s kauzou predraženého piešťanského CT prístroja. V rokoch 2003 až 2016 bol aj podpredsedom 
Smeru-SD. 

V parlamente sa preslávil aj výrokom: “ Vyhraj voľby, môžeš všetko.“ 
Ak T. Drucker neodvolá T. Gašpara, SaS bude chcieť počuť vysvetlenie na výbore 
Pokiaľ minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v priebehu budúceho týždňa neodvolá 

policajného prezidenta Tibora Gašpara, opozičná SaS bude žiadať, aby svoju nečinnosť prišiel vysvetliť na 
branno-bezpečnostný výbor. 

„Ak minister vnútra Drucker v priebehu budúceho týždňa neodvolá policajného prezidenta Gašpara, bude 
svoju nečinnosť vysvetľovať na branno-bezpečnostnom výbore,“ uviedol poslanec a podpredseda SaS Ľubomír 

https://www.dalito.sk/aktualizujeme-a-takto-si-tu-zijeme-v-14-tyzdni-2018/


Galko. Poukázal na „alarmujúcu“ nedôveru občanov v políciu a nekonanie polície v kauzách. Pre očistu polície sú 
podľa SaS personálne zmeny na riadiacich pozíciách nevyhnutnosťou. 

Odvolanie Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta žiadajú aj ľudia na zhromaždeniach Za slušné 
Slovensko, ale aj prezident SR Andrej Kiska. Minister vnútra Drucker si zobral mesiac na posúdenie ďalšej 
budúcnosti Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a 
bezpečnostná situácia na Slovensku je dobrá. 

Drucker tiež informoval, že na júnovú schôdzu parlamentu chce predložiť zmeny v spôsobe obsadzovania 
riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa ohľadom kľúčovej 
požiadavky iniciatívy na odvolanie Gašpara spolieha na profesionalitu Druckera. 

Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, aby abdikoval na svoju funkciu. Nevylúčil, že sa z postu 
policajného šéfa rozhodne odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky 
ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar uvedomuje. Nemá však pocit, že by vo 
funkcii škodil. Pripomenul, že na Slovensku sa stalo menej trestných činov a bolo menej mŕtvych na cestách. 

T. Gašpar: Z vlády ma nikto nepožiadal o abdikáciu, nevylučujem, že odídem sám 
Bratislava 6. apríla (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, 

aby abdikoval na svoju funkciu. Povedal to novinárom RTVS a Denníka N, ale nevylúčil, že sa z postu policajného 
šéfa rozhodne odísť sám. 

Gašpara podľa jeho slov na odchod nevyzval ani minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD). „Z vlády 
ma nikto nepožiadal, aby som odstúpil. Rozhovory, ktoré s ministrom vnútra máme, sú o policajnom zbore. V 
dohľadnom čase rozhodne aj o mojej budúcnosti, aj o tom, ako bude pokračovať policajný zbor,“ vysvetlil Gašpar. 

Policajný prezident však nevylučuje, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov 
útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar 
uvedomuje. „Vnímam to a myslím si, že mnohí z nich nevedia, aké sú tie dôvody. Sú im podsúvané rôzne, za 
ktoré ja nenesiem zodpovednosť. Zároveň je veľa ľudí, ktorí mi vyjadrujú podporu a je neviem, voči ktorým mám 
byť korektnejší. Tak či tak som mal končiť na jeseň po prijatí zákona. Dnes je skoro hotový a či to bude zajtra, o 
mesiac, alebo po prijatí tohto zákona, už nie je pre mňa rozhodujúce,“ deklaroval. To, čo je pre neho dôležité a čo 
mu prekáža je, že sa napáda celý Policajný zbor. 

Gašpar však nemá pocit, že by vo funkcii škodil. Poukázal tu na to, že na Slovensku sa stalo menej trestných 
činov, bolo menej mŕtvych na cestách. 

Policajnému šéfovi sa zároveň nepozdáva, že po jeho odchode volá aj prezident SR Andrej Kiska. „Vidím tu 
konflikt záujmov. Vyjadroval sa o tom, že je NAKA zneužívaná vo vzťahu k jeho firme, ale NAKA tieto podozrenia 
nevyšetrovala do decembra minulého roku. Teraz ich vyšetruje,“ dodal. 

Za slušné Slovensko demonštrovali aj v zahraničí; v Prahe sa zišli stovky ľudí 
Praha/Amsterdam/Dublin 5. apríla (TASR) – Zhromaždenia v rámci iniciatívy Za slušné Slovensko sa konali 

vo štvrtok popri Slovensku opäť aj vo viacerých zahraničných mestách. Zrejme najviac ľudí sa zišlo na podujatí 
pod heslom „Praha – Postavme sa za slušné Slovensko“, ktoré organizovali Slováci žijúci v českej metropole už 
po piatykrát. 

Na podvečernom zhromaždení na pražskom Václavskom námestí vystúpili hostia z Česka i zo Slovenska 
vrátane umelcov, ako sú David Koller, Nina Rosa, Silvia Szollos či folklórny súbor Limbora. Z údajov na 
facebookovej stránke podujatia vyplýva, že prítomných bolo približne 500 účastníkov. 

Podľa zverejnenej tlačovej správy išlo o apolitické protestné zhromaždenie s cieľom „upozorniť na fakt, že 
slovenská spoločnosť… sa dožaduje zmien, čomu bolo doposiaľ vyhovené len čiastočne“. „Ani mesiac od vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej verejnosť nepozná vrahov a je presvedčená, že 
Polícia SR túto vraždu nikdy neobjasní, pretože prezident policajného zboru SR je namočený v kauzách mafie a 
vládnych špičiek, o ktorých Ján Kuciak písal,“ uviedol spolok Pražská kaviareň. 

Okrem vyšetrenia vraždy Kuciaka a odvolania slovenského policajného prezidenta Tibora Gašpara 
organizátori požadovali aj „vznik novej a dôveryhodnej vlády, ktorej súčasťou nebudú ľudia podozriví z korupcie a 
prepojenia na organizovaný zločin“. 

Miestami ďalších štvrtkových zhromaždení boli podľa internetovej stránky iniciatívy Amsterdam, Dublin, 
Manchester, Štokholm, ale aj kalifornské Palo Alto. 

Diana Quirschfeld zo skupiny organizátorov akcie v Amsterdame pre TASR uviedla, že v súlade s 
očakávaniami sa tentoraz zúčastnilo približne 60 ľudí, zatiaľ čo pri predošlých zhromaždeniach sa ich zišlo 30-
130. Ciele boli podľa nej „stopercentne jednotné“ s cieľmi protestov na Slovensku. Okrem „odpolitizovania polície“ 
protestujúci opakovane žiadali medzinárodné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Na večernom proteste pred slovenským veľvyslanectvom v Dubline sa podľa vyjadrenia usporiadateľa 
Miroslava Talara pre TASR malo zúčastniť približne 25-30 ľudí. 

Zaplnené námestie v Bratislave žiadalo odchod policajného prezidenta T. Gašpara 
Na bratislavskom Námestí SNP sa opäť zišli desaťtisíce ľudí na zhromaždení Za slušné Slovensko. Piaty 

rovnomenný pochod sa uskutočnil vo štvrtok, hlavnou požiadavkou bol tentoraz odchod policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. Hodinu a pol trvajúce zhromaždenie prebehlo pokojne, nenarušili ho žiadne incidenty. 

Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Organizátori z pódia 
pripomenuli, že vyšetrenie smrti týchto dvoch mladých ľudí je naďalej ich hlavnou požiadavkou. Súčasná vládna 
moc si podľa organizátorky Karolíny Farskej stále nechce uvedomiť, že odvolanie Gašpara je prvý nevyhnutný 
krok k tomu, aby verejnosť mohla začať veriť, že vražda novinára a kauzy, na ktoré poukázal, budú nezávisle 
vyšetrené. 

Richard Stanke: „Občanom krajiny ste vzali vieru v akúkoľvek spravodlivosť a my ju chceme späť!“ 



Okrem odchodu šéfa polície iniciatíva Za slušné Slovensko žiada systémové zmeny v polícii a odpolitizovanie 
jej vedenia. „To, čo premiér hovorí, je zbavovanie sa zodpovednosti,“ uviedol jej ďalší predstaviteľ Juraj Šeliga na 
margo slov predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý uviedol, že jeho úlohou nie je rozhodovať o 
budúcnosti policajného prezidenta a v tejto záležitosti dáva voľnú ruku ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi 
(nominant Smeru-SD). Organizátori v závere zhromaždenia vyhlásili, že sú odhodlaní pokračovať v protestoch, až 
kým Gašpar neodíde. 

Dav zaplnil väčšiu časť Námestia SNP. Okrem štrngania kľúčmi a výziev na koniec policajného prezidenta a 
súčasného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ľudia opakovane skandovali heslo „Voľby“. Námestiu sa v 
úvode prihovorila novinárka týždenníka Trend Zuzana Petková, ktorá pred dvoma rokmi napísala článok o kauze 
podvodov na DPH, v ktorej mali byť namočené politické špičky Smeru. 

„Polícia mi do dnešného dňa neodpovedala na otázku, ako naložila s podozreniami, ktoré sa týkali bývalého 
ministra vnútra Roberta Kaliňáka,“ povedala davu. „Namiesto toho si mňa a kolegyňu predvolala NAKA. Elitná 
zložka polície, ktorá bola zriadená na boj s mafiou a najhoršou kriminalitou, vyšetrovala, či sme sa nedopustili 
trestného činu ohovárania ministra,“ doplnila Petková. 

Najemotívnejší prejav mal opäť herec Richard Stanke, ktorý prišiel na pódium v sprievode ďalších hercov a 
umelcov. „Od nástupu vlády prešlo desať dní a začala sa okamžitá normalizácia. Na jednej strane novinári denne 
odhaľujú korupčné prepojenia členov vlády či vysokých štátnych úradníkov, na strane druhej sú viac ako trestné 
oznámenia na vysokopostavených ľudí prešetrovaní ľudia, ktorí tieto skutky oznámili,“ povedal Stanke. 
„Atmosféra strachu, nedôvera v spravodlivosť pokračujú a chobotnica je v bezpečí,“ dodal herec. 

Predstavitelia iniciatívy v utorok (3.4.) informovali, že dostali pozvánku na stretnutie s Druckerom. Pozvanie 
odmietli s tým, že sa na ňom nezúčastnia skôr, ako minister odvolá Gašpara. 

Premiéra Pellegriniho mrzí pokračovanie zhromaždení. Ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie 
Gašpara sa premiér spolieha na profesionalitu Druckera. „Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, aby čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový 
zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil v stredu 
(4.4.) Pellegrini. 

V Gregorovciach bude 5. mája koncert, v deň plánovanej svadby Martiny a Jána 
Prešov 5. apríla (TASR) – Vyše 2000 ľudí prišlo v Prešove na štvrtkové zhromaždenie, ktoré vyzývalo postaviť 

sa za slušné Slovensko. Na transparentoch dominovali výzvy na odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora 
Gašpara, kritika na adresu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a dav žiadal predčasné voľby. 

Za organizátorov zhromaždení na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý 
poukázal na politické nominácie nových ministrov, ktoré sú podľa jeho slov výsmechom voči ľuďom v uliciach. „Je 
evidentné, že pokračujú v trende, ktorý Smer-SD nastavil pred desiatimi rokmi, v dosadzovaní tendenčných, 
stranou ovládaných ľudí do kľúčových pozícií riadenia štátu,“ povedal. Ako príklad uviedol policajného prezidenta 
Gašpara. Ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) adresoval otázku, dokedy ich chce 
pozývať na kávu a ignorovať hlas ľudu. 

Na pódiu sa hovorilo aj o dotáciách v agrorezorte a „kradnutí“ pôdy prostredníctvom nekalých praktík, ktoré 
zakrýva nie zahraničná, ale domáca mafia. 

K Prešovčanom sa prihovoril riaditeľ vydavateľstva Denníka N Lukáš Fila, ktorý pripomenul, že ostáva 
nevyšetrená vražda dvoch ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Jeden z nich bol mojím kolegom, novinárom. 
Existuje dôvodné podozrenie, či súčasné vedenie polície má úprimný záujem okolnosti tejto vraždy vyšetriť. 
Ministerstvo kultúry, ktoré má na starosti novinárov a médiá, má sa postarať o to, aby sa niečo podobné 
neopakovalo, je v rukách ministerky, ktorá je v danej oblasti absolútne neznáma,“ uviedol. 

Na tribúne sa opäť objavila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, ktorá neprišla rečniť, iba svojou 
prítomnosťou chcela pripomenúť, že žiada spravodlivé vyšetrenie vraždy svojej dcéry a jej snúbenca. V jej mene 
zaznelo pozvanie na koncert do Gregoroviec na 5. mája, kedy mali mať svadbu zavraždení Martina a Ján. 

Bratislava: Zhromaždenie Za slušné Slovensko bolo podľa polície pokojné 
Zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo v Bratislave, bolo pokojné, polícia nezaznamenala 

narušenie poriadku. Vyplýva to z hodnotenia bezpečnostnej situácie, o ktorom informoval bratislavský krajský 
policajný hovorca Michal Szeiff. 

„Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave aj dnes napomáhalo zabezpečovať pokojný a nerušený 
priebeh oznámeného verejného zhromaždenia, ako aj pochodu,“ uviedol s tým, že polícia počas ich priebehu 
nebola nútená zakročiť. „Prípady narušenia verejného poriadku zo strany účastníkov zhromaždenia a pochodu 
sme doposiaľ nezaznamenali,“ doplnil Szeiff. Situáciu na území hlavného mesta polícia aj naďalej monitoruje. 

Ľudia na verejnom zhromaždení žiadali odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové 
zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. Preto sa konali ďalšie zhromaždenia 
vo viacerých slovenských mestách aj v zahraničí. 

Premiéra Pellegriniho zvolanie zhromaždení s požiadavkou na odvolanie Gašpara mrzí. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Predseda vlády tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym 
prokurátorom Jaromírom Čižnárom ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako 
má. 



„Ak by som mal pochybnosť, že aj v tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak, samozrejme, ten tlak na pána 
ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby 
posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, čo má urobiť,“ dodal. 

B. Bystrica: Rečníci na námestí žiadali odchod T. Gašpara a dôveryhodnú vládu 
Približne 2000 ľudí sa zišlo vo štvrtok podvečer na Námestí SNP v Banskej Bystrici na mítingu podporujúcom 

iniciatívu Za slušné Slovensko. Na pódiu sa takmer dve hodiny striedali organizátori z rôznych občianskych 
zoskupení a rečníci z radov študentov, zdravotníkov či umeleckej obce. 

Ako krátko pred podujatím TASR povedala Martina Strmeňová, koordinátorka platformy Nie v našom meste, 
ktorá v Banskej Bystrici organizuje mítingy Za slušné Slovensko, štvrtkový protest pod Urpínom sa koná najmä 
preto, aby boli splnené požiadavky protestujúcich, ako sú nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zostavenie dôveryhodnej vlády. „Nezávislé vyšetrenie vraždy však nemôže 
byť, pokiaľ je na svojom mieste v polícii politický nominant. Preto chceme zvýrazniť našu požiadavku na 
odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara,“ zdôraznila. Organizátori sa zároveň pripojili aj k protestom 
slovenských farmárov pre agrokauzu s eurodotáciami na východe Slovenska. 

Na pódiu sa okrem organizátorov a hudobných hostí vystriedali napríklad aktivistka z platformy Nie v našom 
meste Csilla Droppová, novinár Eugen Korda alebo občiansky aktivista Slávo Sochor. 

Trnava: Na proteste bolo 500 ľudí, vystúpil R. Bezák i V. Oktávec 
Arcibiskup Róbert Bezák aj tribún Novembra ’89 Vladimír Oktávec vystúpili vo štvrtok v Trnave na ďalšom 

proteste Za slušné Slovensko. Na Trojičnom námestí sa zišlo okolo 500 ľudí všetkých vekových kategórií. 
Prítomnosť Bezáka organizátor akcie Pavol Koprda vopred neavizoval, o to väčší potlesk mal arcibiskup po 

svojom vystúpení. Povedal, že sú udalosti, ktoré nás posúvajú ďalej, aj „keď máme v srdci obavu a niet toľko 
odvahy. Ale keď sa odvahy spoja, je to lavína a tá spôsobila, že sa čosi zásadné zmenilo“. Smrť Jána Kuciaka a 
jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ľuďoch, ako uviedol, vzbudila záujem o veci verejné, o pravdu a spravodlivosť 
a je to búrka, ktorá sa valí Slovenskom a má veľkú silu. „Verím, že žijeme chvíľu zrodenia čestného občana 
Slovenska, ktorý chce, aby bola táto krajina slušná a krásna svojimi ľuďmi,“ povedal Bezák. 

Oktávec pripomenul, že v Novembri ’89 „sme žili v neslobode, dnes atribúty slobody máme a napriek tomu 
cítime potrebu vyjadrovať nespokojnosť s vecami verejnými. Volíme slobodne, ale akosi divne – najprv vhodíme 
lístok a potom sa držíme za hlavu“. Podľa jeho slov sa podnikanie a politika nedajú robiť naraz. „Ľudia, ktorí to tak 
robia, prznia podnikanie i politiku,“ konštatoval Oktávec. 

Zástupca iniciatívy Chceme veriť Peter Wilfling zo združenia Via Iuris zoznámil prítomných s požiadavkami 
iniciatívy a požiadal nielen o ich podporu, ale aj šírenie. Zahŕňajú obnovenie dôvery občanov v štát cez kroky ako 
odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného prezidenta Tibora Gašpara či väčšiu kontrolu 
nimi riadených orgánov i súdnictva. 

Koprda prečítal list novinára Andreja Bána. Moderátorom protestu bol opäť herec trnavského Divadla Jána 
Palárika Tomáš Vravník, jeden zo signatárov výzvy Kultúrny reparát, ktorého text predniesol pred zhromaždenými 
Trnavčanmi. Povedal, že výzvu na odstúpenie nevymenovanej ministerky kultúry podpísalo už 2000 ľudí. V 
závere mítingu oznámil vznik platformy Za slušné Slovensko a vyzval, aby sa obyvatelia Trnavy zišli opäť, ak to 
bude potrebné. 

„Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti. My vydržíme,“ adresoval za zúčastnených 
tým, ktorí nechcú počuť „hlas ulice“ žiadajúci výmenu policajného prezidenta, nezávislé vyšetrovanie smrti 
novinára Kuciaka, odpolitizovanie polície a zastavenie korupcie a stíhania prokurátora Vasiľa Špirka. 

Žilina: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišlo niekoľko tisíc ľudí 
Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa vo štvrtok popoludní zišlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline 

niekoľko tisíc ľudí. Jedným z jeho cieľov bolo podľa spoluorganizátora zhromaždenia Mareka Richtera vyslať 
jasný nesúhlas s tým, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) stále neodvolal prezidenta 
Policajného zboru Tibora Gašpara. 

„Rovnako chceme poukázať na nevyhnutné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia 
polície. Preto požadujeme dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, odvolanie 
policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia 
polície,“ zdôraznil Richter. 

Za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6000 signatárov, sa 
zhromaždeniu prihovoril Ján Orlovský. „Najdôležitejšia vec je, že sa zobudila občianska spoločnosť. Pretože, keď 
kontrolujeme vládnu moc len raz za štyri roky v čase volieb, zdá sa, že je to málo. Zvolení ľudia si veľmi rýchlo 
zvyknú na isté pohodlie a moc. Majú pocit, že už sú nekontrolovateľní. A keď nefungujú jednotlivé inštitúcie, tak tu 
máme marazmus, ktorý tu máme,“ podotkol Orlovský. 

Podľa blízkeho priateľa Jána Kuciaka Marcela Tomaníka je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek, ktorý bol 
neoddeliteľnou súčasťou vášho života, tu už nikdy viac nebude. „To, čo Janko robil, nerobil len pre seba. Robil to 
pre nás všetkých. Preto, aby naozaj docielil slušné Slovensko. Žiaľ, už nikdy to nedokončí. Preto vás všetkých 
prosím, aby ste nepoľavili a dávali najavo, že to, čo sa tu, na Slovensku deje, nie je v poriadku. Chcem požiadať 
všetkých, ktorým nie je jedno, v akom štáte žijú a v akom štáte budú žiť ich deti, aby neprestali bojovať za slušný 
štát, spravodlivosť, urýchlené a transparentné vyšetrenie vraždy našich priateľov,“ povedal pred zhromaždením 
Tomaník. 

Košice: K protestu Za slušné Slovensko sa pridali farmári s traktormi 
Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa vo štvrtok opäť konalo v centre Košíc. Podujatie, ktoré 

prebehlo bez incidentov, pritiahlo na Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne viac ako 2000 ľudí. K akcii sa pridali aj farmári 
z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. Ich protest 
sprevádzala kolóna desiatok traktorov, ktorá prešla Košicami od mestskej časti Barca až k centru mesta. 



Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by podľa výzvy zo zhromaždenia mal vykonať 
opatrenia na obnovu dôvery občanov v políciu a ministerstvo vnútra. „Žiadame okamžité odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara, odpolitizovanie vedenia polície a realizáciu nevyhnutných systémových zmien v 
policajnej inšpekcii, ktoré budú garantovať jej nezávislosť,“ uviedli za organizátorov Ján Gálik a Alžbeta Bojková. 
Poukázali na medializované informácie o pochybeniach pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj na stále sa objavujúce korupčné kauzy. 

Za protestujúcich farmárov vystúpil František Oravec, farmár z Gyňova pri Košiciach, ktorý hovoril o 
„mafiánskych praktikách“ v poľnohospodárstve. Silné skupiny podľa jeho slov zaberajú pôdu od tých, ktorí majú 
na ňu právny nárok a ktorí tak musia čeliť nátlaku, vyhrážkam i fyzickým útokom. 

„Žiadame, aby finančné prostriedky – dotácie boli vyplácané iba takým užívateľom pôdy, ktorí k nej vedia 
preukázať právny titul, či už na základe vlastníctva, alebo právoplatnej nájomnej zmluvy. Žiaľ, odkedy sme vstúpili 
do Európskej únie, nie je žiadny štátny ani samosprávny orgán, ktorý by kontroloval právne tituly k pôde. Tu je tá 
diera a priestor pre rôznych špekulantov, novodobú mafiu, ktorá vie poberať finančné prostriedky Európskeho 
spoločenstva bez právneho titulu,“ povedal Oravec pre novinárov. 

Pokiaľ Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) alebo ministerstvo pôdohospodárstva nepristúpia k zmene, 
nespokojní farmári sa podľa neho chystajú na protest aj s traktormi od Michaloviec až do Bratislavy. 

Na zhromaždení vystúpil aj vedúci charity Samaritán a zakladajúci člen Občianskeho fóra a hnutia VPN 
Ľubomír Badiar, ktorý navrhol vyhlásiť deň zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za pamätný 
deň SR – deň boja proti korupcii. Medzi rečníkmi boli aj ochranár a filmár Erik Baláž či riaditeľka Karpatskej 
nadácie a občianska aktivistka Laura Dittel. 

Nitra: Dve tisícky ľudí žiadali od vlády, aby splnila svoje sľuby 
Nitra 5. apríla (TASR) – Približne dve tisícky ľudí sa vo štvrtok zišli v Nitre na pochode Za slušné Slovensko. 

Organizátori zvolili symbolickú trasu, ktorá viedla od Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF), 
kde študovala zavraždená Martina Kušnírová, a pokračovala k budove študentského domova Nitra, kde sídli 
Katedra žurnalistiky UKF, na ktorej študoval a neskôr vyučoval Ján Kuciak. Pochod sa skončil pri Mariánskom 
stĺpe na Svätoplukovom námestí, kde účastníci zaspievali hymnu a zapálili kahance na pamiatku zavraždeného 
novinára a jeho priateľky. 

Na Svätoplukovom námestí sa zhromaždeným ľuďom prihovoril študent žurnalistiky Jakub Prok, ktorý bol 
žiakom Jána Kuciaka. Zdôraznil, že od vraždy Jána a Martiny už uplynul viac ako mesiac. „Požiadavka na jej 
dôkladné a nezávislé vyšetrenie a tiež všetkých káuz, na ktoré Jano poukázal, však stále zostáva nesplnená. Za 
ten čas sa nám však prostredníctvom verejného tlaku podarilo donútiť vládu prijať politickú zodpovednosť. 
Desaťtisíce slušných ľudí v uliciach ukázali, že Slovensko má nádej stať sa lepšou krajinou,“ vyhlásil. 

Jeho slová sprevádzalo hlasné „do basy“, ktoré skandovali zhromaždení ľudia. Tým organizátori pripomenuli 
sľub vlády o vrátení dôvery orgánom činným v trestnom konaní. „Svoj sľub nesplnili. Je nepochopiteľné, že aj po 
desiatich dňoch vo funkcii nedokázal urobiť minister vnútra Tomáš Drucker v tejto veci ani to najzákladnejšie 
gesto – odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Jeho zotrvanie vo funkcii je pritom výsmechom 
akejkoľvek snahe o objektivitu vyšetrovania. Zároveň je to pomyselná facka do tváre desaťtisícom ľudí v uliciach,“ 
skonštatoval Prok. 

L. Ď. Nicholsonová: Žiadame, aby G. Matečná odstúpila z postu šéfky MPRV SR 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela 

Matečná (nominantka SNS) by mala odstúpiť zo svojho postu ministerky pôdohospodárstva. Uviedla to na 
brífingu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) v Moldave nad Bodvou jej podpredsedníčka Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, za účasti farmárov, ktorí sa cítia podvedení pomermi v agrorezorte na východe Slovenska. 

„Nie ja ju žiadam o odstúpenie, toto sú ľudia, ktorých záujmy vy máte zastupovať, Vy máte zastupovať záujmy 
drobných roľníkov, ktorí tu dnes hovorili. V ich mene vás žiadam, aby ste si zachovali zvyšky cti a s okamžitou 
platnosťou odstúpili z funkcie ministerky pôdohospodárstva,“ povedala Nicholsonová. 

„Považujem za nehorázny výsmech, ak si vy s pánom Kožuchom (Juraj Kožuch, generálny riaditeľ 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry – PPA, pozn. TASR) zorganizujete tlačovú konferenciou a pred kamerami 
všetkých zúčastnených médií hovoríte, ako ste o ničom celé roky netušili a že vy ste poňali podozrenia až po tom, 
ako bol publikovaný článok investigatívneho novinára Andreja Bána, ktorý si dal tú námahu a vycestoval do 
„krajiny, v ktorej nič nie je“, teda sem na východ Slovenska,“ podčiarkla Nicholsonová. 

Podľa slov tímlíderky SaS pre pôdohospodárstvo Jarmily Halgašovej bol za posledné roky v agrorezorte 
vybudovaný sofistikovaný a netransparentný systém prideľovania dotácií. „Peniaze sa prideľovali 
netransparentným spôsobom veľmi úzkej skupine ekonomicky previazaných vlastníkov,“ podotkla Halgašová. 

„Žiadame MPRV a PPA, aby okamžite zverejnili všetky systémové a projektové dotácie od vstupu SR do EÚ, 
a to v čo najjednoduchšej forme, aby bola možnosť pre kohokoľvek mať (k dokumentom) rýchly a krátky prístup. 
Rovnako žiadame, aby MPRV založilo centrálny register žiadostí o nájmoch pozemkov v správe Slovenského 
pozemkového fondu (SPF), s uvedením vlastníckeho vzťahu,“ dodala Halgašová. 

Návrh zmien v polícii predloží T. Drucker na júnovú schôdzu parlamentu 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR 

sú absolútnou prioritou nového ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Drucker to uviedol v 
štvrtok na sociálnej sieti, kde reagoval na kritiku, že odkladá ohlásené legislatívne zmeny. 

„Nezmenil som postoj. Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu,“ 
deklaruje minister. Ten však po oboznámení sa so stavom a lehotami zistil, že materiál nestihne predložiť na 
májovú schôdzu Národnej rady SR. „Ak bude budúci týždeň návrh zákona predložený do medzirezortného 
pripomienkového konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu,“ informoval. 



Drucker opäť zopakoval, že chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových 
pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. „Toto je podstata zmeny,“ objasnil. 

Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie budú vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným 
vypočutím, spresnil minister s tým, že povinnými orgánmi budú výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre 
obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho. 

Povinné výberové konania sa budú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a 
všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek 
by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné 
previerky. 

Minister tiež avizoval, že bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie v 
budúcnosti nebude možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov budú mať špecializované oddelenia 
prokurátorov v rámci všetkých krajov. 

Na doteraz absentujúce kroky nového ministra vnútra reaguje iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá zvolala na 
štvrtok do Bratislavy ďalšie protestné zhromaždenie. Žiada odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, 
jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. 

Pre obnovenie dôvery verejnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa iniciatívy potrebné 
konkrétne kroky. Ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) však nevidí jasný signál, 
že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. 

Premiér: Výsledkom zmien má byť nikým neovplyvňovaný policajný prezident 
Bratislava/Prakovce 5. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že minister vnútra 

Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pripraví takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na 
čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Pellegrini to uviedol po výjazdovom 
rokovaní vlády v Prakovciach v okrese Gelnica. 

Premiér reagoval na podrobnosti, ktoré Drucker vo štvrtok priblížil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je s 
legislatívnym návrhom „v kontúrach“ oboznámený a nemá s ním problém. „Pán minister má moju plnú podporu, 
má voľné ruky, ja mu do prípravy legislatívy nezasahujem a verím, že pripraví takú legislatívnu úpravu, ktorá do 
budúcna zamedzí akýmkoľvek pochybnostiam, žeby na čele polície po tom výberovom konaní stál niekto, kto je 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný,“ uviedol. 

Výsledkom novozavedeného výberového konania bude podľa premiéra nezávislý policajný prezident, ktorého 
bude musieť verejnosť rešpektovať. „Myslím si, že to dá tomu ďalšiu takú mieru väčšej dôveryhodnosti a odstráni 
tie pochybnosti, ktoré nie vždy sú založené na pravde, ale dnes už niekedy mám pocit, že je to viac o emóciách 
ako o realite,“ doplnil s tým, že vytvára tlak na ministra vnútra, aby legislatívnu úpravu predložil čo najskôr. 

Drucker v štvrtok oznámil, že návrh pošle do pripomienkovania na budúci týždeň. Materiál tak už nestihne 
predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR, stihnúť by sa však mala júnová schôdza parlamentu. Prezident 
Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie by po novom mali byť vyberaní dvojkolovo s verejným vypočutím. Ich 
funkčné obdobie by malo byť sedem rokov, bez možnosti opätovnej voľby. S tým súhlasí i predseda vlády. 

„Som zástanca toho, že funkčné obdobie policajného prezidenta musí z väčšej miery presahovať volebné 
obdobie, aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú, alebo nebudú môcť 
vyberať konkrétneho policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje,“ ozrejmil Pellegrini. Podľa toho je logické, že prvé 
volebné obdobie nového šéfa policajnej inšpekcie bude polovičné, aby sa neprekrývalo s volebným obdobím 
policajného prezidenta. 

Premiér očakáva, že bude o finálnom znení legislatívnych zmien informovaný ešte pred tým, ako ho minister 
pošle na pripomienkovanie. Pellegrini tiež predpokladá, že následne sa materiál dostane na Koaličnú radu, aby 
sa zabezpečila potrebná väčšina pre jeho schválenie v parlamente. 

A.Kiska: Očakáva odvolanie policajného prezidenta T.Gašpara v najbližších dňoch 
Štrbské Pleso 5. apríla (TASR) – Prezident Andrej Kiska očakáva, že k odvolaniu policajného prezidenta 

Tibora Gašpara dôjde v najbližších dňoch. Povedal to po štvrtkovom stretnutí s prezidentom Českej republiky 
Milošom Zemanom na Štrbskom Plese. 

„Pri menovaní novej vlády a pri rozhovore s ministrom vnútra som povedal, že výmena kľúčových ľudí v 
polícii, medzi ktorých pravdaže patrí aj policajný prezident pán Gašpar, je kľúčovou vecou k tomu, aby sme mohli 
naspäť začať budovať dôveru ľudí v políciu. Vláda stojí pred ťažkou úlohou, ale nemáme najmenšiu šancu túto 
dôveru vrátiť, pokiaľ nedokážeme v najbližších dňoch takúto nesmierne dôležitú vec pre upokojenie a získanie 
dôvery, ako je odstúpenie policajného prezidenta pána Gašpara,“ uviedol Kiska ohľadom ohlásených protestov v 
slovenských uliciach, na ktorých budú ľudia vo štvrtok žiadať odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. 

Predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach, žiadajú 
odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii, ale aj 
odpolitizovanie vedenia polície. 

Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na 
odvolanie Tibora Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový 
minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

BRIEF: J. VALOCKÝ ODSTÚPIL Z FUNKCIE ŠÉFA NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Poslanec za Smer-SD Jozef Valocký odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa 

Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. Jeho rezignáciu už prijala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). 
Valockému sa v NOÚ búril personál, kritizoval odchod zdravotníkov i odklad operácií. 

SaS: Sme najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za Slovensko 



Bratislava 5. apríla (TASR) – Strana SaS má jasnú víziu, čo chce so Slovenskom spraviť a má schopných a 
čestných ľudí, ktorí to dokážu zrealizovať. SaS je preto najlepšie pripravenou stranou na to, aby prevzala 
zodpovednosť za krajinu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Liberáli tu predstavili 
poslednú z ôsmich plánovaných reforiem pod názvom Štíhly štát s podtitulom Efektívna štátna správa. 

Poslanec SaS Jozef Rajtár pripomenul, ako sme nedávno videli premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) 
osobne sedieť na daňovom úrade, kde na papieri priniesol svoje daňové priznanie napriek tomu, že štát už mal 
byť zdigitalizovaný a priznanie sa malo podávať elektronicky. „Nový vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši 
(Smer-SD) zase hovoril o tom, ako sa pasuje so stránkou Slovensko.sk a nepodarilo sa mu cez ňu vybaviť nič,“ 
povedal Rajtár. 

Opozičný poslanec preto tvrdí, že IT projekty štátu sú neefektívne, nefungujú a stoja veľa. „Preto máme 
pripravenú reformu Štíhly štát,“ vyhlásil. Reforma podľa jeho slov obsahuje dôsledné uplatňovanie konceptu 
Hodnota za peniaze, zmeny v elektronizácii štátnej správy tak, aby priniesli lepšie a lacnejšie elektronické služby 
štátu a napokon transparentné verejné obstarávanie. 

Sulík tvrdí, že Slovensko vie byť v relatívne krátkom čase úžasnou krajinou pre život. „Preto chceme naše 
priority realizovať, preto sme ku každej z ôsmich priorít vypracovali reformné diela,“ dodal. 

V mestách pokračujú protesty, hlavnou požiadavkou sú zmeny v polícii 
Bratislava 5. apríla (TASR) – Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v 

policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície. Aj toto žiadajú predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, 
ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach. 

„Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) tvrdí, že potrebuje čas na rozhodnutie o novom policajnom 
prezidentovi. Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, 
že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných policajtov, a to v priebehu pár dní,“ uviedli 
organizátori. 

Podľa nich, ak sa chce minister vnútra naozaj snažiť o obnovenie dôvery verejnosti v nezávislé vyšetrovanie 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj káuz, na ktoré zavraždený novinár poukázal, tak odvolanie 
Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné 
kroky, aby sa Drucker vôbec mohol uchádzať o dôveru verejnosti. 

Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia 
jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. „Miesto toho počúvame o potrebe 
zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave o 17. 
hodine na Námestí SNP. V ostatných mestách budú zhromaždenia, pochody alebo ďalšie aktivity vo štvrtok alebo 
piatok (6.4.) podľa kapacít a ohlásenia organizátorov z konkrétnych miest. 

Premiéra Pellegriniho mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie Tibora 
Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž kompetencii nový minister vnútra Tomáš 
Drucker, na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu (4.4.) na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech 
túto funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký 
policajný prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah 
vysokého politika do chodu polície,“ zdôvodnil. Zároveň necháva na ministra vnútra, aby rozhodol, aké 
personálne zmeny spraví. „Pre mňa je momentálne kľúčové, aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti 
predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ 
vysvetlil Pellegrini. 

Predsedu vlády podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ dodal. 

Český prezident Miloš Zeman pricestoval na návštevu Slovenska 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska v stredu pricestoval prezident Českej republiky Miloš 

Zeman. Ide o jeho prvú zahraničnú návštevu v druhom funkčnom období. Informoval o tom hovorca Pražského 
hradu Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter. 

Zeman sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj s premiérom Petrom 
Pellegrinim. 

Podľa Martina Liptáka z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, ktorý TASR informoval o programe 
návštevy, sa stretnutie prezidentov začne vo štvrtok oficiálnym privítaním. 

Predmetom ich rozhovorov „bude ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý sa v tomto 
roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil Lipták. 

Prezidenti sa spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. Podvečer sa 
český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman odcestuje v piatok 
6. apríla. 

P. Pellegrini: Nie som zástanca vyľudňovania území odchodom za prácou 



Sabinov 4. apríla (TASR) – Osobne určite preferujem to, ak chce niekto v regióne zostať žiť, aby si tam našiel 
prácu. Na druhej strane je dôležité, aby sme poskytli možnosť cestovať za prácou aj tým, ktorí chcú z regiónu 
odísť. Na margo cestovania za prácou alebo vytvárania pracovných miest v regióne to povedal po stredajšom 
výjazdovom rokovaní vlády v Sabinove jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD). 

„Mala by to byť kombinácia, nesmie to byť preferencia, pretože ja nie som zástanca vyľudňovania nejakých 
území, aby sa zrazu z východného Slovenska stalo územie, kde naozaj žijú už len ľudia, ktorí sú napríklad v tom 
dôchodcovskom veku a všetka pracovná sila sa nám bude presúvať na západné Slovensko. To nie je dobré pre 
krajinu. Preto všade tam, kde to bude možné, budem určite preferovať podporu vzniku pracovných miest v danom 
regióne a popri tom ešte poskytovať možnosť tým, ktorí chcú za prácou cestovať, aby aj túto podporu mali,“ 
uviedol Pellegrini. 

V auguste 2016 vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila akčný plán rozvoja okresu. Jeho 
hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1115 pracovných miest do roku 
2020. 

„Tých 762 terajších novovytvorených pracovných miest dáva celkom dobrý predpoklad, že by sme tých 1100 
do roku 2020 mohli vytvoriť aj napríklad takou pomocou, ako sme sľúbili pánovi primátorovi. Ak by vedel dostať 
od štátu pozemky, môže ich ponúknuť investorom, ktorí môžu hneď v prvom kole vytvoriť ďalších 120 miest, tak 
cieľ je splniteľný,“ povedal Pellegrini. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pred stredajším rokovaním vlády povedal, že je 
dôležité, aby boli podporovaní malí podnikatelia priamymi finančnými prostriedkami na zamestnanosť. 

„Nie je možné, aby boli podporovaní výlučne iba cudzí investori, ktorí sem prídu, sú oslobodení od daní. 
Rozhodne najúčinnejším dôvodom na podporu v týchto najmenej rozvinutých okresoch je práve takáto podpora 
drobných podnikateľov,“ povedal Majerský. 

Nadácia Zastavme korupciu zverejnila správu o stave slovenskej polície a vážne zistenia 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Skutočný stav slovenskej polície je značne odlišný od obrazu, aký roky 

vykresľujú vedenie ministerstva vnútra a Policajného zboru. S takýmto konštatovaním prišla Nadácia Zastavme 
korupciu a týždenník Trend na základe podrobných rozhovorov so 16 policajnými vyšetrovateľmi. Výsledky sondy 
do fungovania polície prezentovali na stredajšej tlačovej konferencii. Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD) požiadal policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe nadácie. 

Najvážnejším zisteniami sú podľa riaditeľa nadácie Pavla Sibylu falšovanie policajných štatistík kriminality a 
objasnenosti trestných činov. Tiež nútené odchody policajtov do civilu ako dôsledok svojvoľných výmen zo strany 
politických nominantov, ktorí sa do najvyšších funkcií v Policajnom zbore dostanú po každých parlamentných 
voľbách. Sibyla však kritizoval aj to, že niektoré zložky polície trpia fluktuáciou, pričom sa náhrada za odídených 
hľadá ťažko aj pre nízke nástupné platy. Ani jeden z oslovených policajtov si potom podľa riaditeľa nadácie nevie 
predstaviť, že by sa za súčasného stavu mohlo podariť stíhať vysokopostaveného verejného funkcionára. 

Svedectvá zbierala nadácia a týždenník Trend niekoľko týždňov ešte pred zavraždením novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spolu 16 súčasných alebo bývalých vyšetrovateľov, funkcionárov, 
radových policajtov a jeden operatívec, ktorí mali odslúžených priemerne 15 a viac rokov sa rozprávali s 
redaktorkou Trendu Zuzanou Petkovou. Dve tretiny z nich pôsobia stále v Policajnom zbore, požiadali o 
anonymitu. 

„Snažili sme sa vybrať policajtov, ktorí pre nás boli dôveryhodní a tie rozhovory boli naozaj hĺbkové. Trvali dve 
až niekoľko hodín, pričom prezentujeme len veci, na ktorých sa všetci zhodli,“ opísala Petková. „Určite by sme 
boli radšej, keby oslovených policajtov bolo 160 a nie 16, ale väčšina z nich sa bojí hovoriť,“ doplnil Sibyla. „Ich 
výpovede podávajú nejaký obraz o polícii. Neodvážime sa tvrdiť, že je to všade takto, ale zistenia sú natoľko 
závažné, že by sa mal nimi niekto zaoberať,“ domnieva sa. 

Nadácia prehrala novinárom na tlačovej konferencii záznam rozhovoru medzi žilinským krajským policajným 
riaditeľom Aurelom Gonščákom a riaditeľom žilinského dopravného inšpektorátu Michalom Mikom. Gonščák 
krátko po nástupe do funkcie v októbri 2017 žiada na nahrávke Miku, aby si podal žiadosť na odchod do civilu, 
inak ho čaká disciplinárne stíhanie. Mika podľa Petkovej neustúpil a hrozby policajného šéfa sa naplnili. Po 
mesiaci a pol od rozhovoru Miku obvinili na základe odposluchov ešte z roku 2016. Postup Gonščáka preveruje 
policajná inšpekcia, ktorej posunula nahrávku prokuratúra. 

„Jednou z najzásadnejších a pre nás šokujúcich zistení bolo, že štatistiky kriminality a objasnenosti 
kriminálnych činov sa manipulujú a skresľujú, a to tým spôsobom, že sa upraví klasifikácia trestného činu podľa 
toho, či je šanca odhaliť páchateľa alebo nie je. Keď je šanca odhaliť toho páchateľa, tak sa to klasifikuje ako 
vážnejší trestný čin alebo priestupok, a keď tá šanca nie je, tak sa to klasifikuje nižšie,“ opísal údajné praktiky v 
polícii Sibyla. 

Ilustroval ich dvoma prípadmi. Prvým je údajná krádež debničky s jablkami, ktorej sa dopustili chlapci. Bola 
preklasifikovaná na vlámanie sa na základe toho, že chlapci preliezli dvojmetrový plot. Prípad bezdomovca s 
údajne podrezaným hrdlom, ktorého našli v Bratislave, bol zase podľa Sibylu preklasifikovaný z vraždy na nehodu 
so záverom, že bezdomovec mal padnúť na ostnatý drôt. Bolo totiž jasné, že páchateľa sa podarí len ťažko 
vypátrať a vražda by ostala neobjasnená. 

Nadácia cituje v tlačovej správe bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Milana, 
ktorý si myslí, že medzi policajtmi funguje autocenzúra a netrúfnu si vyšetrovať prípady, v ktorých figurujú politicky 
exponované mená. Politicky dosadení nominanti majú podľa Sibylu cez rozdeľovanie spisov vplyv na to, kto 
vyšetruje politicky citlivé kauzy a cez informačný systém NAKATOK môžu vyšetrovanie kontrolovať. „Nadriadený 
má na oddelení človeka, u ktorého sa 90 percent vecí končí zastavením trestného konania, a to z dôvodu, že sa 
mu nechce zbierať dôkazy, je neschopný alebo vie, čo je želateľný výsledok. Pridelí mu politickú kauzu, a ani na 
neho nemusí tlačiť,“ cituje nadácia ďalšieho z oslovených policajtov, ktorý je zamestnaný na policajnom prezídiu. 



Oslovení policajti nemajú dôveru k policajnej inšpekcii, najmä preto, že je tiež dlhodobo riadená politickými 
nominantmi. „Úplne prvý krok je zaviesť systém menovania vedúcich funkcionárov, počnúc policajným 
prezidentom, ktorý pre samotných policajtov bude dôveryhodný. Že budú vedieť, moji šéfovia sú skvelí odborníci, 
profesionáli s integritou a nemajú nič spoločné s politikmi,“ radí Sibyla novému ministrovi vnútra Druckerovi. 
Nadácia sa pokúsila stretnúť s policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten podľa nich schôdzku odmietol s 
tým, že ich aktivita je pokračujúcou kampaňou proti jeho osobe. 

Minister vnútra Tomáš Drucker počas výjazdu vlády na východe Slovenska v stredu uviedol, že požiadal 
policajné prezídium, aby zaujalo stanovisko k správe Nadácie Zastavme korupciu. „Myslím si, že to bude, že 
dôrazne odmieta takúto vec, ale treba sa s tým nejakým spôsobom popasovať,“ povedal Drucker. Uistil, že pokiaľ 
bude môcť, využije prostriedky na to, aby skontroloval, či môže dochádzať k ovplyvňovaniu policajných štatistík. 
On osobne takouto informáciou nedisponuje. Priblížil tiež, že návrh zákona, ktorý predloží budúci týždeň do 
medzirezortného pripomienkovania, počíta s povinnými výberovými konaniami na riadiace funkcie v polícii a s 
päťročným funkčným obdobím. 

Polícia sa ohradila voči správe Nadácie Zastavme korupciu. Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru SR označilo zistenia za nepravdivé, zavádzajúce a za účelový útok. „Je to výmysel a 
zavádzanie verejnosti v snahe poškodiť pozitívne výsledky a činnosť Policajného zboru. Tieto útoky sa stupňujú v 
kontexte snáh odvolať prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara,“ reagovalo na správu. Pripomenulo, že 
polícia nemôže manipulovať s počtom dopravných nehôd, počtom dopravných nehôd s následkom smrti, počtom 
lúpeží, krádeží či dokonca počtom vrážd. „Každé trestné konanie dozoruje prokuratúra a akákoľvek svojvoľná 
zmena kvalifikácie skutkovej podstaty zo strany polície nie je možná,“ uviedlo komunikačné oddelenie. 

Prokurátor D. Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie o V. Špirkovi 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v 

prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana 
Tökölyová. 

„Návrh špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na 
Generálnu prokuratúru SR. K podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti 
prokurátora disciplinárnou komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala Tökölyová pre TASR. 

Portál dennikn.sk v stredu priniesol informáciu o návrhu na disciplinárne konanie v prípade V. Špirka pre jeho 
brífing zo dňa 8. marca tohto roka. Špirko tam okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra 
vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Na brífingu taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Policajný vyšetrovateľ už dvakrát obvinil prokurátora Vasiľa Špirka z trestného činu. Prokuratúra prvé 
uznesenie o vznesení obvinenia zrušila, druhý prípad sa prerokúval v disciplinárnom konaní. Disciplinárna 
komisia však rozhodla, že prokurátor nepochybil. 

TASR požiadala o stanovisko aj prokurátora V. Špirka. „Vzhľadom na to, že dnes som absolvoval služobné 
úkony, z dôvodu ktorých som nebol v práci, a o návrhu na disciplinárne konanie som sa dozvedel z médií, v tomto 
momente sa k nemu neviem vyjadriť. Vyjadrím sa po tom, čo sa oboznámim s povahou disciplinárneho previnenia 
ako i navrhovaného postihu. Ďakujem,“ odpísal TASR v SMS správe. 

SaS: D. Kováčik až veľmi dobre chápe, čo od neho chce súčasná moc 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik chápe až veľmi dobre, čo od neho chce 

súčasná štátna moc. A to absolútnu lojalitu a zastrašovanie všetkých prokurátorov, ktorí majú ešte zdvihnutú 
hlavu a dokážu verejnosti povedať, v akom marazme žijeme. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na Kováčikovu 
žiadosť disciplinárne potrestať prokurátora Vasiľa Špirka. 

„Dušan Kováčik kombináciou svojej činnosti a nečinnosti už nedokáže verejnosť presvedčiť, že nestojí na 
strane organizovaného zločinu, ktorým je prerastená celá štátna mocenská štruktúra,“ uviedol podpredseda SaS 
Ľubomír Galko. Podľa poslanca Jozefa Rajtára (SaS) mal Kováčik už dávno skončiť. „Zjavne však nedokáže 
odísť z funkcie sám, a niet ani tej sily na Generálnej prokuratúre SR, ktorá by ho z funkcie dostala. Preto ho bude 
musieť k odchodu prinútiť stále viac rozhorčená verejnosť,“ odkázal. 

Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča Kováčik zrejme nepochopil udalosti posledných týždňov na Slovensku. 
„Brutálne popravený Ján Kuciak neúnavne písal o systéme, ktorý robí všetko pre ochranu páchateľov a trestá 
odvážnych ľudí, ktorí na ich skutky upozornia. Preto by som výrazne radšej privítal správu, že špeciálny 
prokurátor Kováčik nariadil vykonať domové prehliadky u bývalých ministrov Počiatka a Kaliňáka ako správu o 
tom, že miesto pochvaly odvážneho prokurátora Vasiľa Špirka, ho ide opäť len kriminalizovať,“ vyhlásil líder 
Obyčajných s tým, že vrana vrane oči nevykole a zrejme ani z Kováčika nebude prokurátor, ktorý bude 
ohlasovateľov korupcie chrániť. 

Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie v prípade prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 
Vasiľa Špirka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. „Návrh špeciálneho prokurátora Dušana 
Kováčika na disciplinárne konanie bol predložený 28. marca 2018 na Generálnu prokuratúru SR. K 
podrobnostiam, ktoré budú predmetom posudzovania disciplinárnej zodpovednosti prokurátora disciplinárnou 
komisiou, sa v súčasnosti nebudeme vyjadrovať,“ povedala. 

Špirko na brífingu 8. marca tohto roka okrem iného oznámil, že podáva trestné oznámenie „na ministra vnútra 
SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže“. 
Taktiež informoval o podozreniach z korupcie v rezorte vnútra. 

Premiér: Mrzí ho pokračovanie protestov, ministrovi T.Druckerovi dáva voľné ruky 



Bratislava 4. apríla (TASR) – Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že sa uskutočnia ďalšie 
verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Túto personálnu 
otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má v kompetencii nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-
SD), na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky“. 

Pellegrini v stredu na Slavíne uviedol, že sa nebude vyjadrovať k osobe policajného prezidenta, nech túto 
funkciu zastáva ktokoľvek. „Nemyslím si, že akýkoľvek predseda vlády má rozhodovať o tom, či nejaký policajný 
prezident má alebo nemá ostať na stoličke. To prosím odo mňa nechcite. To by bol priamy zásah vysokého 
politika do chodu polície,“ zdôvodnil. 

Premiér nie je rád, že sa vo štvrtok (5.4.) uskutoční ďalšia séria protestných zhromaždení. „Mrzí ma, že idú 
ľudia znovu do ulíc,“ reagoval s tým, že ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie policajného 
prezidenta Tibora Gašpara sa musí spoľahnúť na profesionalitu ministra vnútra Tomáša Druckera, ktorý podľa 
neho musí najlepšie vedieť, čo má robiť. 

„Nechávam na pána ministra, aby rozhodol, aké personálne zmeny spraví. Pre mňa je momentálne kľúčové, 
aby pán minister čo najskôr dokončil a verejnosti predstavil nový zákon o voľbe policajného prezidenta a 
následne musí povedať, ako mieni naložiť s terajším,“ vysvetlil Pellegrini. „Hovorím, že ako predseda vlády mu 
dávam absolútne voľné ruky, aby urobil to, čo urobiť má a má moju plnú dôveru ako nový minister vnútra,“ 
zdôraznil. 

Pellegriniho podľa jeho slov nevyrušuje, že Drucker si zobral mesiac čas na posúdenie ďalšej budúcnosti 
Gašpara. Polícia podľa neho zatiaľ funguje ako má, štatistiky mesačne ukazujú pokles kriminality a bezpečnostná 
situácia na Slovensku je dobrá. „Myslím si, že (Drucker, pozn. TASR) urobí najlepšie, ako v tejto chvíli urobiť 
môže, a protesty na uliciach samozrejme môžu vyjadrovať nejaký postoj, ale jeho rozhodnutie musí byť založené 
na profesionálnom zhodnotení faktov, nemôže to byť emocionálne rozhodnutie,“ ozrejmil. 

Premiér tiež informoval, že sa chce v piatok (6.4.) stretnúť s ministrom vnútra i s generálnym prokurátorom 
ohľadom vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Chce získať uistenie, 
že vyšetrovanie prebieha po technickej, nie po obsahovej stránke, ako má. „Ak by som mal pochybnosť, že aj v 
tomto sa koná tak, ako sa nemá, tak samozrejme ten tlak na pána ministra budem vytvárať intenzívnejší, ale 
momentálne si myslím, že je dostatočne schopný manažér na to, aby posúdil veľmi rozumne a na základe faktov, 
čo má urobiť,“ doplnil. 

Iniciatíva Za slušné Slovensko, po dohode s organizátormi s ostatných slovenských krajov, oznámila, že sa 
spoločne rozhodli opätovne zvolať verejné zhromaždenia. Zhromaždenie za slušné Slovensko bude v Bratislave 
vo štvrtok (5.4.) na Námestí SNP. V ostatných mestách budú v ten istý deň alebo v piatok (6.4.) zhromaždenia, 
pochody alebo ďalšie aktivity. 

Pokračovanie protestov iniciatíva zdôvodnila tým, že vo štvrtok uplynie 10 dní od vyslovenia dôvery vláde a 
napriek tomu nevidí signál, že to vláda myslí vážne so snahou o obnovenie dôvery. „Miesto toho počúvame o 
potrebe zorientovať sa v tom, čo je nám všetkým jasné,“ uviedla iniciatíva. Kritizovala vyjadrenie Druckera, že 
potrebuje čas na rozhodnutie o policajnom prezidentovi. „Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, 
tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných 
policajtov, a to v priebehu pár dní,“ doplnili predstavitelia iniciatívy. 

Premiér: Nemám nejasnosti vo financovaní bytu, ukážem aj stavy na účtoch 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený poslancom Národnej 

rady SR vysvetliť svoje príjmy. Podľa medializovaných informácií si na základe príjmov nemohol dovoliť kúpu 
nového bytu. Pellegrini trvá na tom, že nemá vo financovaní nejasnosti a mieni to dokázať. Poslancom chce 
ukázať aj stav na účtoch z roku 2012, kedy ich predkladal Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) pri 
získavaní previerky na prísne tajné. 

„Nemám problém preukázať aj ďalšie príjmy, ktoré síce neboli súčasťou majetkových priznaní, ale boli 
priznané. Ukážem, aj aké stavy účtov som pred NBÚ priznal v roku 2012, kedy som podstúpil previerku na prísne 
tajné. Nemám čo skrývať. Budem rád, keď sa to vysvetlí čo najskôr,“ povedal novinárom Pellegrini v stredu po 
tom, ako si pri pamätníku Slavín pripomenul 73. výročie oslobodenia Bratislavy. 

Doklady, ktoré mieni ukázať poslancom, podľa premiéra vyvrátia pochybnosti o financovaní jeho bytu. „Som 
pripravený predstúpiť pred výbor. Stačí, keď ma pozvú a predložím všetky doklady, ktoré vyvrátia pochybnosti,“ 
vyhlásil. 

Denník N na základe vlastných prepočtov informoval, že výdavky Petra Pellegriniho prevyšujú jeho 
zverejnené príjmy, pričom rozdiel je okolo 100.000 eur v prípade, že by jeho mesačné základné výdavky boli na 
úrovni 1000 eur. Premiér to denníku vysvetľoval tým, že okrem príjmov z výkonu verejnej funkcie mal aj iné, ktoré 
zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní. 

Pellegrini sa v stredu odvolával na predaj nehnuteľností. „V roku 2008 som predal svoj prvý byt. Predal som 
ho po ôsmich rokoch vlastnenia. V roku 2009 som predal aj garáž a vlastnil som aj výrobnú halu, ktorú som 
odpredal v roku 2008,“ opísal šéf vládneho kabinetu. 

Pripomenul, že ak nehnuteľnosť vlastní fyzická osoba viac ako päť rokov, príjem z predaja sa neuvádza ani v 
daňovom priznaní. „Nepodlieha zdaneniu a nemusel som ho uviesť ani v majetkovom priznaní,“ vysvetlil. Takto 
mu podľa jeho slov plynuli príjmy, ktoré prevyšujú medializovaný nesúlad. Má ísť o sumu do 200.000 eur. 
Pellegrini zdôraznil, že vie vydokladovať všetok svoj majetok. 

M. Beblavý: Predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Politické zoskupenie Spolu Miroslava Beblavého je ochotné spolupracovať so 

všetkými demokratickými stranami na Slovensku. A ak im Progresívne Slovensko (PS) pošle nejaký návrh, 
vyjadria sa. Pre TASR to uviedol Beblavý v reakcii na ponuku šéfa progresívcov Ivana Štefunka na predvolebnú 
spoluprácu. 



Beblavý priznal, že o Štefunkovej ponuke vopred nevedel. „Neboli sme informovaní, že toto chystajú, 
prekvapilo ma to. Ale podľa môjho názoru predvolebná spolupráca sa má riešiť pred voľbami a vtedy ju my aj 
určite riešiť budeme. Moja skúsenosť je, že ten, kto každý deň rieši problémy Slovenska, bude politicky úspešný. 
A ten, kto rieši problémy samého seba, úspešný nebude. My chceme občanom ponúknuť čo najlepšie riešenia a 
politickým manévrom sa budeme venovať pred voľbami, ak to bude nevyhnutné,“ povedal Beblavý. 

Zároveň upozornil, že Spolu existuje len osem týždňov a ustanovujúci snem budeme mať až 14. apríla. 
Beblavý tiež poukazuje na to, že značka Spolu ešte nie je dostatočne známa a viac voličov k nej inklinuje, ak má 
informáciu, že je to strana Beblavého a Jozefa Mihála. „Ľudia musia značku spoznať a uveriť, že vieme zlepšiť 
život k lepšiemu,“ dodal. 

Štefunko v stredu oznámil, že PS osloví stranu Spolu Miroslava Beblavého a jeho kolegov s ponukou na 
predvolebnú spoluprácu. Malo by ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie 
dostať do parlamentu samostatne, spoja sa. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 
alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

Politika: Progresívci oslovia Spolu s ponukou na predvolebnú spoluprácu 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Strana Progresívne Slovensko (PS) osloví hnutie Spolu Miroslava Beblavého a 

jeho kolegov s ponukou na predvolebnú spoluprácu. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf PS Ivan Štefunko s 
tým, že by malo ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie dostať do 
parlamentu samostatne, spoja ja. 

„Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie 
rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve,“ avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce 
je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. „Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná 
koalícia,“ ozrejmil. 

Štefunko tvrdí, že udalosti posledných dní spustili procesy, ktoré ich nenechávajú chladnými a menia politické 
rozdelenie síl. „Je vysoko pravdepodobné, že najbližšie parlamentné voľby nebudú vtedy, kedy ich očakáva 
Smer-SD, ale budú skôr. Také sú aj očakávania voličov v uliciach,“ povedal Štefunko s tým, že PS nechce 
ignorovať ich želania. 

Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu 
samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. „Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú 
alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie 
naopak,“ dodal šéf progresívcov. 

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod 
hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je 
potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov. 

SaS 3. apríl: Podvody s pôdou nevyrieši zmena dedičského práva. Ministerka zavádza 
Strana Sloboda a Solidarita nesúhlasí s tým, aby sa zmenil systém dedenia pôdy, ktorý má korene v 

uhorskom práve. 
„Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá túto tému otvorila, sa len snaží odkloniť pozornosť od 

hrubých zlyhaní Slovenského pozemkového fondu, ktorému niekoľko rokov šéfovala a rovnako 
Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Za rozhodnutiami týchto verejných inštitúcií, ktorými poškodzovali malých 
farmárov, nie je rozdrobené vlastníctvo pôdy, ale organizovaný zločin a korupcia,“ uviedla tímlíderka SaS pre 
pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. 

Po storočiach dedenia na základe uhorského práva, keď po zosnulých rodičoch dedia pôdu rovnakým dielom 
ich deti a po desaťročiach komunistickej kolektivizácie, keď pôda stratila pre občanov hodnotu, je podľa SaS 
naivné očakávať, že prechod na takzvaný rakúsky systém dedenia vyrieši rozdrobené pozemkové vlastníctvo na 
Slovensku. 

„Podľa nášho názoru právna úprava, ktorou by dedičstvo pôdy prechádzalo na najstaršieho súrodenca aj s 
povinnosťou vyplatenia ostatných súrodencov, by si vyžadovalo zmenu ústavy a zrejme aj posilnenie súdnych 
kapacít, pretože by medzi súrodencami dochádzalo k sporom,“ tvrdí J. Halgašová. 

Každému právnemu aktu, ktorým sa má zasiahnuť do vlastníckych práv, musí podľa liberálov predchádzať 
dôkladná verejná diskusia. 

„Riešenie vidíme v komasácii, teda v sceľovaní pozemkov a hlavne v tom, aby si štát urobil poriadok v 
evidencii pozemkov na katastrálnych úradoch,“ navrhuje Jarmila Halgašová a dopĺňa: „Ministerka Matečná by sa 
mala v prvom rade zasadiť o to, aby sa zrýchlil proces pozemkových úprav, lebo podľa aktuálnych dát z 3 559 
katastrálnych území sa ich podarilo urobiť len v 437 územiach. Od roku 2009 sa nerobilo žiadne verejné 
obstarávanie na pozemkové úpravy a ministerka po dvoch rokoch s pozemkovými úpravami neurobila vôbec nič. 
Tvrdenia, že na dokončenie pozemkových úprav štát potrebuje takmer miliardu eur, ktoré nemá, považujeme za 



prehnané. Podľa nášho názoru na to stačí polovičná suma a treba ju v štátnom rozpočte nájsť tým, že sa 
prestanú financovať nezmyselné sociálne balíčky a že sa prestane plytvať.“ 

Poriadok v pozemkovom vlastníctve, vymožiteľnosť práva a verejné orgány očistené od korupčných klík – to je 
to, čo Slovensko akútne potrebuje. 

Zdroj: https://www.etrend.sk/ firmy/po-ostrych-bojoch-o- podu-tu-mozno-pride-aj-na-jej- striktne-dedenie-len-
na-jedneh o-dedica.html 

Vláda: Absolvuje výjazdové rokovania v okresoch Sabinov a Gelnica 
Bratislava 4. apríla (TASR) – Zrekonštruovaná vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) zamieri po 

prvý raz mimo hlavné mesto. Počas dvojdňového výjazdu navštívia ministri východné Slovensko. V stredu 
zavítajú do okresu Sabinov v Prešovskom kraji, v štvrtok (5.4.) budú rokovať v Prakovciach v Gelnickom okrese 
(Košický kraj). Výjazdové rokovania vlády sú venované akčným plánom, ktorých cieľom je podpora najmenej 
rozvinutých regiónov. 

So šnúrou výjazdov začala 26. februára vláda Roberta Fica (Smer-SD), v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Zrekonštruovaný kabinet má zo svojej rezervy poskytnúť obom okresom po milióne eur, dotácie 
zabezpečí minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Okresu Gelnica bude v súlade s jeho akčným plánom 
rozvoja na roky 2018 až 2022 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2,105 milióna eur. 

V Mestskom úrade v Sabinove sa vláda zíde v stredu o 15.00 h, okrem ministrov bude prítomný aj primátor 
Sabinova Peter Molčan, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predstavitelia samosprávy, 
štátnej správy a podnikateľského sektora okresu. Financie okrem Sabinova získajú i ďalšie obce okresu. Mesto 
Lipany bude môcť vďaka dotácii vo výške 150.000 eur vybudovať centrálne parkovisko pre regionálny turizmus. 
Samotný Sabinov vďaka dotácii vo výške 160.000 eur zrekonštruuje atletickú dráhu na školskom ihrisku 
Základnej školy Komenského a tiež hľadisko a javisko kinosály digitálneho kina Torysa. 

V budove Obecného úradu Prakovce zasadne vláda vo štvrtok predpoludním. Prítomný bude aj predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viacerí primátori a starostovia okresu, prednostovia okresných 
úradov Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Košíc, ako aj ďalší predstavitelia regiónu. Z miliónovej dotácie získa najviac 

– 120.000 eur mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnej komunikácie a rekonštrukciu zimného štadióna. Po 
80.000 eur dostane obec Helcmanovce (rekonštrukcia chodníkov), mesto Margecany (rekonštrukcia mosta cez 
miestny potok) a obec Žakarovce (rekonštrukcia miestnych komunikácií). 

A. Kalavská chce o riešeniach v NOÚ ešte rokovať, čas dáva do konca týždňa 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje s 

vedením Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave ešte rokovať. Do konca tohto týždňa chce 
spoločne aj so zástupcami lekárov z ústavu hľadať riešenie súčasnej situácie v NOÚ. TASR to potvrdila 
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. 

Šéf bratislavského onkologického ústavu Jozef Valocký (Smer-SD) mal do utorka doniesť Kalavskej podpisy 
kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ. Zdravotnícky personál sa v ústave totiž začal 
búriť, kritizoval odchod viacerých odborníkov z NOÚ i odklad operácií. Ak Valocký nezastabilizuje situáciu v 
ústave, môže vo funkcii aj skončiť, tlmočil minulý týždeň Kalavskú exminister zdravotníctva Tomáš Drucker 
(nominant Smeru-SD), ktorý Valockého do funkcie nominoval. 

„Vzhľadom na voľno počas veľkonočných sviatkov a komplexnosť situácie, obe strany deklarovali ochotu a 
záujem ešte do konca týždňa spoločne za rokovacím stolom hľadať riešenie,“ odpovedala Eliášová na otázku, či 
plánuje ministerka odvolať Valockého pre možný nedostatok podpisov kľúčových ľudí. 

Vedenie NOÚ minulý týždeň odmietlo, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i 
odkladu operácií. „Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme 
ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory,“ povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina 
Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne. 

Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych 
pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta 
ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom, odídencov totiž NOÚ 
nahradil. 

ÚŠP: Vydal pokyn na vyšetrenie prípadu dotácií pre spoločnosť Agro Porúbka 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal Národnej kriminálnej 

agentúre (NAKA) pokyn na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií spoločnosti Agro Porúbka, s.r.o. TASR 
informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

„Na základe medializovaných informácií z minulého týždňa dal prokurátor odboru ekonomickej kriminality 
Úradu špeciálnej prokuratúry 28. 3. 2018 pokyn NAKA na vyšetrenie prípadu poskytovania agrodotácií 
spoločnosti Agro Porúbka, s. r. o.,“ povedala Tökölyová. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 
minulý týždeň informovali, že majú vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych 
plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali v utorok (27.3.) trestné oznámenie na Generálnu 
prokuratúru (GP), spustili kontrolu a avizovali ďalšie vážne opatrenia. 

Denník N upozornil na možné podvody s agrodotáciami, do ktorých by mala byť zapojená aj bývalá okresná 
šéfka Smeru-SD Ľubica Rošková. Roškovej firma Agro Porúbka podľa denníka poberala agrodotácie aj na 
pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Za rok 2017 mohla z európskych peňazí dostať asi 40.000 eur. 

Na základe medializovaných indícií skontrolovala PPA v informačnom systéme všetky priame platby 
spoločnosti Agro Porúbka a identifikovala konkrétne plochy. Pri analýze zistila, že Výskumný ústav pôdoznalectva 



a ochrany pôdy (VÚPOP) zlyhal pri aktualizácii plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré 
tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda. 

Pri hĺbkovej kontrole sa ukázalo, že spomínaná spoločnosť žiadala podpory na plochu v súčte 470 hektárov v 
170 rôznych pôdnych blokoch na území východného Slovenska. 

Český prezident M. Zeman sa na návšteve SR stretne s A. Kiskom aj P. Pellegrinim 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Na návštevu Slovenska vo štvrtok (5.4.) pricestuje prezident Českej republiky 

Miloš Zeman. Počas nej sa vo Vysokých Tatrách stretne so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj 
premiérom Petrom Pellegrinim. 

„Podľa tradície nadštandardných slovensko-českých vzťahov pôjde o jeho prvú oficiálnu zahraničnú cestu po 
opätovnom zvolení do funkcie prezidenta,“ povedal o Zemanovej návšteve Martin Lipták z tlačového oddelenia 
Kancelárie prezidenta SR. 

„Predmetom rozhovorov bude predovšetkým ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorý 
sa v tomto roku nesie aj v znamení významných spoločných výročí,“ doplnil. 

Okrem toho sa prezidenti spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. 
Podvečer sa český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman 
odcestuje v piatok 6. apríla. 

Spolu: Chceme rekonštrukciu štátu, predkladáme 66 opatrení 
Bratislava 3. apríla (TASR) – Obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmena vzťahu občana a štátu 

a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizácia politického systému a posilnenie riadiaceho, imunitného a 
kontrolného systému štátu. To sú ciele programu mimoparlamentnej strany Spolu pod názvom Rekonštrukcia 
štátu: Ako obnoviť slušné a spravodlivé Slovensko, ktorý vedenie strany predkladá na verejnú diskusiu. 

Po zapracovaní pripomienok verejnosti a odborníkov začnú poslanci Spolu predkladať jednotlivé návrhy 
zákonov do parlamentu. Podľa lídra strany a nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého Robert Fico 
(Smer-SD) nevytvoril skorumpovaných sudcov ani oligarchov, ani prakticky nič z toho, čo nás sužuje. „On systém 
len zastrešoval a urobil z neho nerozbitný uzavretý kruh. Ficov systém Fica prežije, ak aktívne nepristúpime k 
jeho nahradeniu niečím novým. Rekonštrukcia štátu sa preto stáva prvým a najdôležitejším programom Spolu,“ 
povedal na tlačovej konferencii Beblavý. 

Plán Spolu sa podľa jeho slov nezameriava len na reformu justície, polície či prokuratúry, ale ide oveľa ďalej. 
„Predstavuje ucelené ekonomické, inštitucionálne a politické zmeny, ktoré treba vykonať na odstránenie systému 
Smeru-SD a vybudovanie odolných inštitúcií. Predkladáme na verejnú diskusiu pracovný návrh, ako by mal 
program Rekonštrukcie štátu vyzerať. Naším cieľom je vybudovať verejnú podporu a získať silu rekonštrukciu 
uskutočniť,“ ozrejmil Beblavý. 

Tento plán sa teda sústreďuje na štyri oblasti: obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie, zmenu vzťahu 
občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti, demokratizáciu politického systému a odstránenie bariéry 
medzi občanmi a politikou a napokon na posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu. 

Dohromady ide o 66 opatrení, ktoré poslanci a experti Spolu premenia na zákony a predložia ich do 
parlamentu. Prvú časť na ochranu médií a podporu investigatívnej žurnalistiky obsahujúcu päť opatrení už strana 
predložila a budú prerokované na najbližšej schôdzi. 

Verejnosť môže návrh programu pripomienkovať na straníckej internetovej stránke. Predstavitelia Spolu 
zároveň požiadajú listom o pripomienky niekoľko stoviek osobností a uskutočnia sa aj stretnutia s občanmi. 

M. Lajčák: Vyhostenie diplomata je úder päsťou 
Bratislava 3. apríla (TASR)- Slovensko prejavilo solidaritu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s útokom 

nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju a v otázke 
adekvátnej reakcie na tento čin sa správa zodpovedne a uvážlivo. V rozhovore pre Hospodárske noviny to 
uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). 

Podľa Lajčáka by bolo nešťastné, keby sa reakcia medzinárodného spoločenstva zredukovala len na to, ktorá 
krajina vyhostila koľko ruských diplomatov. „Nie sú to preteky. Sme zodpovední a uvážliví. Nikto nemôže 
povedať, že nie sme solidárni a nikto nemôže povedať, že nekonáme. To, že niekto pristupuje k inej dynamike, 
my nikomu nezávidíme ani nevyčítame. Komunikujeme s našimi partnermi a som presvedčený, že máme čisté 
svedomie a pred nikým sa nemusíme vyviňovať,“ uviedol minister pre HN. 

Vysvetlil, že Slovensko vyjadrilo solidaritu tým, že útok jednoznačne odsúdilo a jeho predstavitelia sa podpísali 
pod stanoviská Európskej únie aj NATO, pričom tieto opatrenia aj vyhlásenia boli prijaté jednomyseľne. 
„Dodatočnú požiadavku na to, aby sa zvážila aj možnosť vypovedať, berieme vážne a analyzujeme ju,“ ozrejmil 
šéf slovenskej diplomacie s tým, že ide o otvorenú záležitosť a ešte stále prebieha skúmanie látky, ktorou sa 
útočilo, na pôde medzinárodnej organizácie pre zákaz chemických látok, a tiež ďalšie vyšetrovania. 

Ako prvý krok si Slovensko predvolalo ruského veľvyslanca a následne sa vláda stotožnila s odporúčaním 
Lajčáka a Slovensko povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie. Podľa ministra si pritom treba 
uvedomiť, že ide o závažný akt. „Netreba to podceňovať. Slovensko nemá častú prax toho, aby sme k takýmto 
krokom siahali. Je to výnimočné a vo vzťahu k Ruskej federácii to robíme prvýkrát,“ zdôraznil. 

Lajčák vysvetlil, že povolanie diplomata na konzultácie je v diplomatickom registri vnímané ako veľmi vážny 
nástroj, ide o diplomatický inštrument, ku ktorému vlády siahajú v situácii, keď chcú vyjadriť nespokojnosť so 
stavom vzťahov. Sila tohto kroku je podľa ministra v geste. „Vyhostenie diplomata je úder päsťou a povo lanie 
veľvyslanca je zdvihnutý prst,“ priblížil. 

Ľ. Laššáková: Diskusii o kvótach pre slovenské pesničky sa nebránim 
Bratislava 2. apríla (TASR) – Zámer zavedenia zákonného percenta domácich hudobných diel vo vysielaní 

slovenských rozhlasových staníc sa naplnil, v éteri je naozaj počuť viac pôvodnej slovenskej hudby. Myslí si to 
nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Za každú cenu konzervovať súčasný stav však nemieni. 



„Diskusii na túto tému sa nebránim,“ uviedla pre TASR v súvislosti s pripomienkami časti rozhlasových 
vysielateľov, ktorí napríklad upozorňujú, že zavedenie kvót „neprípustným a neodôvodneným spôsobom 
retroaktívne zasiahlo do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby“. 

Podľa Laššákovej by bolo dobrým vstupom do debaty vyhodnotenie súčasného stavu od zavedenia kvót. „To 
by nám dalo, pokiaľ možno, realistický pohľad na ďalší vývoj,“ povedala Laššáková. Zároveň ocenila rádiá, ktoré 
sa „i napriek mnohým diskusiám či často vysokej miere skepticizmu zhostili tejto zákonnej povinnosti 
konštruktívne“. 

Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla 2016 novela 
zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia v súčasnosti vyčleniť najmenej 25 percent vysielacieho 
času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je minimálne 35 percent. Pätinu z 
povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. 

Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 06.00 do 24.00 h. Za 
slovenské hudobné dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý 
pobyt na území SR či hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. 

Výnimku zo zákona majú rozhlasové stanice, ktorých programové zameranie takéto kvóty vylučuje. 
[Späť na obsah] 

 
 

74. II. labdarúgóliga, 23. forduló: Folytatódik-e a KFC tavaszi veretlenségi 

sorozata? 
[06.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 
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A 23. forduló összecsapásai pénteken rajtolnak el és vasárnap fejeződnek be. A mezőny két dél-szlovákiai 
résztvevője az első játéknapon idegenben küzd a pontokért. 

Mindkét alakulat az alsóházban tanyázik, s a bentmaradás kiharcolása érdekében a kettősnek további 
pontokra lesz szüksége. A komáromiak és a somorjaiak legutóbb vendéglátóként döntetleneztek. A Jozef Olejník 
vezette KFC egyébként tavasszal még veretlen. 

A 23. forduló műsora: 
Április 6. (péntek) 
16.30: Lokomotíva Košice–FC STK Fluminense Somorja (játékvezető: Ježík), FK Noves Spišská Nová Ves–

Slavoj Trebišov (Kmec). 
17.30: FK Poprad–FK Železiarne Podbrezová B (Vlčej). 
18.00: FK Pohronie–KFC Komárom (Sedlár). 
Április 7. (szombat) 
16.30: Lokomotíva Zvolen–Inter Bratislava (Valášek), MFK Tatran Liptovský Mikuláš–AFC Nové Mesto nad 

Váhom (Straka). 
Partizán Bardejov–MFK Skalica (Libiak). 
16.30: ŠKF Sereď–MŠK Žilina B (Cvengroš). 
ái 

[Späť na obsah] 

 
 

75. Sviatok Božieho milosrdenstva si pripomenú veriaci na viacerých miestach 
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Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá pripadá na 8. apríla, oslávia veriaci na viacerých miestach na Slovensku. 
Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska. 

Veriaci si môžu prísť tento sviatok pripomenúť do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. 
Program sa začína v sobotu 7. apríla modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s adoráciou Najsvätejšej 
Sviatosti Oltárnej o 15. h. Pokračovať bude svätou omšou, modlitbou ruženca a vešperami. Od 21.30 h je 
naplánovaný začiatok celonočnej adorácie. Slávnostnú svätú omšu bude v nedeľu celebrovať košický arcibiskup 
Bernard Bober. 

Pútnici sú pozvaní i na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 8. apríla do farského kostola Najsvätejšieho 
Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou. Program sa začína o 8.30 h sviatosťou 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-23-fordulo-folytatodik-e-kfc-tavaszi-veretlensegi-sorozata
http://www.info.sk/sprava/143983/sviatok-bozieho-milosrdenstva-si-pripomenu-veriaci-na-viacerych-miestach/
http://www.info.sk/sprava/143983/sviatok-bozieho-milosrdenstva-si-pripomenu-veriaci-na-viacerych-miestach/


zmierenia, pokračuje modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú o 10.30 h bude celebrovať 
emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Po svätej omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - 
sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 h. 

Na Druhú veľkonočnú nedeľu sa koná púť aj do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch v 
okrese Spišská Nová Ves. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav 

Zvolenský. 
Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 
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76. Výsledky 5. ročníka súťaže Strojár – Inovátor na Technickej univerzite v 

Košiciach 
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06. apr. 2018 • Technické vedy 
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach usporiadala aj v tomto roku ďalší ročník súťaže s názvom 

„Strojár – Inovátor“. Študenti z celého Slovenska mohli preukázať svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii 
projektov na základe strojárskych riešení. V podmienkach súťaže neboli žiadne obmedzenia týkajúce sa 
nápadov. 

Účastníci finále mohli svoje strojárske riešenia realizovať formou skutočného modelu alebo ako virtuálny 3D 
model v ľubovoľnom CAD systéme, prípadne ako teoretickú štúdiu, ktorá riešila konkrétny technický problém. 
Predložené projekty, ktorých bolo v tomto roku 18, hodnotila komisia v zložení doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., doc. Ing. 
Miroslav Pástor, PhD., doc. Ing. Ján Viňáš, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD. a doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 

Ocenení študenti vo finále súťaže Strojár – Inovátor 2018 
V súťazi získal 1. miesto Patrik Pilát, zo Strednej priemyselnej školy v Poprade, s projektom Návrh konštrukcie 

3D tlačiarne. 
Na 2. mieste sa umiestnil Erik Durčák, zo Spojenej školy v Tvrdošíne, s projektom CNC kombi. 
Tretie miesto obsadil Adam Gmuca, z Technickej akadémie, Spišská Nová Ves, s projektom Počítačovo 

riadená frézovačka. 
Cenu dekana získal Filip Poštrk, SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou, za projekt Stirlingov motor. 
Cenu verejnosti – na základe internetového hlasovania na Facebooku – získal Matej Halajčik, SOŠ technická, 

Humenné, za projekt Návrh a optimalizácia konzolového nosníka, experimentálne overenie metódou 
fotoelasticimetrie. 

Finále súťaže Strojár – inovátor sa uskutočnilo 21. 3. 2018 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v 
Košiciach. Najlepšie riešenia a školy, ktoré študenti reprezentovali, boli ocenené finančne. Víťaz hlasovania získal 
vecnú cenu. 

Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach vychováva študentov už od roku 1952. Patrí medzi tri 

zakladajúce fakulty vtedajšej Vysokej školy technickej. Informácie o možnostiach štúdia nájdete na 
http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/. Prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je bez 
prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného 
stredného odborného vzdelania. Termín podania prihlášok na štúdium je predĺžený do 31. 05. 2018. 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 
Zdroj foto: Fotogaléria 5. ročníka súťaže 
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Spišská Nová Ves 6. apríla (TASR) – Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v piatok pokračovalo hlavné 

súdne konanie s učiteľkou, ktorá mala dozor na lyžiarskom výcviku v stredisku v Krompachoch, počas ktorého sa 
pred dvoma rokmi na svahu jedno dievča vážne zranilo a druhé nehodu neprežilo. Petra S., ktorá pôsobí na 
jednej zo základných škôl v Košiciach, je obvinená z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Na pojednávaní 
vypovedali traja svedkovia, učiteľka a zdravotníčka, ktoré boli taktiež na zájazde a majiteľ chaty Energetik, kde 
boli deti ubytované. 

„Aj dnešné výpovede potvrdili len to, že zodpovednosť mala vedúca pedagogického dozoru, teda Petra S. 
Mojich klientov najviac mrzí, že ani po uplynutí dvoch rokov od tejto tragickej udalosti sa im nedokázala 
ospravedlniť a nepriznať si ani najmenší náznak viny a neurobila tak ani na predošlom pojednávaní,“ konštatoval 
splnomocnenec poškodených manželov Ivety a Juraja Tomečkových Emil Maník. 

Obhajca Petry S. Alexander Farkašovský reagoval, že to nie je pravda a učiteľka sa na pohrebe rodičom 
ospravedlnila. Dodal, že aj pre ňu je táto situácia veľmi ťažká a žiť s tým bude celý život. „O Mišku sa starala tri 
roky, mali sa veľmi rady, pre nás všetkých je to obrovská strata. Je jej strašne ľúto, čo sa stalo, ale cíti sa 
nevinná,“ zdôraznil s tým, že miera zodpovednosti určitá v tomto prípade je, avšak podstatné je dokázať, či 
učiteľka mohla zabrániť tragickému pádu. Podľa neho priniesli štvrtkové výpovede svedkýň novú skutočnosť, a to 
že na mieste bol ďalší svedok, dcéra majiteľa chaty, ktorá by mala byť súdom tiež vypočutá. 

V súvislosti s výpoveďami sa polemizuje okrem iného aj o tom, či obvinená učiteľka bola v čase nehody v 
chate, alebo dávala vonku pozor na deti a zároveň, čo mala na sebe oblečené. Sama totiž na prvom pojednávaní 
potvrdila, že obuté mala len “crocsy”. „Ani jedna zo svedkýň, ktoré vypovedali, nepotvrdili, že ju videli vonku a 
skutočne s týmito deťmi bola,“ zdôraznil Maník. Aj sama obžalovaná vo výpovedi tvrdila, že si šla dovnútra pre 
bundu, a preto nebola na mieste nehody. „Oba tieto fakty môžu potvrdiť, že sa tam fyzicky nenachádzala, čo 
mohlo byť v čase po 17. hodine, keď už bola tma a deti sa nachádzali na zľadovatenom teréne, fatálne,“ dodal 
splnomocnenec. 

Obžaloba viní učiteľku z toho, že na deti počas pobytu vonku nedávala dostatočný pozor, a ako vedúca 
zájazdu mala spôsobiť z nedbanlivosti smrť 12-ročnej Michaely a zranenia o rok staršej Veroniky. „Šlo o 
nepredvídateľnú situáciu a nepredvídateľné správanie detí. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Za nimi šlo tretie dieťa, 
ktoré sa z klzáku zvalilo a nič sa mu nestalo. Bol zľadovatený terén, situácia bola ťažká a ony tam nemali ísť a 
vedeli o tom. Keď sa stane takéto nešťastie, nemôžeme používať silné slová, že učiteľka je vrahyňa,“ zdôraznil 
obhajca. 

To, že dievčatá boli informované o nebezpečenstve na zjazdovke Komín, kde sa tragédia stala, potvrdila aj 
kolegyňa Petry S. Vo svojej výpovedi uviedla, že s deťmi sa na tejto zjazdovke nelyžovali a upozorňovali ich na 
to, že je strmá. Nevedela si vysvetliť, prečo sa tam dievčatá v ten večer vôbec vybrali, keď im pedagogičky jasne 
povedali, že sa smú zdržiavať len v blízkosti chaty. Ona sama spolu so zdravotníčkou zranenú Michaelu 
oživovala. Obvinená učiteľka na mieste tragédie vôbec nebola, pričom práve ona mala dávať pozor na deti, ktoré 
sa hrali vonku. Jej kolegyňa ju obhajovala s tým, že sa snažila upokojiť napätú a chaotickú situáciu s ostatnými 
deťmi. 

Tragická nehoda sa na svahu v Krompachoch stala 3. marca 2016. Dievčatá spadli pri spúšťaní sa zo 
strmého svahu, pričom mladšia z nich utrpela zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Súdne 
pojednávanie bude pokračovať 27. apríla výpoveďami ďalších svedkov, znalcov a zároveň aj premietaním 
výpovedí detí, ktoré boli na zájazde. Piatkové i ďalšie pojednávania budú bez prítomnosti obžalovanej, ktorá má 
podľa obhajcu rizikové tehotenstvo a požiadala súd o prerokúvanie v jej neprítomnosti. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

78. Poprad je už na čele, Lokomotíva vyhorela, Trebišov vyhral na Spiši 
[06.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; SITA;Martin Belej] 
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Hrali sa zápasy 23. kola 2. futbalovej ligy. 
Druhá futbalová liga mala v piatok na programe štyri zápasy 23. kola. 
Popradčania zvládli domáci zápas s rezervou Podbrezovej, jediným gólom rozhodol Zošák. Podtatranský tím 

sa tak minimálne do soboty dostal na čelo tabuľky, o bod pred Sereďou. 
Absolútne sa nedarilo košickej Lokomotíve, ktorá v domácom prostredí inkasovala nečakanú prehru 0:3 so 

Šamorínom. 
Vo východniarskom derby síce Spišiaci do polčasu viedli, ale Trebišov po zmene strán dvomi gólmi legionára 

Lopeza da Silvu otočil skóre a získal tri mimoriadne dôležité záchranárske body. 
FK Poprad – FK Železiarne Podbrezová B 1:0 (1:0) 
Góly: 24. Zošák, rozhodovali Vlčej – Bobko, Mihalík. ŽK: 69. Medak – 66. Mejri, 87. Gerát, 350 divákov. 
FK Noves Spišská Nová Ves - Slavoj Trebišov 1:2 (1:0) 

Góly: 21. Zekucia - 46. a 68. Lopez da Silva Junior, ŽK: 19. Lazarus, 55. Zekucia, 71. Kavulič - 79. Mujkovič, 
82. J. Novák, ČK: 55. Lazarus (Spišská N. Ves) po druhej ŽK, rozhodovali: Kmec - F. Ferenc, Ádám, 538 divákov. 

FC Lokomotíva Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín 0:3 (0:0) 
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Góly: 61. Fernando Jose Da Cunha Neto, 76. Cicman (vlastný), 82. Matheus Antonio Souza Santos, ŽK: 34. 
P. Zajac, 45. Mikuláš Tóth - 4. Mezovský, 34. Fuják, rozhodovali: Ježík - Pavel Jánošík, Perát, 400 divákov. 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - KFC Komárno 2:1 (1:0) 
Góly: 29. Kovařík, 67. Frimmel - 47. Nurkovič. Rozhodoval: Sedlár, ŽK: Nosko, Kosorin, Bartoš - Domonkos, 

Popovič, Ondruš, 402 divákov. 
[Späť na obsah] 

 
 

79. Zo zelených stolov 
[06.04.2018; gemer.korzar.sme.sk; Gemer Korzár / Šport v Gemeri; 00:00; Peter Podolinský] 
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Stolnotenisové súťaže mali na programe ďalšie zápasy. 
VSSTZ Košice – 3. liga muži Západ, skupina o 1. – 6. miesto, 8. kolo: Geológ Rožňava B – AŠK Maria Huta 

11:7 (Ľ. Leitner 4, G. Guľkáš 3, L. Jankó 3, P. Fabián 1 – M. Ružbarský 3.5, J. Tokarčík ml. 1.5, L. Harman 1.5, A. 
Šebestyenová 0.5) OŠK Spišský Štvrtok – Slavoj Spišská Belá 10:8 (Ľ. Kapinus 3.5, M. Nováček 2.5, F. 
Bohunčák 2, P. Toporcer 2 – P. Brežina 4.5, M. Smik st. 3, R. Tropp 0.5) TJ STO Slovenská Ves – ŠK Veterán 
Poprad 15:3 (J. Marek 4.5, A. Popovič 3.5, M. Habiňák 3.5, P. Popovič 3.5 – J. Maliňák 1, M. Maliňák 1, M. Šifra 
1). 

Tabuľka 
1. Sp. Štvrtok 19 14 1 4 209:133 48 
2. Slov. Ves 19 13 3 3 213:129 48 
3. Rožňava B 19 14 0 5 195:147 47 
4. Maria Huta 19 10 2 7 190:152 41 
5. Vet. Poprad 19 9 1 9 164:178 38 
6. Sp. Belá 19 5 5 9 157:185 34 
VSSTZ Košice – 3. liga muži Západ, skupina o 7. – 12. miesto, predohrávka 9. kolo: STK Gemerská Poloma – 

MŠK STO Krompachy 12:6 (M. Trojan 4.5, W. Leitner 4, L. Kupeček 2, J. Trojan 1.5 – M. Mitrík 2.5, D. Mirek 1.5, 
L. Solár 1, S. Števčík 1). 8. kolo: TJ Spišská Stará Ves – TJ Javorinka Levoča B 9:9 (R. Novotný 4.5, J. Stanko 
1.5, K. Kowalczyk 1, J. Dubiel 1, J. Čarnogurský 1 – D. Hanisko 3.5, P. Jinda 2, M. Černický 2, J. Seman 1.5) 
MŠK STO Krompachy – STK Severka Kežmarok 6:12 (M. Mitrík 3.5, D. Mirek 2, L. Solár 0.5 – P. Pojedinec 4, Š. 
Vnenčák 3.5, Š. Kelbel 2.5, M. Groman 2) ŠKST Spišské Vlachy – STK Gemerská Poloma 15:3 (L. Ledecký 4.5, 
M. Hric 3.5, M. Medvec 3.5, R. Jánoš 3.5 – M.Trojan 3). 

Tabuľka 
7. Spiš. Vlachy 19 8 4 7 180:162 39 
8. Krompachy 20 8 3 9 180:180 39 
9. Levoča B 19 7 3 9 177:165 36 
10. Sev. Kežmarok 19 6 2 11 147:195 33 
11. Gem. Poloma 20 5 0 15 133:227 30 
12. Spiš. Stará Ves 19 3 2 14 125:217 27 
VSSTZ Košice – 4. liga muži Spišsko-Gemerská, skupina o 1. – 6. miesto, 8. kolo: S.T.K. Plešivec – ŠK 

Harichovce 4:14 (P. Bakoš 1.5, S. Drenko 1.5, N. Bakoš 1 – F. Mlynarčík 4.5, Ľ. Hrušovský 4, L. Lizanec 3, M. 
Hadidom 2.5) STO Letanovce – BBF Spišská Nová Ves B 12:6 (P. Petráš 4.5, S. Uhrin 4.5, R. Lesňák 2, P. 
Gabriš 1 – J. Balla 2.5, S. Vartovník 2, V. Pavľák 1.5) ŠK Jablonov nad Turňou – BBF Spišská Nová Ves 10:8 

(A. Balázs ml. 4.5, A. Herczeg 2.5, A. Herczeg 2, L. Barczi 1 – J. Sagula 3.5, L. Novotný 2, T. Farkašovský 2, M. 
Barč 0.5). 

Tabuľka 
1. Letanovce 19 15 3 1 239:103 52 
2. Jablonov n/T 19 12 3 4 197:145 46 
3. Harichovce 19 10 4 5 188:154 43 
4. BBF SNV 19 7 3 9 171:171 36 
5. Plešivec 19 8 1 10 144:198 36 
6. BBF SNV B 19 7 0 12 153:189 33 
VSSTZ Košice – 4. liga muži Spišsko-Gemerská, skupina o 7. – 12. miesto, 8. kolo: TJ Hrišovce – AŠK Maria 

Huta B 9:9 (P. Dzurov 4, M. Koleják 2.5, Š. Kyseľ 1.5, T. Dzurov 1 – M. Stopko 3.5, L. Harman 3.5, J. Tokarčík st. 
2) ŠKST Margecany B – Geológ Rožňava C 11:7 (J. Zahornacký 3.5, R. Bobák 1.5, I. Hanko 1, 5xWO – I. Minčev 
3, J. Gallo ml. 3, O. Tomášik 1) ŠKST Sp. Vlachy B – MŠK STO Krompachy B 10:8 (R. Hric 4, A. Sokolská 3.5, P. 
Lesniak 2, B. Nemčík 0.5 – B. Gmuca 2.5, S. Števčík 2.5, M. Mitrík 2, L.Solár 1). 

Tabuľka 
7. Rožňava C 19 10 2 7 178:164 40 
8. Margecany B 19 9 2 8 161:181 39 
9. Spiš. Vlachy B 19 9 0 10 166:176 37 
10. Krompachy B 19 7 2 10 162:180 35 
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11. Maria Huta B 19 5 1 13 152:190 30 
12. Hrišovce 19 3 3 13 141:201 28 
(Rožňava C má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu.) 
5. liga Gemer, 17. kolo: STK Baník Rakovnica – STK Honce 4:14 (Lesňák Peter 3/1.5, Máťaš Viliam 0.5/4, 

Sedlák Ľuboslav 0.5/2, Chlebuš Radoslav 0/4.5, Ďurský Stanislav 0/2 – Gallo Peter 4/0.5, Džubák Ján 3.5/1, 
Ambrus Ferenc 3/1, Repiský Rudolf ml. 3/1.5, Repiský Rudolf st. 0.5/0) ŠK Henckovce- Tatran Betliar 8:10 (Žúdel 
Ondrej 4.5/0, Kušnier Jozef 2.5/2, Kalina Marian 1/3 – Árvay Ľubomír 3/1.5, Teraj Michal 3/1.5, Šebesta Peter st. 
2.5/2, Lipták Ondrej 1.5/3) STK Gemerská Poloma B – ŠKST Gočovo 11:7 (Trojan Jozef 3.5/1, Černický 
Maximilián 3.5/1, Ďurán Miloslav 2.5/2, Černická Anna 1.5/3 – Bobrík Ján 4/0.5, Kračun Martin 2/2.5, Rybár Milan 
1/3.5, Rochfaluši Vladimír 0/4.5) Geológ Rožňava D – S.T.K. Plešivec B 14:4 (Tomášik Ondrej 4.5/0, Minčev Ilko 
4.5/0, Kolárik Stanislav 2.5/2, Baláž Štefan 2.5/2 – Balázs Alexander st. 2/2.5, Drenko Szilárd 2/2.5, Slovik 
Ladislav 0/4.5, Molnár Ľudovít 0/4.5). 

Tabuľka 
1. Henckovce 15 14 0 1 212:58 43 
2. Honce 15 10 1 4 152:118 36 
3. Dobšiná 15 10 1 4 153:117 36 
4. Betliar 15 8 4 3 154:116 35 
5. Rožňava D 15 7 3 5 156:114 32 
6. Plešivec B 15 5 1 9 116:154 26 
7. Gem. Poloma B 16 3 2 11 111:177 24 
8. Gočovo 15 3 2 10 104:166 23 
9. Rakovnica 15 1 0 14 66:204 17 
6. liga Gemer, predohrávka 20. kolo: Henckovce B – Vajda Team Dobšiná 12:6 (Kušnier Jozef 4/0.5, Fafrák 

Ivan 3/1.5, Šimon Peter 3/1.5, Fafrák Slavomír 1/1.5, Zagiba Ján 1/1 – Červenak Ján 2.5/2, Červenak Roman 
2.5/2, Kraga Štefan 0.5/2, Bubenčik Marian 0.5/4, Kašpar Štefan 0/2). 19. kolo: STK Sokol Krásnohorské 
Podhradie – STO Hrhov 6:12 (Gaži Lukáš 2/2.5, Skokan Gabriel 2/2.5, Máté Alexander 1/3.5, Darvaš Ján 1/1, 
Magyar Pavol 0/2.5 – Grulyo Dominik 4.5/0, Jánosdeák Dávid 4.5/0, Szepesi Arpád 2.5/2, Halászová Noémi 
0.5/4) ŠKST Slavošovce – Obec Čierna Lehota 13:5 (Boldi Nikolas 4/0.5, Gecelovský Matej 3.5/1, Benčko Marek 
2.5/2, Gecelovský Igor 2/0.5, Kliment Miloš 1/1 – Hric Ján 2.5/2, Oravec Jaroslav 2.5/2, Hric Ján ml. 0/4, Oravec 
Vladimír 0/3.5, Bystren Jaroslav 0/1.5) Vajda Team Dobšiná – Geológ Rožňava E 13:5 (Červenak Ján 4/0.5, 
Bubenčik Marian 4/0.5, Červenak Roman 3/1.5, Kraga Štefan 2/1.5, Kašpar Štefan 0/1 – Németh Dávid 1.5/3, 
Lakatoš Marek 1.5/3, Junger Ján 1.5/1, Bari Ján 0.5/4, Hricová Júlia 0/2) ŠK Jablonov nad Turňou B – ŠK 
Henckovce B 7:11 (Barczi Lóránt 4/0.5, Bartók Gabriel 2/2.5, Rohály Štefan 1/3.5, Pál Balázs Árpád 0/4.5 – 
Šimon Peter 3.5/1, Fafrák Slavomír 2.5/2, Zagiba Ján 2.5/2, Fafrák Ivan 2.5/2) STK Kras Silica – STK Baník 
Rakovnica B 4:14 (Dely Attila 4/0.5, Bokros Gabriel 0/4.5, Kovács Alexander 0/4.5, Farkas Ladislav 0/4.5 – Domik 
Ladislav 3.5/1, Gerenyi Maťo 3.5/1, Tóth Kamil 3.5/1, Králik Štefan 3.5/1) STK Honce B – MSTO Dobšiná B 8:10 
(Spišák Miroslav 3.5/1, Repiský Rudolf st. 2/2.5, Gallo Viliam ml. 2/2.5, Gallo Viliam st. 0.5/2, Kamenský Milan 0/2 
– Záhoranský Dušan 3.5/1, Trenka Štefan 3/1.5, Hutník Jaroslav 1.5/2, Leško Marek 1/3.5, Lenkey Vladimír 1/0). 

Tabuľka 
1. Henckovce B 20 17 1 2 228:132 55 
2. Slavošovce 19 16 1 2 237:105 52 
3. Vajda team Dobšiná 20 15 1 4 234:126 51 
4. Jablonov n/T B 19 13 0 6 215:127 45 
5. Dobšiná B 19 13 0 6 192:150 45 
6. Honce B 19 11 0 8 182:160 41 
7. Hrhov 19 8 1 10 164:178 36 
8. Krh. Podhradie 19 6 0 13 138:204 31 
9. Rakovnica B 19 4 2 13 128:204 29 
10. Rožňava E 19 4 1 14 137:205 28 
11. Čierna Lehota 19 3 1 15 113:229 26 
12. Silica 19 1 0 18 92:250 21 
KSST Žilina 2. liga, 21. kolo: Žiar nad Hronom – Bytča 9:9, Revúca – Čadca C 15:3, Tvrdošín B – Valča B 

11:7, Nižná B – Medokýš Martin 13:5, Energodata Žilina B – Námestovo 13:5, MSTK Martin – Oravská Lesná 
5:13. 22. kolo: Revúca – Bytča 9:9, Žiar nad Hronom – Čadca C 5:13, Nižná B – Valča B 12:6, Tvrdošín B – 
Medokýš Martin 9:9, MSTK Martin – Námestovo 15:3, Energodata Žilina B – Oravská Lesná 8:10. 

Tabuľka 
1. Nižná B 22 18 1 3 267:129 59 
2. Oravská Lesná 22 18 0 4 246:150 58 
3. Tvrdošín B 22 11 6 5 231:165 50 
4. Valča B 22 14 0 8 222:174 50 
5. Žilina B 22 13 1 8 205:191 49 
6. Martin 22 12 2 8 202:194 48 
7. Medokýš Martin 22 11 3 8 212:184 47 
8. Bytča 22 10 4 8 201:195 46 
9. Žiar n/H 22 3 6 13 167:229 34 
10. Revúca 22 2 3 17 151:245 29 
11. Čadca C 22 3 1 18 137:259 29 



12. Námestovo 22 3 1 18 135:261 29 
KSST Banská Bystrica 4. liga, 19. kolo: STO Podkonice B – ŠKST B. Štiavnica 11:7, STKM Podlavice – STO 

Sokol Sielnica 15:3, STK Tomášovce – MTK Žarnovica 16:2, STK Predajná – FTC STK Fiľakovo 10:8, STK 
Magnezit Revúca B – Balog n. I.-Čalomija 8:10, OST Mladosť Lučatín – MŠK Žiar nad Hronom B 12:6. 

Tabuľka 
1. Podlavice 19 17 1 1 246:96 54 
2. Lučatín 19 14 1 4 227:115 48 
3. Balog n. I.-Cal. 19 13 2 4 191:151 47 
4. Podkonice B 19 12 2 5 188:154 45 
5. Predajná 19 10 0 9 163:179 39 
6. Revúca B 19 8 3 8 171:171 38 
7. Sielnica 19 7 2 10 156:186 35 
9. Fiľakovo 19 4 4 11 150:192 31 
8. Tomášovce 19 5 4 10 156:186 33 
10. Žiar n/H B 19 3 5 11 148:194 30 
11. B. Štiavnica 19 4 3 12 154:188 30 
12. Žarnovica 19 2 3 14 102:240 26 
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Poznáme víťazov tradičných regionálnych súťaží tvorivosti. 
Umelecká fotografia 
(3 fotografie) 
ROŽŇAVA. Tradičné regionálne súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie 

a výtvarnej tvorby organizované Gemerským osvetovým strediskom (GOS) boli uzavreté vernisážou výstavy 
úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia pre autorov, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 
2018 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. 

„Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzali zasadnutia odborných porôt v oboch súťažiach,“ 
informovala za organizátora Anežka Kleinová. 

„Pre autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť súťaží. Slúžia na 
podporu odborného rastu autorov, technickej a umeleckej úrovne ich tvorby a zároveň sú to stretnutia podnetné a 
inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností. V tomto roku sa semináre uskutočnili aj vďaka podpore Fondu na 
podporu umenia z verejných zdrojov.“ 

Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 autorov s rôznorodými výtvarnými technikami – maľba, kresba a 
drevorezba. 

Vo fotografickej súťaži predstavilo svoju tvorbu celkom 28 autorov, z nich 19 v kategóriách do 21 rokov, ich 
prác vo forme čiernobielych a farebných fotografií bolo takmer 100. 

Poroty v oboch súťažiach práce posúdili z technického a umeleckého hľadiska a vybrali z tohto pohľadu 
vhodné na výstavu a najlepšie z nich na postup. 

Vystavených je 45 fotografií a 15 výtvarných prác, ale do krajských kôl postupujú len tie najlepšie z nich. 
Porota „posunula“ na krajské AMFO, ktoré sa uskutoční v júni v Spišskej Novej Vsi, 18 fotografov a v máji 

budú vyhodnotené v Košiciach výtvarné diela štyroch autorov z nášho regiónu. 
Výstava bude prístupná v sále Domu tradičnej kultúry Gemera do 14. 4. 2018. 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 
Kategória B (25 – 60 rokov) 
Martina Belányiová (Čestné uznanie, postup na krajské kolo) – Kostol Štítnik (kresba ceruzkou), Rožňava v 

minulosti (kresba ceruzkou), Ochtiná (kresba ceruzkou), More Chorvátsko (olej). 
Silvia Horváthová (Čestné uznanie, postup na krajské kolo) – Rybí raj (enkaustika), Medúzy (enkaustika), 

Kytica (enkaustika), V hlbinách Zeme (enkaustika). 
Rudolf Pažitka – Obraz na piesku (maľba na drevo) 
Kategória C (nad 60 rokov) 
Vlasta Bujnovská – Slnko v kosatcoch (olej/akryl) 
Zuzana Čuňová – Mladučká folklórna speváčka na javisku (akryl) 
Albert Šmihula (Čestné uznanie, postup na krajské kolo) – Na Gemeri I. (akryl), Na Gemeri II. (akryl) 
Kategória D (insitná tvorba) 
Milan Kostur (Čestné uznanie, postup na krajské kolo) – Guraľ od Dunajca, (drevorezba), Folkloristi z Polomy 

(drevorezba) 
POROTA: Gabriela Görgey-ová, Martina Kleinová, Anna Lachová. 
AMFO 2018 
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1. autori do 16 rokov: Emese Soltész – Jarná krása, Kamene na kameni ČB, Sychravá obloha F postup na 
krajské kolo 

2. autori do 21 rokov: Petra Deak – Pozlátené slnkom F postup na krajské kolo. Adelka Dókušová – Čistota F. 
Monika Grígerová – V inom svete ČB postup na krajské kolo. Dominika Hajdúková – … to je otázka F, Emócie 4 
F postup na krajské kolo. Patrícia Horváthová – Portrét ČB postup na krajské kolo, Opustený F, Zblúdená F 
postup na krajské kolo. Veronika Lenkeyová – Na záver, Špiónka, Hedwig F, Spomienka F postup na krajské 
kolo. Jozef Majer – Zamrznutá F postup na krajské kolo. Bianka Štefanková – Dáma s mačkou 1 F postup na 
krajské kolo. Veronika Tóbisová – Zrkadlenie 2 ČB postup na krajské kolo. Veronika Vilimová – Míting vody F 
postup na krajské kolo. 

3. autori nad 21 rokov: Nikoleta Bukovičová – Hra svetiel, Zimný úsvit F postup na krajské kolo. Bibiana 
Bystrenová (Čestné uznanie) – Nevesta, Zimné línie ČB postup na krajské kolo, Sme rodina, Jeseň od Moneta F 
postup na krajské kolo. Silvia Horváthová (Čestné uznanie) – Symbolika1, Krása dreva, Zátišie, Laná ČB postup 
na krajské kolo. Ivan Kerekeš (Čestné uznanie) – Ruky, Jazero, Na vrchol ČB postup na krajské kolo, V krajine 
sietí F postup na krajské kolo. Igor Lada – Línie ČB postup na krajské kolo, Lono stromu ČB, Múry hradu, Leháro 
F. Martina Majirošová – Horúce listy od frajera F. Lýdia Mezeiová – Tieňava F postup na krajské kolo. Miloš 
Pjatko – Dve postavy jednej reality, Zástavka plná očakávania ČB postup na krajské kolo, Námestie plné oblohy v 
pohybe ČB, Svetelná podkova, Jazero uprostred vesmíru F. Ivana Soltészová – Mráz ČB postup na krajské kolo. 

Porota: Miroslav Zaťko, Štefan Fábián, Jozef Peniaško. 
[Späť na obsah] 

 
 

81. Súd skúma zodpovednosť učiteľky v prípade smrti školáčky 
[06.04.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1125417/sud-skuma-zodpovednost-ucitelky-v-pripade-smrti-skolacky.html 

 
 

Výsluchmi svedkov pokračuje na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pojednávanie s košickou učiteľkou 

Petrou Sukubovou. Podľa obžaloby je zodpovedná za smrť 12-ročnej školáčky na lyžiarskom výcviku v stredisku 
Plejsy pri Krompachoch a vážne zranenia jej spolužiačky. Školáci sa v čase tragédie sánkovali na svahu pri chate 
a učiteľka na nich dávala pozor spred chaty len v domácej obuvi. 

[Späť na obsah] 

 
 

82. Pohotovosť v lekárňach - piatok 6., sobota 7. a nedeľa 8. apríla 
[06.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20795523/pohotovost-v-lekarnach-piatok-6-sobota-7-a-nedela-8-aprila.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
6. 4. - 8. 4. Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
Sabinov 
6. 4. - 8. 4. NA KORZE, Ružová 27/130 
Levoča 
7.4. – 8.4. U HADA, Nám. Majstra Pavla 13 
Spišská Nová Ves 

6. 4. - 8. 4. Dr. MAX, Mlynská 2047/39 
Gelnica 
6. 4. - 8. 4. Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
6. 4. – 8. 4. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 

https://www.ta3.com/clanok/1125417/sud-skuma-zodpovednost-ucitelky-v-pripade-smrti-skolacky.html
https://korzar.sme.sk/c/20795523/pohotovost-v-lekarnach-piatok-6-sobota-7-a-nedela-8-aprila.html


St. Ľubovňa 
6. 4. Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 7. 4. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 8. 4. VIVA, Mierová 

94 
Poprad 
6. 4. ADUS, Mnoheľova 2, 7. 4. BENU, Moyzesova 4067/3, 8. 4. Dr. Max, Dlhé hony 1 
Humenné 
6. 4. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50, 7. 4. LABORECKÁ, Laborecká 18, 8. 4. Dr. Max M. R. Štefánika 

5684/50 
Bardejov 
6. 4. - 8. 4. Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
6. 4. Karolínka, Duklianskych hrdinov 31, 7. 4. Schneider, NC Kaufland, Dlhá 497/27, 8. 4. Dr. Max, M. R. 

Štefánika 187/177 
Svidník 
6. 4. - 8. 4. Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
6. 4. - 7. 4. Tilia, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
6. 4. - 8. 4. Dr. Max, Študentská 1438/1 
Trebišov 
6. 4. MONIKA SNP 3792/1, 7. 4. SCHNEIDER Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 8. 4. Dr. MAX 

OC Kaufland, Komenského 3884/6 
Michalovce 
6. 4. U SAMARITÁNA Prof. Hlaváča 1885/21, 7. 4. Dr. Max Tesco, Sobranecká cesta 5910, 8. 4. Dr. MAX OC 

Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

83. MIMORIADNY ONLINE Slovensko opäť vyšlo do ulíc! K námestiam sa 

pridali aj poľnohospodári 
[05.04.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1700841/MIMORIADNY-ONLINE-Slovensko-opat-vyslo-do-ulic–K-
namestiam-sa-pridali-aj-polnohospodari 

 
 

BRATISLAVA - Po štyroch marcových piatkoch iniciatíva Za slušné Slovensko na dnes opäť zvolala občanov 
na námestia v mestách po celom Slovensku aj vo svete. Príčinou je nečinnosť nového ministra vnútra Tomáša 
Druckera vo veci policajného prezidenta. Aj tentokrát bola účasť vysoká, na Námestie SNP v Bratislave prišlo 
okolo 45 tisíc ľudí. 

Situáciu z Námestia SNP ste mohli sledovať naživo. 
21:30 Na večernom proteste pred slovenským veľvyslanectvom v Dubline sa podľa vyjadrenia usporiadateľa 

Miroslava Talara malo zúčastniť približne 25-30 ľudí. 
21:27 Diana Quirschfeld zo skupiny organizátorov akcie v Amsterdame uviedla, že v súlade s očakávaniami 

sa tentoraz zúčastnilo približne 60 ľudí, zatiaľ čo pri predošlých zhromaždeniach sa ich zišlo 30-130. Ciele boli 
podľa nej “stopercentne jednotné” s cieľmi protestov na Slovensku. Okrem “odpolitizovania polície” protestujúci 
opakovane žiadali medzinárodné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

21:25 Miestami ďalších štvrtkových zhromaždení boli podľa internetovej stránky iniciatívy Amsterdam, Dublin, 
Manchester, Štokholm, ale aj kalifornské Palo Alto. 

21:23 Na podvečernom zhromaždení na pražskom Václavskom námestí vystúpili hostia z Česka i zo 
Slovenska vrátane umelcov, ako sú David Koller, Nina Rosa, Silvia Szollos či folklórny súbor Limbora. Z údajov 
na facebookovej stránke podujatia vyplýva, že prítomných bolo približne 500 účastníkov. Podľa zverejnenej 
tlačovej správy išlo o apolitické protestné zhromaždenie s cieľom “upozorniť na fakt, že slovenská spoločnosť… 
sa dožaduje zmien, čomu bolo doposiaľ vyhovené len čiastočne”. 

21:20 Zhromaždenia v rámci iniciatívy Za slušné Slovensko sa konali vo štvrtok popri Slovensku opäť aj vo 
viacerých zahraničných mestách. Zrejme najviac ľudí sa zišlo na podujatí pod heslom “Praha - Postavme sa za 
slušné Slovensko”, ktoré organizovali Slováci žijúci v českej metropole už po piatykrát. 

20:05 Zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo v Bratislave, bolo pokojné, polícia nezaznamenala 
narušenie poriadku. Vyplýva to z hodnotenia bezpečnostnej situácie, o ktorom informoval bratislavský krajský 
policajný hovorca Michal Szeiff. “Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave aj dnes napomáhalo 
zabezpečovať pokojný a nerušený priebeh oznámeného verejného zhromaždenia, ako aj pochodu,” uviedol s 
tým, že polícia počas ich priebehu nebola nútená zakročiť. 

http://www.topky.sk/cl/1002009/1700841/MIMORIADNY-ONLINE-Slovensko-opat-vyslo-do-ulic--K-namestiam-sa-pridali-aj-polnohospodari
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20:00 Približne 2000 ľudí sa zišlo vo štvrtok podvečer na Námestí SNP v Banskej Bystrici na mítingu 
podporujúcom iniciatívu Za slušné Slovensko. Na pódiu sa takmer dve hodiny striedali organizátori z rôznych 
občianskych zoskupení a rečníci z radov študentov, zdravotníkov či umeleckej obce. 

19:32 Arcibiskup Róbert Bezák aj tribún Novembra ’89 Vladimír Oktávec vystúpili vo štvrtok v Trnave na 
ďalšom proteste Za slušné Slovensko. Na Trojičnom námestí sa zišlo okolo 500 ľudí všetkých vekových kategórií. 
Prítomnosť Bezáka organizátor akcie Pavol Koprda vopred neavizoval, o to väčší potlesk mal arcibiskup po 
svojom vystúpení. Povedal, že sú udalosti, ktoré nás posúvajú ďalej, aj „keď máme v srdci obavu a niet toľko 
odvahy. Ale keď sa odvahy spoja, je to lavína a tá spôsobila, že sa čosi zásadné zmenilo“. 

Smrť Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ľuďoch, ako uviedol, vzbudila záujem o veci verejné, 
o pravdu a spravodlivosť a je to búrka, ktorá sa valí Slovenskom a má veľkú silu. “Verím, že žijeme chvíľu 
zrodenia čestného občana Slovenska, ktorý chce, aby bola táto krajina slušná a krásna svojimi ľuďmi,” povedal 
Bezák. 

Oktávec pripomenul, že v Novembri ’89 “sme žili v neslobode, dnes atribúty slobody máme a napriek tomu 
cítime potrebu vyjadrovať nespokojnosť s vecami verejnými. Volíme slobodne, ale akosi divne - najprv vhodíme 
lístok a potom sa držíme za hlavu”. Podľa jeho slov sa podnikanie a politika nedajú robiť naraz. “Ľudia, ktorí to tak 
robia, prznia podnikanie i politiku,” konštatoval Oktávec. 

19:27 Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa vo štvrtok popoludní zišlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline 
niekoľko tisíc ľudí. Jedným z jeho cieľov bolo podľa spoluorganizátora zhromaždenia Mareka Richtera vyslať 
jasný nesúhlas s tým, že minister vnútra Tomáš Drucker stále neodvolal prezidenta Policajného zboru Tibora 
Gašpara. “Rovnako chceme poukázať na nevyhnutné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie 
vedenia polície,” zdôraznil Richter. 

Za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6000 signatárov, sa 
zhromaždeniu prihovoril Ján Orlovský. “Najdôležitejšia vec je, že sa zobudila občianska spoločnosť. Pretože, eď 
kontrolujeme vládnu moc len raz za štyri roky v čase volieb, zdá sa, že je to málo. Zvolení ľudia si veľmi rýchlo 
zvyknú na isté pohodlie a moc. Majú pocit, že už sú nekontrolovateľní. A keď nefungujú jednotlivé inštitúcie, tak tu 
máme marazmus, ktorý tu máme,” podotkol Orlovský. 

19:06 Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Košiciach prebehlo bez incidentov. Na Hlavnú ulicu pri 
Dolnej bráne pritiahlo viac ako 2000 ľudí. K akcii sa pridali aj farmári z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú 
vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. Ich protest sprevádzala kolóna desiatok traktorov, ktorá 
prešla Košicami od mestskej časti Barca až k centru mesta. Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD) by podľa výzvy zo zhromaždenia mal vykonať opatrenia na obnovu dôvery občanov v políciu a 
ministerstvo vnútra. “Žiadame okamžité odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, odpolitizovanie 
vedenia polície a realizáciu nevyhnutných systémových zmien v policajnej inšpekcii, ktoré budú garantovať jej 
nezávislosť,” uviedli za organizátorov Ján Gálik a Alžbeta Bojková. 

19:01 Na Námestí SNP sa podľa medializovaných informácií zišlo vyše 45-tisíc ľudí, protest prebehol pokojne. 
Zhromaždenia sa konali aj v ďalších 34 mestách po celom Slovensku aj v zahraničí. „Pán premiér Peter Pellegrini 
a minister vnútra Tomáš Drucker, čakáme, že presadíte jasné systémové zmeny vo fungovaní polície, súdov a 
prokuratúry. Inak prídeme znovu,“ uzavrela jedna z organizátorov zhromaždenia Karolína Farská s tým, že od 
vymenovania novej vlády prešlo desať dní, no zatiaľ neurobila nič. 

18:59 Ľudia v Nitre skandovali „odvolať“ a „do basy“, niektorí si so sebou priniesli aj transparenty s nápismi 
ako „Spravodlivosť pre súdruha Fica a jeho zločinecký gang“ alebo „Pán Drucker, uuuuuž?“ Na záver zaspievali 
slovenskú hymnu a dav sa rozišiel. 

18:57 Dnešný pochod v Nitre bol bez pódia aj rečníkov. Zhromaždeniu sa prihovoril len jeden z organizátorov 
Jakub Prok, ktorý prečítal vyhlásenie. V ňom pripomenul, že od vraždy Kuciaka a Kušnírovej už uplynul viac ako 
mesiac. Za ten čas desaťtisíce ľudí v uliciach prinútili vládu prijať politickú zodpovednosť, no ich ďalšia 
požiadavka – dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy páru a tiež všetkých káuz, na ktoré novinár Kuciak poukázal 
– zostáva nesplnená. Rovnako nesplnený je aj sľub ministra vnútra Tomáša Druckera vrátiť dôveru v orgány 
činné v trestnom konaní. „Je nepochopiteľné, že aj po desiatich dňoch vo funkcii nedokázal urobiť ani to 
najzákladnejšie gesto – odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Jeho zotrvanie vo funkcii je pritom 
výsmechom akejkoľvek snahe o objektivitu vyšetrovania,“ prízvukoval Prok. 

18:54 Pochod za slušné Slovensko sa dnes konalova aj v Nitre, prišlo približne 2 000 ľudí. Trasa pochodu 
bola symbolická. Začala sa pred okresným úradom, v blízkosti ktorého sa nachádza Katedra archeológie 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala Martina Kušnírová. Dav prešiel okolo sídla katedry 
žurnalistiky, pôsobiska Jána Kuciaka, k Mariánskemu stĺpu na Svätoplukovom námestí, kde účastníci pochodu 
zapálili sviečky pri fotografiách zavraždeného páru. 

18:44 Organizátori zhromaždenie v Bratislave oficiálne ukončili. 
18:43 Zhromaždení v Nitre. 
18:42 Juraj Benetin spieva našu hymnu. Dav sa pridal. 
18:41 Organizátori žiadajú Petra Pellegriniho o systémové zmeny. “Sme odhodlaní tvoriť jasnú a trvalú 

predstavu o tom, ako majú občanom slúžiť všetky inštitúcie,” hovoria organizátori s tým, že stále dozerajú na 
prácu premiéra a ak nedôjde k systémovej zmene, znova pôjdu do ulíc. 

18:37 Organizátori Za slušné Slovensko požadujú opäť dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, ako aj vyšetrenie všetkých káuz, o ktorých Kuciak písal. Podľa 
organizátorov protestu Karolíny Farskej a Juraja Senigu je odvolanie Gašpara prvým krokom na nezávislé 
vyšetrenie tejto vraždy. 



18:30 Andrej Bán, novinár, hovorí o zisteniach, ktoré nadobudol po stretnutí s farmármi na východe 
Slovenska. Hovorí o tom, ako sa mu sťažovali, že polícia a prokuratúra im v okresoch Michalovce a Sobrance 
nijako nepomohla. “Desivé prípady zo Zemplína ukazujú, že nestačia výmeny na vysokých postoch,” uviedol. 

18:22 Predstúpil Lukáš Latinák a postupne s ostatnými hercami spoločne vymenovali mestá a pozdravili 
všetkých účastníkov zhromaždení. Nezabudli ani na Slovákov žijúcich v zahraničí. 

18:20 Zhromaždenia prebiehajú aj na námestiach 34 miest po Slovensku, ale aj v zahraničí. 
18:09 Pohľad do Žiliny. 
18:08 Na námestí v Bratislave prednáša Zuzana Števulová za Iniciatívu Chceme veriť. Zmena podľa nej 

nemôže nastať, ak na čele polície stojí človek, ktorého charakterizuje heslo “Skutok sa nestal”. 
18:04 Pohľad na situáciu v Košiciach. 
18:03 Video z Košíc. 
18:00 Reční predstaviteľ cirkvi. 
17:55 Predstúpila Elena Kriglerová, sociologička. Hovorí o silnej nedôvere občanov v štát. “Potrebujeme 

funkčné inštitúcie, ktoré nám budú kryť chrbát, keď zažijeme neprávosť a keď nebudeme vedieť zvládnuť situáciu 
vlastnými rukami. Potrebujeme nezávislé, kvalitné a zodpovedné médiá, ktoré sú v každej spoločnosti základným 
pilierom demokracie. Potrebujeme, aby politici vedeli, že kontolujeme každý ich krok a že si nemôžu dovoliť stratiť 
našu dôveru,” povedala. “Nehazardujte s dôverou ľudí, lebo hazardujete s budúcnosťou krajiny,” doplnila. 

17:50 Video z Banskej Bystrice. 
17:47 Predstúpila psychologička Katarína Hatráková, ktorá poukázala na kauzu Čistý deň. Hovorí o 

pochybeniach štátu v sociálnej oblasti. 
17:46 Dohrala kapela Živé kvety. 
17:44 V Trnave aktuálne reční Robert Bezák. 
17:34 “Toto nie je to, čo sme od vás žiadali. Žiadali sme elementárnu slušnosť a rešpekt a už neveríme, že sa 

jej dočkáme,” povedal Stanke s tým, že umelci žiadajú okamžite kultúrny reparát, pretože je najjasnejším 
signálom, že ste zmenu nemysleli vážne. “Vy reparát nechcete, vám vyhovuje stav, kde sa držíte v šachu a 
občania sú rukojemníci. My na reparáte trváme. My všetci, ktorí sme za slušné Slovensko,” doplnil. 

17:31 Na uvoľnené miesto ministerstva kultúry bola dosadená osoba, ktorá každým dňom dokazuje svoju 
nekompetentnosť a Fico sa ďalej smeje do tvárí, hovorí Stanke. 

17:28 Za reparát v kultúre reční herec Richard Stanke. 
17:27 Dav skanduje: “Voľby, voľby!”. 
17:24 Podľa rečníkov občianskej iniciatívy na čele Policajného zboru má stáť slušný človek, ktorého by 

nasledovali všetci slušní policajti. 
17:22 Rečnia študenti Timotej Lauko a Diana Horváthová z Iniciatívy Nie je nám to jedno. Hovoria o tom, že v 

slušnej krajine sa vražda nesmie premlčať. Podľa nich policajný prezident Gašpar nechráni slušných ľudí, ale 
zlodejov. 

17:20 Petková hovorí o tom, že vystúpiť pred dav sa dnes rozhodla aj kvôli tomu, že včera špeciálny 
prokurátor Dušan Kováčik povedal, že chce potrestať svojho podriadeného Vasiľa Špirka. Dav skanduje: 
“Odstúpiť!” a “Dosť bolo Smeru!”. 

17:17 Reční investigatívna novinárka Zuzana Petková. “Polícia mi do dnešného dňa neodpovedala na otázku, 
ako naložila s podozreniami, ktoré sa týkali bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka,” povedala davu. 
“Namiesto toho si mňa a kolegyňu predvolala NAKA. Elitná zložka polície, ktorá bola zriadená na boj s mafiou a 
najhoršou kriminalitou, vyšetrovala, či sme sa nedopustili trestného činu ohovárania ministra,” povedala Petková. 
Dav pri jej slovách skanduje: “Do basy!”. 

17:13 “Chceme, aby kauzy, na ktoré Ján poukázal, boli vyšetrené a nie zametené pod koberec. Odvolanie 
pána Gašpara, je k tomu prvý krok. Chceme odvolania policajného prezident Tibora Gašpara a odpolitizovaný 
proces výberu prezidenta Policajného zboru,” uviedli organizátori po minúte ticha. 

17:11 Organizátori začali s príhovorom. Poukázali na dôležitosť vyšetrenia vraždy novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

17:10 Zhromaždenie v Trnave. 
17:02 Námestie zaplnili stovky zhromaždených. 
17:00 Dobrovoľníci rozdali letáky. 
16:55 Dorazili študenti, ktorým prítomní hromadne zatlieskali. 
16:50 Občania sa už zhromaždili na Námestí SNP v Bratislave. 
16:00 Dnešné zhromaždenia odštartovali farmári, ktorí traktormi obsadili košické cesty na protest proti 

agrodotáciám. 
Program 
Bratislavské zhromaždenie sa začne dnes o 17:00 na Námestí SNP. Okrem iných vystúpia právnička Zuzana 

Števulová, novinári Andrej Bán a Zuzana Petková, herec Richard Stanke, hudobná skupina Živé Kvety či spevák 
Juraj Benetin. Po skončení nebude žiadny pochod, iba diskusia v KC Dunaj na tému Za slušnú políciu: Ako vrátiť 
dôveru policajtom a sudcom o 19:30. Zhromaždenie bude dnes, keďže námestie na piatok už obsadil niekto iný. 
V iných mestách môžu byť zhromaždenia nielen dnes, ale aj v piatok. 

Zhromaždenia po celom Slovensku sa dnes až na malé výnimky takisto začínajú o 17:00. V Košiciach 
vystúpia napríklad vedúci charity Samaritán a zakladajúci člen Občianskeho fóra a VPN Ľubomír Badiar či 
ochranár a nositeľ ceny Biela vrana 2017 Erik Baláž. V Košiciach prečítajú aj list českej investigatívnej novinárky 
Pavly Holcovej. 



„Vyzývame všetkých, ktorí sa zúčastnia na zhromaždeniach, aby prišli pokojne, no rozhodne vyjadriť svoj 
občiansky postoj. Nenechajme sa nikým vyprovokovať. Prosíme všetkých, aby rešpektovali pokyny organizátorov 
a polície. Prosíme ľudí, aby si priniesli kľúče,“ uzavreli organizátori. 

Vyhlásenie organizátorov 
Organizátori pochodov a zhromaždení Za slušné Slovensko uvádzajú, že pozorne sledujú kroky vlády a 

špeciálne nového ministra vnútra Tomáša Druckera. „Ak sa chce naozaj snažiť o obnovenie dôvery verejnosti v 
nezávislé vyšetrovanie vraždy Jána a Martiny, ako aj káuz, na ktoré Ján poukázal, tak odvolanie pána Gašpara, 
jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície sú prvé nevyhnutné kroky k tomu, 
aby sa pán Drucker vôbec mohol uchádzať o dôveru verejnosti,“ hovoria predstavitelia iniciatívy. 

Pripoja sa aj študenti 
Študenti z iniciatívy #niejenámtojedno sú presvedčení, že v súčasnej situácii je najlepším riešením 

spolupráca, a preto sa rozhodli spolu s organizátormi zhromaždení Za slušné Slovensko uskutočniť kroky, ktorými 
by mohli dosiahnuť spoločné ciele. Prvým takýmto krokom je zhromaždenie, ktoré bude 5. apríla. „Týmto 
zhromaždením spoločne vyšleme novej vláde jasný signál, že ako občania a študenti podrobne sledujeme jej 
kroky," píše sa v stanovisku iniciatívy #niejenámtojedno. 

„Pre postupné získavanie dôvery verejnosti je dôležité, aby nový premiér Peter Pellegrini, ako aj jeho noví 
ministri začali konať rýchlo, a tým dokázali, že nie sú vládou kontinuity, ale vládou reálnej zmeny. Prvou a 
neodkladnou požiadavkou je odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara pre jeho vysokú mieru 
nedôveryhodnosti, ktorú požíva v očiach verejnosti vzhľadom na nevyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej," povedali študenti a na záver zdôraznili, že jedna zmena pre obnovenie celkovej dôvery vo vládu tejto 
krajiny nestačí, ale túto požiadavku vnímajú ako prvý a neodkladný krok k postupnej zmene na to, aby zo 
Slovenska bol slušný štát s dôveryhodnou vládou, z ktorého nebudú odchádzať mladí ľudia. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
DOLNÝ KUBÍN 
HANDLOVÁ 
HUMENNÉ 
KOŠICE 
LEVICE 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÉ ZÁMKY 
PIEŠŤANY 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

TRNAVA 
TRENČÍN 
SKALICA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
ŽILINA 
ZAHRANIČIE 
AMSTERDAM, Holandsko 
BERLÍN, Nemecko 
DUBLIN, Írsko 
MANCHESTER, Veľká Británia 
OSLO, Nórsko 
PALO ALTO, USA 
PRAHA, Česko 
RALEIGH, USA 
SHEFFIELD, Veľká Británia 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 
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Dvaja hrdinovia – slovenský sokol spod Čebraťa a syn zemplínskeho roľníka 
Text a foto: Anton METEŇKO 
Aj keď životné príbehy dvoch rovesníkov, hrdinských obrancov Slovenska v marci 1939, boli rôzne, spojil ich 

jeden deň – 24. marec 1939, keď na oltár vlasti položili to najcennejšie – svoje životy. V týchto dňoch si 
pripomíname stopiate výročie ich narodenia. Obidvaja sa narodili v marci a v marci krátko pred svojimi 
dvadsiatimi šiestimi narodeninami padli v obranných bojoch proti maďarským okupantom v takzvanej Malej vojne. 

Životný príbeh kapitána letectva in memo riam Ferdinanda Šventa, podrobnejšie ho poznáme aj vďaka jeho 
neteri, ktorá zaznamenala rozprávanie svojej mamy, staršej sestry Fera (ako ho familiárne oslovovali), sa začal v 
dolnoliptovskej Likavke. Tu sa Ferdinand Švento narodil 26. marca 1913. Jeho otec bol živnostník, stavebný 
tesár, vykonával stavby z dreva, ako drevené domy, hospodárske budovy a pod. Matka zomrela, keď boli ich tri 
deti ešte školopovinné. Po smrti manželky viedla domácnosť gazdiná, ktorú si neskôr otec zobral za manželku, s 
ktorou mal ďalšieho syna. Z prvého manželstva boli dve staršie sestry a Fero, z druhého manželstva štvrté dieťa 
– brat. Fero ukončil Strednú priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici v roku 1933. Po ukončení školy 
nastúpil na základnú vojenskú službu. Ešte keď ju vykonával, jeho rodák z Likavky, vojenský pilot Vladimír Kačka, 
ho prehovoril, aby išiel k letcom ako vojak z povolania. Po súhlase svojho otca nastúpil k letcom. Vojenskú 
akadémiu absolvoval v rokoch 1935 – 1937 v Hraniciach na Morave. Bol to veselý, inteligentný, spravodlivý a 
čestný mladý muž. Keď bol v polovici marca 1939 už ako poručík, prevelený z Malaciek, kde bola dislokovaná 
časť letectva piešťanskej perute, do Spišskej Novej Vsi, pricestoval do Likavky na návštevu rodiny. Zdržal sa 

necelé dva dni. V piatok 24. marca 1939 už operoval v priestore Stretava – Senné – Veľké Pavlovce (v súčasnosti 
Pavlovce nad Uhom), brániac tieto „zemplínske valaly“ pred útokom maďarskej horthyovskej fašistickej armády. 
Odhodlane sa postavil proti početne i technicky lepšie vybavenému nepriateľovi. Hrdina Malej vojny, mladý 
obranca Slovenska, padol 24. 3. 1939. Posádku lietadla tvoril aj Gustáv Pažický. Letiac na padákoch ich zastrelili 
maďarskí vojaci. Maďari im vystrojili pohreb a pochovali na cintoríne v Pavlovciach nad Uhom. Prevoz mŕtveho 
Šventa do rodnej obce nepovolili. Až po roku a štyroch mesiacoch sa podaril uskutočniť prevoz jeho pozostatkov 
do Likavky za podmienky, že armáda nebude konať žiadne oslavy. Pozostatky priviezli v noci o druhej hodine. V 
Ružomberku na stanici bola vyhradená miestnosť, kde uložili rakvu za asistencie pár vojakov, ktorí držali aj 
čestnú stráž do desiatej hodiny dopoludnia. O desiatej hodine položili rakvu na katafalk pred jeho rodný dom. Tu 
sa konala malá rozlúčka. Po rozlúčke ho preniesli na cintorín a uložili do hrobu. Na jeho počesť vystrelili vojaci 
salvy. Celú rozlúčku, ako aj odhalenie pamätnej dosky na dome organizovala Hlinkova garda, pretože vojsko 
nemohlo. Pamätná doska na jeho rodnom dome sa nezachovala, bolo na nej totiž napísané: „Venuje Hlinkova 
garda.“ Keď prišli do Likavky partizáni, z notárskeho úradu im povedali, aby pamätnú dosku odstránili. Po 
oslobodení obce sovietski vojaci vyšetrovali, čo bolo na dome, keďže tam bolo viditeľne prázdne miesto. Keď im 
ukázali pamätnú dosku, sovietski dôstojníci ju nariadili znovu inštalovať na dom, pretože pre nich to bol vojak 
hrdina. Aby sa zabránilo nepríjemnostiam, pamätnú dosku už nedali na pôvodné miesto. Po nástupe česko-
slovenskej moci bola tabuľa zrejme zničená. Zadosťučinenia sa tomuto hrdinovi, obrancovi Slovenska, dostalo až 
po takmer šesťdesiatich rokoch. Z rozkazu Ministra obrany SR z roku 1995 bol poručík letectva Ferdinand Švento 
povýšený na kapitána letectva in memoriam. Pri obecnom úrade v jeho rodnej Likavke bola na počesť tohto 
slovenského sokola spod Čebraťa nainštalovaná nová pamätná tabuľa, ktorá je tam dodnes. V najnovšej 
monografi i Likavka jej tvorcovia zaradili Ferdinanda Šventa medzi Významných Likavčanov. Treba však povedať, 
že Ferdinand Švento nemá náhrobnú tabuľu na spoločnom rodinnom hrobe na cintoríne v Likavke. O štyri dni 
mladší Mikuláš Klanica sa narodil 30. 3. 1913 v zemplínskej obci Sliepkovce. Po skončení „Veľkej vojny“ 
očakávali lepšie časy aj Sliepkovčania. Aspoň na poli školstva to zažil i malý Mikuláš. Ako prvák nastúpil do školy, 
v ktorej sa už neučilo po maďarsky. Šírymi lánmi polí Zemplína preteká rieka Laborec, na strednom toku, dokonca 
tesne popri obci. Mikulášov otec tu roľníčil. Pri Laborci mladý Mikuláš rád sedával a odpočíval po namáhavej práci 
na poli. Pri peknom počasí bolo na severe vidieť dominantný Vihorlat. Na tieto časy rád spomínal aj počas 
vojenskej prezenčnej služby v československej armáde. Nad strednú Európu sa však hrnuli čierne mračná 
nemeckého nacizmu a maďarského fašizmu. 

Československá republika nenaplnila svoju historickú úlohu ochrániť Čechov pred germanizáciou a Slovákov 
pre maďarizáciou. Zbabelí politici na čele s prezidentom Benešom miništrovali Hitlerovi a Horthymu pri parcelácii 
štátu. Keďže armáda a žandárstvo boli československé, jedinou polovojenskou organizáciou rozhodnutou brániť 
Slovensko bola Hlinkova garda. Mikuláš, ktorý skončil prezenčnú vojenskú službu, sa rozhodol brániť svoju vlasť 
v tých najťažších chvíľach. Ako spomínal na neho jeho príbuzný Štefan Tomko: „Bol to vlastenec, ktorý neváhal 
položiť svoj život za svoju vlasť i napriek tomu, že bol prehováraný.“ Ďalší Sliepkovčan – p. Novotňák, 
porozprával o činoch hrdinu. Vo veľkom zmätku, ktorý nastal po okupácii Podkarpatskej Rusi fašistickým 
Maďarským kráľovstvom, československá armáda opúšťala toto územie. Mikuláš Klanica v Michalovciach zobral 
od gen. Sváteka (veliteľ 12. čs. divízie dovtedy dislokovanej v Užhorode) ľahké obrnené vozidlo, automobil OA vz. 
30 s číslom 13 401. Na tomto bojovom vozidle, vybavenom dvoma guľometmi, sa 23. 3. 1939 vydal po trase 
Michalovce – Stretava – Veľké Pavlovce (v súčasnosti Pavlovce nad Uhom). Tu na hlavnej ceste Stretava – 
Veľké Pavlovce zastavil útok nepriateľa. Išlo o pechotu postupujúcu zo smeru Veľké Kapušany – Veľké Pavlovce. 
Najväčší útok začal nepriateľ 24. 3. 1939 v smere Užhorod – Tibava – Sobrance. Zmiešaný peší pluk bol 
posilnený o delostrelectvo, vo vzduchu ho podporovalo početné letectvo. Dobrovoľník Mikuláš Klanica sa na 
spomenutom obrnenom vozidle spolu s posádkou čatár Juraj Ťažár a desiatnik Michal Rožko presúval po trase 
Michalovce – Gajdoš – Nižná Rybnica. Z mosta pri Nižnej Rybnici začalo nepriateľské delostrelectvo paľbu. Ich 
vozidlo bolo zasiahnuté, stalo sa nepojazdným. Ľahšie zranení Ťažár a Rožko rýchlo opustili vozidlo. Do nohy 



ťažšie zranený Mikuláš Klanica síce obrnený voz opustil, dokonca stihol vymontovať aj jeden z guľometov. 
Postupujúca honvédska pechota ho však zastrelila pri neďalekom Gajdoši. Dôstojný slávnostný pohreb sa konal v 
centre Michaloviec pred mestskou radnicou. So všetkými poctami ho následne pochovali na verejnom cintoríne v 
rodnej obci. Na náhrobnom kameni môžeme čítať jednotlivé riadky: Mikuláš Klanica / hrdinsky padol za slobodu / 
Slovenska v r. 1939. / Česť jeho pamiatke! Podobne ako v prípade Ferdinanda Šventa aj na tohto hrdinu sa 
„muselo“ zabudnúť. Až po prevrate v roku 1989 začali jeho hrob pomerne často navštevovať slovenskí vlastenci. 

Foto: 
Ferdinand ŠVENTO 
Mikuláš KLANICA 
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