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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Chcem dokázať otcovu nevinu 
[16.10.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; dp] 

 
 

Od tragickej nehody opatrovateliek prešiel rok, dcéra vodiča Milana (+ 54) stále tvrdí: 
bratislava - Najsmutnejší rok! Prežili ho rodiny pozostalých po obetiach tragickej dopravnej nehody, ku ktorej 

došlo 14. októbra 2017 medzi obcami Nitrica a Nitrianske Sučany v okrese Prievidza. Zrážku mikrobusu Opel 
Vivaro a nákladného vozidla Man vtedy neprežilo sedem opatrovateliek a vodič dodávky. 

Od nešťastia, ktoré otriaslo celým Slovenskom, uplynulo dvanásť mesiacov. Z posádky dodávky, ktorá 
prevážala opatrovateľky pracujúce v Rakúsku, zrážku nikto neprežil. Sedem osôb zomrelo na následky ťažkých 
zranení na mieste, ôsma v nemocnici. Výsledky vyšetrovania sú už dnes známe. „Na základe dokazovania je 
zrejmé, že šofér mikrobusu z nezistených príčin, zrejme z dôvodu nedostatočného venovaniu sa vedeniu vozidla, 
prešiel do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oprotiidúcim nákladným vozidlom,“ povedala trenčianska 
krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Keďže vodič zomrel, trestné stíhanie zastavili. Martina, dcéra 
nebohého vodiča Milana (+ 54), však netajila nespokojnosť s týmito závermi. „Od začiatku som tušila, že sa to 
takto skončí. Nevidím to ako čistú hru. V kútiku duše som verila v spravodlivosť, ku ktorej myslím nedošlo.“ 
Martine sa nepáči, že vina bola pripísaná tomu, kto sa už nedokáže brániť. Berie to ako obrovskú nespravodlivosť 
aj vzhľadom, na pozostalých. „Otec tu zanechal svoju rodinu - syna Michala a mňa, tiež vnučku a partnerku. 
Nechceme, aby na nás celý život niekto ukazoval prstom,“ zdôraznila Milanova dcéra, ktorá sa pokúšala prípad v 
rámci svojich možností sledovať. „Policajný vyšetrovateľ mi však stále tvrdí, že ako dcéra vodiča nie som 
poškodená osoba a preto nemám právo nahliadnuť do spisu, ja však chcem dokázať jeho nevinu,“ konštatuje 
mladá Michalovčanka. dp, FOTO: archív 

Obete zrážky s nákladným autom 
* Júlia (+ 28), Ráztočno okres Prievidza - zostali po nej dve malé deti. 
* Jana (+ 34), Nováky - bezdetná, žila s priateľom. 
* Alena (+ 47), Bardejov - zostali po nej štyri deti. 



* Lucia (+ 37), Prešov - o mamičku prišli Max (17) a Štefan (10). 
* Anna (+ 49), Kožuchovce, okres Stropkov – slobodná a bezdetná, zomrela v bojnickej nemocnici. 
* Katarína (+ 53), Spišská Nová Ves – o mamu prišla Astrid (18). 

* Ľubica (+ 55), Prešov – dvaja dospelí synovia prišli o mamičku. 
* Milan (+ 54), Michalovce vodič dodávky, otca stratili Martina (26) a Michal (32). 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Uplynul rok od tragickej nehody opatrovateliek: Dcéra vodiča dodávky (†54) 

neprestáva boj o otcovu nevinu! 
[16.10.2018; pluska.sk; Krimi; 06:00; Daniela Pirschelová] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/uplynul-rok-tragickej-nehody-opatrovateliek-dcera-vodica-dodavky-54-chce-
dokazat-otcovu-nevinu 

 
 

Ťažký rok majú za sebou rodiny obetí tragickej dopravnej nehody ku ktorej došlo 14. októbra 2017 medzi 
obcami Nitrica a Nitrianske Sučany v okrese Prievidza. Zrážku mikrobusu Opel Vivaro a nákladného vozidla Man 
neprežilo sedem opatrovateliek a vodič dodávky. 

dnes 6:00 
Je to neuveriteľné, ale od dramatického momentu, ktorý otriasol celým Slovenskom uplynulo už nekonečných 

dvanásť mesiacov. Z dodávky, ktorá prevážala opatrovateľky pracujúce v Rakúsku zrážku neprežil nikto. Sedem 
osôb zomrelo na následky ťažkých zranení na mieste, ôsma v nemocnici. 

Opatrovateľka Katarína († 53) z dodávky smrti sa obracia v hrobe: TOTO od jej dcéry nikto nečakal! 
(Ne)vinný vodič? 
Výsledky vyšetrovania do ktorého boli pribratí súdni znalci z rôznych odvetví a bolo vyhotovených niekoľko 

znaleckých posudkov, sú už dnes známe. „Na základe vykonaného dokazovania je zrejmé, že šofér mikrobusu z 
nezistených príčin, zrejme z dôvodu nedostatočného venovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru, kde 
došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim nákladným vozidlom,“ povedala začiatkom augusta trenčianska krajská 
policajná hovorkyňa Elena Antalová. Na základe týchto záverov bolo trestné stíhanie zastavené, keďže vodič 
zomrel. 

Nespokojná dcéra 
Nespokojnosť netajila dcéra nebohého Milana (†54). „Musím povedať, že som od začiatku tušila, že to tak 

skončí. Nevidím to ako čistú hru. V kútiku duše som verila v spravodlivosť, ku ktorej nedošlo,“ netajila sklamanie. 
Nepáči sa jej, že vina bola pripísaná tomu, kto sa už nedokáže brániť. Berie to ako obrovskú nespravodlivosť aj s 
ohľadom na pozostalých. "Otec tu zanechal syna Michala a mňa, tiež vnučku a partnerku. Nechceme, aby na nás 
celý život niekto ukazoval prstom,“zdôraznilo pred časom dievča. 

EXKLUZÍVNE Dcéra vodiča smrtiacej dodávky: Záverom vyšetrovania neverím! 
Rodina volá po spravodlivosti 
Pokúša sa riešiť prípad otca v rámci svojich možností. „Policajný vyšetrovateľ mi tvrdí, že ako dcéra vodiča nie 

som poškodená osoba a preto nemám právo nahliadnuť do spisu!“ Snaha jej napriek tomu nechýba. „Bohužiaľ 
nemám za sebou vplyvných ľudí, ani peniaze na právnikov a súdne poplatky. A povedzme si pravdu, uspieť dnes 
bez toho, je ťažké,“konštatuje mladá Michalovčanka. 

KRVAVÁ PREDTUCHA: Šokujúce slová príbuzných troch chlapov, ktorí zomreli na ceste z práce! 
Neutíchajúci žiaľ 
Priznáva, že aj po roku ju strata milovaného otca bolí. „Mám pocit, že stále mi chýba viac a viac!“Presne v deň 

smutného výročia zašla Martina na otcov hrob. „Predstavovala som si ako sedíme spolu, ja mu rozprávam o 
svojich starostiach a on mi radí. Napokon som mu povedala, že ho ľúbim a život bez neho je ťažký,“ rozpráva 
dojato. Sníva sa jej o otcovi. „Keď si uvedomím, že je to len sen, rozplačem sa,“uzavrie smutne. 

Obete nehody 
Júlia (†28), Ráztočno okres Prievidza - ostali po nej dve malé deti o ktoré sa starali v čase neprítomnosti jej 

rodičia. 
Jana (†34), Nováky - bola bezdetná, žila s priateľom. 
Lucia (†37), Prešov - o mamičku prišli Max (17) a Štefan (10). 
Alena (†47) Bardejov - ostali po nej štyri deti. 
Anna (†49), Kožuchovce, okres Stropkov – bola slobodná a bezdetná, žila spolu s rodičmi. Ako jediná 

nezomrela na mieste nehody, ale až neskôr v bojnickej nemocnici. 
Katarína (†53), Spišská Nová Ves – o mamu prišla Astrid (18). 

Milan (†54), Michalovce – bol vodičom smrtiacej dodávky, pre rakúskeho dopravcu robil 5 rokov. Starostlivého 
otca stratili deti Martina (26) a Michal (32). 

Ľubica (†55), Prešov – dvaja dospelí synovia prišli o láskavú matku. 
Autor: Daniela Pirschelová 

[Späť na obsah] 
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3. Tipy na dnes - utorok 16. októbra 
[16.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20927133/tipy-na-dnes-utorok-16-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Duo Du Réve 
KOŠICE. Komorný koncert (B. Martinů, P. Šimai, A. Rejcha, L. Sluka) sa uskutoční v utorok 16. októbra o 

18.00 hod. vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach. 
Desiata seniorská konferencia 
KOŠICE. Inštitút vzdelávania seniorov v Košiciach usporiada 10. seniorskú konferenciu - Kvalita života 

seniora 21. storočia - v utorok 16. októbra 2018 so začiatkom o 9.00 hod. v sobášnej sieni Starého mesta v 
Košiciach na Hviezdoslavovej 7 - vchod z parkoviska na Strojárenskej ulici. 

Bez šepkára 
KOŠICE. Témou októbrovej talkshow je šťastie. V stredu o 17.00 a 19.30 hod. o ňom do Štátneho divadla 

prídu porozprávať hostia Milana Kolcuna: Michal Ránhojský – odborník na zdravý životný štýl, Péter Hunčík – 
psychiater a spisovateľ, Ivan Rusina a Fero Sedlák – zo šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, Rastislav Mačura – 
meteorológ z Lomnického štítu a Ľubomír Vajdička – režisér nového predstavenia Naši furianti. 

Mucha Quartet 
SMIŽANY. O 19.00 h. sa v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža uskutoční koncert Mucha Quartet v 

rámci medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. 
Peter Leginský 
PREŠOV. Pozývame vás do Violy na vernisáž fotografií Petra Leginského s názvom Dalmatínske dotyky a 

nálady II. Začiatok bude v utorok o 18.00 hod. 
DAD v Snine 
SNINA. Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova zavíta do Sniny. Predstaví sa s populárnou hrou Sľuby, v 

rusínskom jazyku. Začiatok o 18. 00 hod., v kinosále. 
Výstava kruhy 
MICHALOVCE. Zemplínska knižnica G. Zvonického pozýva na výstavu obrazov Ľudmily Tokárovej, ktorá 

nesie názov kruhy. 
Otvorene o extrémizme 
SP. N. VES. Koncert a diskusie pod názvom Otvorene o extrémizme a aktuálnych témach sa uskutoční v 

divadle Kontra na Zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi v utorok 16. októbra od 18.00 do 20.30 hod. Vystúpi Martin 

Husovský z Komajoty, diskutovať budú Andrej Bán, Michal Havran, Eva Mosnáková (žena, ktorá prežila 
holokaust), Vladimír Ledecký (starosta Sp. Hrhova) a aktivista Martin Makara. Vstup je voľný. 

CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Hell Fest: Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, 
Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila 
sa hviezda o 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 18.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom o 

15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 17.40, Pivnica o 15.30, Po 
čom muži túžia o 16.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Čističi (Jeden svet) o 16.00, Lepším človekom (Jeden svet) o 18.00, Cestovateľské kino: Japonsko o 

20.00 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 17.50, 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 15.20, 

17.40, Zlé časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Mníška o 20.50, Piadinôžka o 15.40, 16.20, Po 
čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 16.30 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom o 

21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda o 17.50, Artmax film - Tieň 
Jaguára o 16.10 hod. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rámci filmového klubu Projektu 100 si o 19.00 h. môžete pozrieť slovenský 

dokumentárny film Tieň jaguára. 
STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10 hod. 
KINO FAJN 

https://korzar.sme.sk/c/20927133/tipy-na-dnes-utorok-16-oktobra.html


HUMENNÉ. Prvý človek o 19.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Remeselníci o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - Valibuk a Laktibrada o 9.00 a 10.30 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. VS: koncert - Slávnostné Gala o 18.30 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Ontka najviac prekvapila hladká prehra Sniny v Plavnici 
[16.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20938119/ontka-najviac-prekvapila-hladka-prehra-sniny-v-plavnici.html 

 
 

Tréner Spišskej Novej Vsi hodnotí 13. kolo futbalovej 3. ligy Východ. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kým týždeň dozadu dominovali v tretej lige domáce kolektívy, počas uplynulého 

víkendu už mali navrch hosťujúce tímy. 
Prečítajte si tiež:III. liga: Nováčikovi uletel bod v Šarišských Michaľanoch 
V 13. kole uspeli zo siedmich duelov až v štyroch, keď na súperovom trávniku uspelo trio z čela tabuľky – FC 

Košice, Vranov nad Topľou a Humenné. 
Štvrtým mužstvom do partie, ktoré malo radostnú cestu zo zápasu, bola Spišská Nová Ves. 

Minuloročný druholigista uspel na pôde Bardejovskej Novej Vsi, kde zaknihoval najtesnejšie víťazstvo 2:1. 
Čo hovorí nielen na tento zápas, ale aj na zvyšných šesť, jeho kormidelník Ľuboš Ontko? 
Bardejovská N. Ves - Spišská N. Ves 1:2 
„Nastúpili sme na ihrisku tímu z dna tabuľky a proti takému sa nehrá ľahko, pretože hlavne doma potrebuje 

získavať body. Svojou hrou a vytvorenými šancami sme si zaslúžili vyhrať a myslím si, že náš triumf je 
spravodlivý.“ 

((piano))Prešov B – Vranov nad Topľou 0:6 
Prečítajte si tiež:Juniori Prešova dostali poltucet od Vranova 
„V predošlom kole sme my hostili prešovskú rezervu, preto som očakával, že Vranovčania v Šariši zabodujú 

naplno. Dokonca zvíťazili vysokým rozdielom, čo ma však veľmi neprekvapilo, lebo majú jeden z najlepších 
mužstiev v súťaži a môžu sa rovnať aj s niektorými druholigovými tímami.“ 

Stropkov - Krompachy 3:1 
„Pred príchodom do Spišskej som pôsobil práve v Krompachoch a v kútiku duše som veril, že by mohli nejaký 

bod domácim uchmatnúť. Stropkov však v poslednom období stratil dosť bodov aj na vlastnom trávniku, takže už 
potreboval zabrať naplno, aby sa mohol vyvarovať spodným priečkam tabuľky. Dalo sa čakať, že zápas sa skončí 
jeho víťazstvom.“ 

Giraltovce - Humenné 0:1 
„Humenné potvrdzuje, že má kvalitné mužstvo. Herným prejavom patrí k treťoligovej špičke a nesklamalo ani 

na horúcej giraltovskej pôde, kde získalo tri body. Svedčí to o tom, že má ozaj silný tím. Giraltovce najbližšie 
hostíme my a určite to nebude ľahký zápas, lebo súper bude chcieť u nás získať body, ktoré stratil doma.“ 

Šarišské Michaľany - Maria Huta 2:1 
„Čakal som víťazstvo domácich, pretože majú skúsený a kvalitný káder. Maria Huta ma však v poslednej dobe 

prekvapuje celkom dobrými výsledkami, neviem, či aj tak dobre hrá, lebo v akcii som ju nevidel. Aj jednogólová 
prehra v Michaľanoch je pre ňu pomerne dobrý výsledok.“ 

Veľké Revištia – FC Košice 0:3 
„S Veľkými Revištiami sme hrali nedávno, je to mužstvo zo spodných priečok tabuľky. Košice sú niekde inde a 

rátal som s tým, že na Zemplíne vyhrajú, čo sa aj potvrdilo. Aj keď v prvom polčase sa asi s domácimi trošku 
natrápili, keďže nedali ani gól, ale po zmene strán sa už prejavila ich kvalita.“ 

Plavnica - Snina 3:0 
„Plavnica je nevyspytateľný celok, zaskočil aj nás na domácej pôde, na ktorej sme mu tesne podľahli. Ale že 

na svojom trávniku Sninčanov zdolá rozdielom triedy, to je pre mňa prekvapenie kola. Určite som nečakal jeho 
hladké víťazstvo.“ 

Nastupuje za piatoligistu 
Dlhoročná opora Krompách vo štvrtej či tretej lige si aj tesne pred päťdesiatkou stále obúva kopačky. 
Aktuálne nastupuje Ľuboš Ontko za celok TJ Nový život Kluknava, ktorý účinkuje v piatej lige Podtatranskej. 
„Keď mi to povinnosti a rodina dovolia, tak veľmi rád si pôjdem v nedeľu zahrať. Robím to už len pre zábavu, 

pre nič iné. Kým mi zdravie dovoľuje a je o moje služby záujem, s radosťou ešte nastúpim. Trénujem spoločne s 
hráčmi Spišskej Novej Vsi, takže som v nejakej kondícii,“ poznamenal skúsený 49-ročný stredopoliar. 

Nedeľňajší domáci súboj Kluknavy so Spišskou Starou Vsou vynechal. 
A to z dvoch dôvodov, že dopoludnia mal trénerské povinnosti a navyše ho trápilo aj menšie zranenie. 

[Späť na obsah] 
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5. MBK na úvod tak i tak 
[15.10.2018; Naše novosti; ŠPORT; s. 33; (RG)] 

 
 

BASKETBAL 
Jedno víťazstvo a jednu prehru si zaknihovali komárňanskí basketbalisti v úvodných dvoch zápasoch novej 

sezóny na palubovkách súperov. 
EUROVIA SBL Dohrávka 1.kola 
BKM Lučenec - MBK Rieker Com-Therm Komárno 59:71 (14:20, 21:18, 15:16, 9:17) 
Komárňania sa v prvom stretnutí nového ročník našej najvyššej súťaže rozbiehali pomalšie, ale postupne sa 

dostali do mierneho vedenia. Domáci sa ale ani na chvíľu nevzdali a dýchali súperovi na krk. Lučenec sa v druhej 
minúte tretej štvrtiny priblížil ešte na rozdiel jediného bodu, ale to bolo z jeho strany všetko. Domáci od tohto 
momentu akoby zmeraveli a až do konca zápasu už bol na palubovke iba jeden tím. 

* TH: 11/3 - 15/12, Fauly: 19 - 14, Trojky: 6 - 5, Rozhodovali: Šarišský, Brziak, Doušek 
Komárno: Miloševič 14, Hunter a O’Reilly po 13, Delič 12, Goodman 10 (Jankovič 4, Stojanov 3, Hlivák 2) 
POVEDAL PO ZÁPASE: 
Adrián Smik, hráč Komárna: „Zápas sme začali zle hlavne v obrane, kde sme dovolili veľa útočných doskokov. 

Ku koncu zápasu sme sa už ale chytili a víťazstvo sme si ustrážili. Bolo skvelé vrátiť sa na lučeneckú palubovku. 
V Komárne sa cítim dobre, je tam super tím skúsených hráčov, ktorí ma vedia veľa naučiť.“ 

2.kolo 
Iskra Svit - MBK Rieker Com-Therm Komárno 84:71 (19:16, 26:17, 15:14, 24:24) 
Domáci boli od začiatku lepším mužstvom a najmä v druhej štvrtine sa presadzovali aj strelecky. 

Komárňanom nefungovala obrana a navyše odovzdali veľa lôpt, čo domáci, ktorí boli lepší pod oboma košmi, 
náležite využili. Hostia po veľkej prestávke síce zlepšili obranu, ale nestačilo to ani na zdramatizovanie zápasu. 
Podtatranci bez problémov doviedli zápas do víťazného konca. 

* TH: 17/12 - 13/9, Fauly: 17 - 19, Trojky: 8 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Karniš. 
Komárno: Delič 17, O’Reilly 11, Goodman 7, Hunter 6, Miloševič 2 (Hlivák 14, Jankovič 10, Bolek a Marchyn 

po 2, Smik 0) 
POVEDALI PO ZÁPASE 
András Vavra, tréner Komárna: „Mali sme problémy najmä v obrane. Naopak, Iskra mala v prvom polčase 

dvanásť útočných doskokov. Na chybách musíme zapracovať, nemôžeme hrať nezodpovedne.“ 
Dalibor Hlivák, hráč Komárna: „Najväčším problémom bola obrana najmä v prvom polčase, v druhom sme ju 

zlepšili. Robili sme veľa chýb, ďalším problémom bolo odstavovanie. Chceli sme sa na nich dotiahnuť, ale na 
konci zápasu si náskok ustrážili.“ 

* Ostatné výsledky: Inter - Handlová 98:50, Levice - Lučenec 97:91, Spiš. Nová Ves - Žilina 88:101, Prievidza 
mala voľno. 1. Svit 2. Levice 3. Žilina 4. Komárno 5. Inter 6. Prievidza 7. Lučenec 8. SNV 9. Handlová 22 22 21 
21 11 11 20 20 20 0 0 1 1 0 0 2 2 2 193:145 174:143 174:171 142:143 98:50 83:73 130:168 162:210 122:175 4 4 
3 3 2 2 2 2 2 * Program 3.kola: 17.10. Lučenec - Inter, Handlová - Prievidza, Komárno - Levice, Žilina - Svit, 
Spišská Nová Ves má voľno. * Program 4.kola: Prievidza - Lučenec, Svit - Levice, Spišská Nová Ves - 

Handlová, Inter - Komárno, Žilina má voľno. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Na Spiši pokorili hranicu sto bodov 
[15.10.2018; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 38; JÁN HATALA] 

 
 

Najproduktívnejšími boli Rožánek s Dicksonom. 
V druhom kole najvyššej súťaže cestoval tím PP & TV RAJ na Spiš. Pred týždňom, v úvodnom kole extraligy 

obaja súperi, Žilina i Spišská Nová Ves, pod vlastnými košmi prehrali. Spišiaci v derby so Svitom, Žilinčania s 

Prievidzou. S predsavzatím zapísať si do tabuľky prvé víťazstvo išli do zápasu domáci i hostia. Po herne i číselne 
vyrovnanom prvom polčase po prestávke boli lepším tímom hostia a zaslúžene si domov odviezli body za 
víťazstvo. Pre Žilinu to bol prvý triumf vonku po minuloročnom návrate do extraligy. 

* BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - PP & TV RAJ Žilina 88:101 (23:21, 46:40, 65:71) 
Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Williams 20, Prescutti 16, Rocca 14. Body Žiliny: Rožánek 26, Dickson 

21, Jackson 19, Merešš 11, Stanojevič 10, Podhorský 9, Tot 5, Ďuriš 0, Mátych 0. Trestné hody: 26/16 - 34/19. 
Fauly: 27 - 22. Päť faulov: Marshall, Juríček - Merešš. Trojky: 12 - 2. Rozhodcovia: Tomašovič, Šarišský, 
Perečinský. Štvrtiny: 23:21, 23:19, 19:31, 23:30. 

„Mali sme týždeň na dôslednú prípravu na súpera. Zápas s Prievidzou pred týždňom ukázal naše plusy, na 
ktorých chceme stavať. Verím, že v Spišskej Novej Vsi predvedieme kvalitný výkon, ktorý nás poženie na ceste 



za víťazstvom“, povedal pred odchodom zo Žiliny tréner Ivan Kurilla. A to vedel, že pre zranenie nebude mať v 
zápase k dispozícii jedného z kľúčových hráčov Blagojeviča. 

Jeho slová neboli „do vetra“. Žilinský tím na Spiši nesklamal, od začiatku hral s domácim mužstvom 
vyrovnanú partiu. V 7. minúte po trojke Rožánka viedol 14:12, vzápätí 16:12, ale posledné tri minúty ochabol v 
koncentrácii a úvodnú štvrtinu prehral o dva body. 

Na začiatku druhej desaťminútovky trafili domáci krátko po sebe tri trojky, v 13. minúte vyhrávali 34:25, a ako 
sa ukázalo neskôr, bol to ich najvyšší náskok v zápase. Ešte do prestávky sa podarilo hosťom znížiť a krátko po 
začiatku 2. polčasu Rožánek vyrovnal na 48:48. 

Spišskej Novej Vsi sa ešte raz podarilo Žiline odskočiť (62:55 v 26. min.), ale od tej chvíle im opraty zápasu 

zobrali z rúk definitívne Žilinčania. Tretiu štvrtinu vyhrali 31:19, ujali sa vedenia 65:71, ale vyhraté ešte nemali. 
Domáce mužstvo s veľkým vypätím dokázalo v 34. minúte vyrovnať (na 75:75 a 77:77), ale viac mu hostia 
nedovolili. O dve minúty neskôr už na ukazovateli skóre svietil stav 80:88 a víťazstvo už Žilinčania nepustili z rúk. 
Bolo zaslúžené a je najlepšou pozvánkou na stredajší zápas doma so Svitom! Róbert Rožánek sa vďaka 
skvelému výkonu stal najlepším Slovákom 2. kola SBL, De Andre Dickson zas najlepším zahraničným hráčom. 

* Ostatné výsledky 2. kola: Svit - Komárno 84:71 (45:33), Levice - Lučenec 97:71 (46:29), Inter Bratislava - 
Handlová 98:50 (57:29). Prievidza mala voľno. V dohrávke 1. kola Lučenec prehral doma s Komárnom 59:71 
(42:35). 

1. Svit 2 2 0 193:145 4 
2. Levice 2 2 0 174:143 4 
3. Žilina 2 1 1 174:171 3 
4. Komárno 2 1 1 142:143 3 
5. Inter 1 1 0 98:50 2 
6. Prievidza 1 1 0 83:73 2 
7. Lučenec 2 0 2 130:168 2 
8. Sp. N. Ves 2 0 2 162:210 2 
9. Handlová 2 0 2 122:175 2 
JÁN HATALA 
Doma sa predstavia už v stredu. ILUSTRAČNÉ FOTO: JAKUB RUMAN 

[Späť na obsah] 

 
 

7. V gólovej prestrelke boli úspešnejší 
[15.10.2018; Žilinské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 31; DM] 

 
 

Súper Žilinčanov zahodil dve trestné strieľania. Dvojica žilinských brankárov čelila dovedna 57 strelám. 
Žilinskí florbalisti cestovali v 6. kole mužskej extraligy na východ, na súboj s celkom Spišskej Novej Vsi. 

Stretnutie, v ktorom padlo dovedna šestnásť gólov, napokon skončilo lepšie pre hostí, ktorí o svojej výhre 
definitívne rozhodli až v záverečnej tretine. Víťazný gól vsietil v 54. minúte Richard Francl, výsledok pečatil v 
závere gólom do prázdnej bránky Marián Galovič. 

Najbližšie sa Kobylky predstavia na domácej pôde. V piatok 26. októbra privítajú hráčov 1. FBC Florbal 
Trenčín. 

* FBC Young Arrows Spišská Nová Ves - FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 7:9 (2:1, 2:3, 3:5) 

Góly: Koščo D. 3, Pavlák 2, Bajus, Hanzely - Francl 2, Melega 2, Galovič 2, Štefanko, Veneny, Mirt. 
Vylúčenia: 6:4 na 2 min., navyše V. Slezák a Džengera po 10 a Francl 5+ČK. Rozhodoval: Roba. 

GRASSHOPPERS: Solárik, Gajdoš - Baránek, Vavrica, Jančo, Borik, Galovič, Štefanko, Vrábel, Koza, Málus, 
Kuka, Veneny, Francl, Kubička, Melega, Mišák, Mičiak, Mirt, Franek. Tréner: Galovič. 

(DM) 
Cesta na východ bola pre Kobylky napokon trojbodová. FOTO: FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Štadión zhltne ďalších 200-tisíc 
[15.10.2018; Nový Čas; Šport; s. 34; rk;tasr] 

 
 

Rekonštrukcia v Liptovskom Mikuláši: 
Autor: rk, tasr I Foto: tasr 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, ktorá prebieha intenzívne od 

konca mája tohto roka, si vyžiada investíciu ďalších 200-tisíc eur z mestských zdrojov. Tie sú potrebné na 
zaplatenie prác navyše, ktoré vznikli počas opravy. Štadión by mal byť dokončený v najbližších týždňoch! 



Podľa hovorkyne mesta Liptovský Mikuláš Viktórie Čapčíkovej ide o úkony, ktoré dodávateľ stavby nemohol 
predvídať počas prípravy rekonštrukcie štadióna, a ich reali- zácia je nevyhnutná. 

„V sume je zahrnutá napríklad rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky pre 
požiarny vodovod. Kanalizácia bola prerastená koreňmi stromov. V projekte jej rekonštrukcia zahrnutá nebola, po 
jej odkrytí však zhotoviteľ zistil, že je nutné rekonštruovať aj ju. Tieto práce mu musí mesto zaplatiť,“ vysvetlila. 
Ďalšie fi nancie si vyžiadali aj protipožiarna presklená stena, zabezpečenie plynotesnosti kolektora a náter 
odkrytej oceľovej konštrukcie. 

Zimný štadión prechádza rozsiahlou premenou po dlhých 50 rokoch, obnoví sa strecha, severná tribúna, 
pribudnú nové šatne, toalety a vznikne aj 960 miest na sedenie. 

Pôvodná cena dvojfázovej rekonštrukcie mala byť 2,2 milióna eur a dokončená 15. októbra. V Mikuláši veria, 
že do konca októbra bude štadión v prevádzke. Liptáci doposiaľ hrajú svoje domáce súboje v Spišskej Novej 
Vsi. 

Foto: 
Štadión v Mikuláši prechádza rozsiahlou modernizáciou. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Regionálna voltíž opäť najlepšia na šampionáte 
[15.10.2018; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; ŠPORT; s. 31; JOZEF SKLENÁR] 

 
 

Na majstrovstvách Slovenska pod Tatrami sa zišla kompletná slovenská voltížna špička. 
Občianske združenie Galaxia Spišská Teplica usporiadalo v Hrabušiciach (okr. Spišská Nová Ves) 

majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení detí, juniorov a seniorov, na ktorých nechýbali ani zástupcovia 
voltížnych klubov Nitrianskeho kraja. Na Spiši vybojovali pätnásť medailových umiestnení. 

Náš región reprezentovali najúspešnejší jazdecký klub z minulých majstrovstiev Slovenska, Národný žrebčín 
Topoľčianky, jeden z najstarších klubov Slovenska TJ Slávia SOUP Šaľa, ktorý patrí z medzinárodného hľadiska 
medzi najúspešnejšie, ale nechýbali ani mladé jazdecké kluby Rusty Šaľa a Lángov dvor Trnovec n/V., ako aj VK 
Sundance Nitra. 

Iba dvaja obhájili majstrovské tituly 
Silná konkurencia súťažila v desiatich kategóriách a hlavne medzi mládežou sa tešila viac ako bohatej účasti. 

V kategórii mladších detí štartovalo 34 súťažiacich, o dvanásť menej ich bolo v kategórii junioriek a v kategórii 
starších detí sa zišlo na súťažnom poli 21 jazdkýň, čo dalo poriadne zabrať rozhodcovskému štábu, ktorý to 
nemal ľahké, pretože na tomto šampionáte prišlo až v ôsmich kategóriách k zmene držiteľa prvenstva. V 
rozhodcovskom zbore na M-SR pôsobili z nitrianskeho regiónu aj Šalianka Martina Sýkorová, členka JK Lángov 
dvor Trnovec n/V., a Ľubica Lukáčová, členka NŽ Topoľčianky. 

Netýkalo sa to kategórie mladších chlapcov D1, kde prvenstvo obhájil Matúš Solčiansky (NŽ Topoľčianky) v 
lepšom výkone o tri štvrte bodu ako pred rokom v Topoľčiankach. Bronz do vitríny JK Lángov dvor Trnovec n/V. 
pridal Jack Oláh. 

V tejto kategórii medzi dievčatami bolo malé zemetrasenie, pretože sa na stupeň víťazov nedostala ani jedna 
medailistka z minulého roku M-SR, vrátane víťazky Elišky Nemčekovej zo Slávie SOUP Šaľa, ktorá sa musela 
uspokojiť napriek slušnej známke 4,466 b nakoniec až s 11. miestom v konkurencii 34 pretekárok. Prvenstvo 
putovalo zásluhou Niny Sopkovej do Košíc (pred rokom na MSR neštartovala), Katarína Nagyová vybojovala pre 
SOUP Šaľa tretie miesto. 

Novým víťazom v kategórii starších chlapcov D2 bol voltížny jazdec Sebastián Kodak z NŽ Topoľčianky, ktorý 
pred rokom skočil štvrtý. Odchod všetkých medailistov z vekového postupu alebo iných dôvodov (talentovaný Teo 
Sýkora z Trnovca si naordinoval oddych od voltížneho jazdenia) mu tak umožnil tešiť sa z prvenstva. 

Medzi staršími dievčatami potvrdila dobrú formu ďalšia pretekárka NŽ Topoľčianky Ivana Cigáňová, ktorá 
výborným výkonom a vysokou známkou 7,238 b vyhrala a obhájila prvenstvo z roku 2017. Vynikajúci úspech 
dosiahla pretekárka VK Sundance Nitra Katarína Packová, ktorá skončila na druhom mieste s výkonom 7,082 b 
(pozn.: v roku 2017 bola na M-SR ešte v drese SOUP Šaľa až na 20. mieste) a odsunula svoju oddielovú 
kolegyňu Viktóriu Markovú na bronzovú priečku. 

V kategórii juniorov, ako aj v ďalších piatich kategóriách, sme spoznali nového víťaza. Pri neúčasti 
minuloročného víťaza a účastníka nedávnych MEJ v Maďarsku Sebastiena Martina z JK Rusty Šaľa (pozn.: vo 
finále skončil na 12. mieste, čo bolo najlepšie umiestnenie slovenského reprezentanta) potvrdil mladý Andrej 
Meňhert z Topoľčianok svoj talent a vyhral. Medailu, tentokrát bronzovú, vybojoval Frederik Fülöp z SOUP Šaľa. 

Kvalitné výkony junioriek 
Veľmi kvalitné výkony boli dosiahnuté v kategórii junioriek, kde sa na stupni víťazov stretli všetky tri slovenské 

reprezentantky z MEJ v Kaposvári, ale oproti M-SR z roku 2017 v inom poradí. Titul so ziskom 7,720 b vybojovala 
Sára Šoltészová (JK Freestyle Poprad) pred Kristínou Hajduovou s 7,493 b z VK Sundance Nitra (boli to dve 
najvyššie známky udelené na MSR 2018) a bronz zostal pre Michaelu Malegovú (UVLF Košice). V tejto kategórii 
neštartovala pre zranenie (zlomenina ruky) Ema Sýkorová, bronzová jazdkyňa z minulého roku, ktorá vyhrala na 
MEJ v Maďarsku vložené preteky ešte v kategórii starších dievčat v konkurencii 15 jazdkýň Európy. 

Kategóriu seniorov vyhral so známkou 7,106 b Adam Lukáč (JK Freestyle Poprad) pred zástupcom VK 
Sundance Nitra Róbertom Stopkom. 



Kuriozitou v kategórii dvojíc bola skutočnosť, že sa na stupni pre najlepších stretli starí známi spred roka, ale 
každá dvojica v inom zložení. Titul pre rok 2018 získala domáca dvojica Eva Kolesárová - Katarína Ambrózová z 
OZ Galaxia Spišská Teplica. Striebro pri neúčasti reprezentačnej dvojice Sarah a Sebastiána Martinovcov 
vybojovali Stela Strečková - Andrej Meňhert (NŽ Topoľčianky, v roku 2017 vyhrala s Ivanou Cigáňovou). Na 
treťom mieste sa umiestnila dvojica Lujza Gavalcová - Alica Prokopičová z SŠ Ivanka p/D., ktorá odsunula dvojice 
z nitrianskeho regiónu na nepopulárne miesta. 

Tituly sa menili aj v kategóriách voltížnych skupín. Najlepšou detskou skupinou bola SŠ Ivanka p/D. (4,378 b) 
pred UVLF Košice, bronzovou SOUP Šaľa a Trnovcom n/V. V seniorských skupinách prekvapil náš regionálny 
zástupca NŽ Topoľčianky (6,612 b), ktorý zosadil po tuhom súboji z trónu voltížnu skupinu UVLF Košice (6,587 
b), bronz putoval do vitríny SOUP Šaľa. 

Topoľčianky opäť potvrdili prvenstvo 
Jeden z najúspešnejších jazdeckých klubov Slovenska, Národný žrebčín Topoľčianky, ktorý v minulom 

ročníku majstrovstiev Slovenska úspešne zvládol usporiadanie vrcholového podujatia a skončil na prvom mieste 
aj v bilancovaní medailových ziskov. Zverenci lonžéra Borisa Kodaka prvenstvo zopakovali a ešte navýšili počet 
prvenstiev (zo štyroch na päť). 

Druhý v počte medailí skončil JK Freestyle Poprad (dve zlaté, jedno striebro) a na treťom mieste sa umiestnila 
SŠ Ivanka p/D. (1-2-2). Napriek tomu, že zástupcom nitrianskeho regiónu sa už nepodarilo získať ďalšie zlato, 
úlovok ďalších deviatich medailových umiestnení potvrdil nadvládu jazdeckých klubov z tohto regiónu vo 
voltížnom jazdení. VK Sundance Nitra priviezol tri striebra a bronz, SOUP Šaľa štyri bronzy a JK Lángov dvor 
Trnovec n/V. bronz. 

Organizátori podujatia z OZ Galaxia Spišská Teplica v závere majstrovstiev SR ocenil aj neodmysliteľných 
účastníkov súťaží, ktorými sú jazdecké kone. Za najlepšieho koňa v súťaži skupín bolo vyhlásený kôň Vivián 
(UVLK Košice), druhý bol kôň Leon (NŽ Topoľčianky) a tretí Accordo T z SOUCH Šaľa. V súťaži jednotlivcov bol 
najlepší kôň Fausto (VK Sundance Nitra) a v súťaži dvojíc kôň Lord KCM z JK Rusty Šaľa. 

Z výsledkov M-SR: 
* Mladšie deti - chlapci: 1. M. Solčiansky (NŽ Topoľčianky, kôň Lea, lonžér B. Kodak) 4,091 b, 2. S. Necela 

(JK Freestyle Poprad) 3,902 b, 3. J. Oláh (JK Lángov dvor, kôň Furioso Uhřičínsky, lonžérka V. Lenčéšová) 3,502 
b, 4. F. Krajčík (Slávia SOUP Šaľa, kôň Hera, lonžérka B. Baloghová). 

* Mladšie deti - dievčatá: 1. N. Sopková (Slávia UVLF Košice, kôň Chiara, lonž. E. Pavľaková) 4,819 b, 2. Z. 
Špačková (SŠ Ivanka p/D.), 3. K. Nagyová (SOUP Šaľa, kôň Hera, lonž. B. Baloghová) 4,544 b. 

* Staršie deti - chlapci: 1. S. Kodak (NŽ Topoľčianky, kôň Leon, lonž. B. Kodak) 5,100. * Staršie deti - 
dievčatá: 1. I. Cigáňová (NŽ Topoľčianky, kôň Leon, lonž. B. Kodak) 7,238 b, 2. K. Packová 7,082 b, 3. V. 
Marková 6,760 b (obe VK Sundance Nitra, kôň Fausto, lonž. R. Psota), 5. E. Dudonová (Trnovec n/V., kôň Ejfél, 
Pluto, lonž. V. Lenčéšová) 6,515 b. 

* Juniori: 1. A. Meňhert (NŽ Topoľčianky, kôň Lea, lonž. B. Kodak) 6,445 b, 2. S. Bohunický (SŠ Ivanka p/D.) 
6,398 b, 3. F. Fülöp (SOUP Šaľa, kôň Frajer, lonž. J. Majdlenová) 5,534 b. 

* Juniorky: 1. S. Šoltészová (Freestyle Poprad, kôň Leo Da Vinci, lonž. J. Tribula) 7,720 b, 2. K. Hajduová (VK 
Sundance Nitra, kôň Fausto, lonž. R. Psota) 7,493 b, 3. M. Malegová (UVLF Košice). 

* Seniori: 1. A. Lukáč (Freestyle Poprad, kôň Leo Da Vinci, lonž. J. Tribula) 7,106 b, 2. R. Stopka (Sundance 
Nitra, kôň Fjall Raven, lonž. M. Vaváček). 

* Dvojice: 1. E. Kolesárová - K. Ambrózová (Galaxia Spišská Teplica, kôň Lord KCM, lonž. A. Bíčová) 6,665 b, 
2. S. Strečková - A. Meňhert (NŽ Topoľčianky, kôň Lea, lonž. B. Kodak) 6,489 b, 3. L. Gavalcová - A. Prokopičová 
(SŠ Ivanka p/D.), 4. E. Dudonová - S. Špendlová (Trnovec n/V., kôň Ejfél Pluto, lonž. V. Lenčéšová) 5,932 b, 5. J. 
Baloghová - R. Strhlíková (SOUP Šaľa, kôň Nadir, lonž. J. Majdlenová) 5,712 b. 

* Voltížne skupiny - deti: 1. SŠ Ivanka p/D. (kôň Trouble Maker, lonž. P. Zagata) 4,378 b, 2. UVLF Košice 
4,339 b, 3. SOUP Šaľa 4,061 b, 4. Trnovec n/V. 3,878 b. 

* Voltížne skupiny - dospelí: 1. NŽ Topoľčianky (kôň Leon, lonž. B. Kodak) 6,612 b, 2. UVLF Košice 6,587 b, 
3. SOUP Šaľa B (kôň Accordo T, lonž. J. Majdlenová) 6,187 b. 

Bronzová skupina Slávie SOUP Šaľa pri cvičení. FOTO: (MS) 
Reprezentanti JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom s trénerkou. FOTO: (MS) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. FLORBAL 
[15.10.2018; Trenčianske noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 31; Redakcia] 

 
 

EXTRALIGA MUŽOV 
Záh. Bystrica - 1. FBC Trenčín 5:6 sn (1:2, 3:1, 1:2, - 0:0, 0:1) 
Domáci sa ujali vedenia, no 1. FBC gólmi Hatalu a Mayera šiel do kabín s jednogólovým vedením. Favorit v 

druhej tretine strelil tri góly za sebou. Dôležitým sa stal presný zásah Patrika Bičana sekundu pred koncom druhej 
časti na 4:3. Trenčania v poslednej tretine dotiahli dvojgólové manko. Rozhodnutie priniesol v samostatných 
nájazdoch Hatala. 

V 7. kole 1. FBC vycestuje v piatok 26. októbra do Žiliny. V domácom prostredí sa predstaví 1. novembra o 
14.30 h proti ATU Košice. 



Góly 1. FBC: Hatala, Mayer, Bičan P., Kupka, Masár, rozh. nájazd Šimon Hatala 
1.FBC: óurmek - Bulko, Ondrášik N., Paluš, Rebro, Amrich, Baco - Zeliezka, Hatala, Bičan P. - Masár, Kupka, 

Mayer - Chochula, Bajo, Virga. Tréner: M. Sága. 
AS Trenčín - Prešov 8:1 (3:0, 2:0, 3:1) 
Stretnutie tímov zo spodnej časti tabuľky malo jednoznačný priebeh. Domáci boli výrazne lepším tímom a 

schuti si zastrieľali. Hostia sa presadili až za stavu 8:0. 
Góly AS: Pet. Heleš 2, Matejka 3, Mészáros 2, Baroš, Machara 
AS: Mészáros - Dávidek, Machara, Pet. 
Heleš, Klapita, Matejka, Ellinger, Baroš, Kopecký, Múčka, Kukaň, Kusenda 
Ostatné výsledky: Snipers Bratislava - ATU Košice 4:9, Florko Košice - Prešov 8:1, Florko Košice - Hurikán 

Bratislava 6:4, Nižná - Lido Bratislava 9:4, Spišská Nová Ves - Žilina 7:8. 

Poradie: 1. Záh. Bystrica 16 b, 2. Nižná 15 b, 3. ATU Košice 15 b, 4. Žilina 11 b, 5. Florko Košice 11 b, 6. Lido 
Bratislava 9 b, 7. 1. FBC Trenčín 9 b, 8. AS Trenčín 9 b, 9. Snipers Bratislava 6 b, 10. Spišská Nová Ves 4 b, 11. 

Prešov 3 b, 12. Hurikán Bratislava 0 b. 
EXTRALIGA ŽIEN 
Pruské - Nemšová 9:8 pp (2:2, 2:4, 4:2 - 1:0) Góly Nemšovej: Vyletelková 3, D. Papierniková 2, Švančarová 2, 

Čintalanová. 
Nemšová - Spišská Nová Ves 5:0 kont. Nemšová - Sabinov 7:6 pp (1:0, 1:3, 4:3, - 1:0) Góly Nemšovej: 

Izraelová 2, Švančarová 2, Čintalanová, Vyletelková, Zajacová. 
Poradie: 1. Kys. Nové Mesto 12 b, 2. Sabinov 9 b, 3. Tvrdošín 6 b, 4. Nemšová 6 b, 5. Hurikán Bratislava 6 b, 

6. Pruské 5 b, 7. Nitra 3 b, 8. Prešov 3 b, 9. Michalovce 0 b, 10. Spišská Nová Ves 0 b. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Oslabení Levičania nemali problém zdolať nováčika z Lučenca 
[15.10.2018; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 26; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
V druhom kole Slovenskej basketbalovej ligy Levice doma privítali nováčika z Lučenca. Patrioti bez 

Bojanovskéhoa Bachananedali svojmu súperovi žiadnu šancu na úspech. 
2. kolo 
BK Levickí Patrioti - BKM Lučenec 97:71 (33:18, 13:11, 20:20, 31:22) 
Hostia začali mimoriadne ofenzívne, ale doplácali na slabú efektivitu. Levice im v tomto smere dávali lekciu, 

od samotného úvodu sa držali bez väčších problémov vo vedení. Vydarený štart mal hlavne Davis (v prvej 
štvrtine zaznamenal 13 bodov), v krátkom časovom slede zaznamenal tri trojky za sebou. Lučenec skúšal 
agresívne brániť, ale domáca ofenzíva bola na nezastavenie. Už v ôsmej minúte viedli Patrioti prvýkrát v zápase 
dvojciferným rozdielom - 25:14, do konca štvrtiny navýšili náskok na 33:18. Druhá časť priniesla výrazne 
rozkúskovaný basketbal, skóre pribúdalo len pomalým tempom. Zverenci trénera Tea Hojča však mali zápas pod 
kontrolou, prvý polčas napokon vyhrali 46:29. 

Lučenčania sa po prestávke prebrali, začali aktívnejšie a na malý moment dokázali ukrajovať z manka. 
Domáci sa v správnom momente prebudili, v 6. minúte sa ich náskok dostal cez hranicu 20 bodov - 59:38. Hostia 
však neustále hrýzli, pred poslednou časťou viedli Levice 66:49. V záverečnej časti nepripustili domáci žiadnu 
drámu, cestu za tretím víťazstvom za sebou si totiž bezpečne strážili. Patrioti napokon zdolali nováčika z Lučenca 
hladko 97:71. 

Levice: Davis 21, Tomič 18, Gačeša 15, Katura a Žiak po 8 (Krajčovič 16, Alexander 9, Štefek 2, Adámik 0). 
Lučenec: Griffin 19, Jacobs 17, Vranjes 8, Pipíška 6, Menashe 2 (Shelton 15, Agusi 4, Grenda, Jackuliak a Sarna 
0). TH: 32/29 - 18/10, Fauly: 20 - 26, Trojky: 8 - 7, Rozhodovali: Fuska, Turčin, Sirocký, 1050 divákov. 

Povedali po zápase: 
* Teo Hojč, tréner Levíc: „Myslím si, že to nebol náš najlepší výkon. Všetko mimo prvej štvrtiny, nebolo na 

takej úrovni, na akej chceme hrať basketbal. Vyhrali sme zápas, to bol náš hlavný cieľ, to sa nám podarilo. Sú za 
tým určité objektívne dôvody, v niektorých momentoch sme sa trápili. Naša rotácia bola slabšia, chýbali nám 
Boris Bojanovský a Martin Bachan, museli sme preto upraviť mnoho vecí, čo nie je jednoduché pre chlapcov. Títo 
dvaja nám určite chýbajú, Boris je dôležitým článkom v ofenzíve a defenzíve. Chýba nám vysoké krídlo, ktoré 
Martin Bachan je. Musíme zmeniť mnoho vecí, nie je to pre hráčov ľahké. Myslím si, že sa môžeme tešiť z výhry. 
Ak však chceme byť na top pozíciách, tak musíme hrať inak a viac sa sústrediť. Máme teraz pred sebou náročný 
program, ktorý nám ukáže mnoho vecí.“ 

* Milan Žiak, hráč Levíc: „V prvom rade, nevedeli sme, čo očakávať od Lučenca. Vedeli sme, že majú 
atletických hráčov, čo sa aj potvrdilo. Myslím si, že sme ich solídne ubránili. Samozrejme, mohli sme sa vyvarovať 
určitých zbytočných chýb a slabších úsekov, ale dôležité je vždy víťazstvo. Teraz ideme bojovať do Komárna, kde 
bude určite dobrý a ťažký zápas. Musíme byť určite zodpovednejší.“ 

* Rudolf Jugo, tréner Lučenca: „Veľmi jednoducho by som tento zápas zhodnotil. Držať sa v zápase je pre nás 
veľmi ťažké. Vždy keď prehrávame o 12 alebo 14 bodov, tak strácame stabilitu. Súperovi dávame ľahko lopty, 
ktorými sa dostáva do komfortného vedenia. Proti majstrovi treba hrať veľmi dobre, ak chcete uspieť.“ 



* Johnny Griffin, hráč Lučenca: „Tento zápas bol pre nás veľkým ponaučením. Sme totiž mladý tím, snažíme 
sa postupne zlepšovať, aj jeden od druhého v každom zápase. Súper nás preskákal, na tréningoch musíme 
popracovať na tom, aby sme viac kontrolovali priestor pod košom.“ 

* Ostatné výsledky 2. kola: Svit - Komárno 84:71, Inter BA - Handlová 98:50, Spišská Nová Ves - Žilina 

88:101. Najbližší program Patriotov: 17. 10. o 18.00 h Komárno - Levice, 20. 10. o 18.00 h Svit - Levice. 
1. Svit 2. Levice 3. Žilina 4. Komárno 5. Inter 6. Prievidza 7. Lučenec 8. Spiš. N. Ves 9. Handlová 22 22 21 21 

11 11 20 20 20 0 0 1 1 0 0 2 2 2 193:145 174:143 174:171 142:143 98:50 83:73 130:168 162:210 122:175 4 4 3 3 
2 2 2 2 2 

(BK, IP) 
Boban Tomič bol v zápase proti nováčikovi jedným z najlepších na palubovke. LUKÁŠ DROPPAN 
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12. Dve výhry žien 
[15.10.2018; Nitrianske noviny; s. 33; Redakcia] 

 
 

FLORBAL 
EXTRALIGA ŽENY 
Prešov - Slávia Nitra 2:9 (0:1, 2:4, 0:4), 
Fernézová 2, Gogová 2, Jakabová, Krajčová, Blehová, Králiková, Bodorová. Michalovce - Nitra 7:8 p (2:0, 3:5, 

1:1), Janegová 4, Králiková 2, Bodorová, Blehová. * SLÁVIA: Sepešiová - Fernézová, Blehová, Králiková, 
Pintérová, Janegová, Vankúšová, Krajčová, Bodorová, Jakabová, Ridzoňová, Gogová. 

* Ostatné výsledky: Sabinov - Spišská Nová Ves 9:3, Kysucké N. Mesto - Pruské 4:5 p, Michalovce - Hurikán 

5:6 p, Tvrdošín - Nemšová 9:10. Tvrdošín - Pruské 3:6, Kysucké N. Mesto - Nemšová 7:3, Prešov 
II. LIGA MUŽI 
Slávia SPU DFA Nitra - Trnava 16:7, Boďo 4, Lacena 3, Gazda 2, Bányi 2, Gráf 2, Lauko, Vašš, Šedivý. Nitra 

- Púchov 17:8, Gráf 6, Šedivý 4, Boďo 3, Gazda 2, Vašš 2. 
* DFA: Migo - Gazda, Bányi, Šiko, Hrebenák, Vašš, Šedivý, Lacena, Gráf, Boďo, Šramko, Jančo, Lauko, 

Joanidis. 
- Hurikán 3:5. 
1. K. N. Mesto 6 5 0 1 0 52:20 16 2. Sabinov 5 4 0 1 0 40:24 13 3. Hurikán 6 3 1 0 2 26:21 11 4. Pruské 5 2 2 

0 1 37:24 10 5. Tvrdošín 6 3 0 0 3 36:32 9 6. Nemšová 5 2 1 1 1 33:31 9 7. Nitra 6 2 1 0 3 35:42 8 8. Prešov 5 1 0 
0 4 13:41 3 9. Michalovce 5 0 0 2 3 25:32 2 10. Sp. N. Ves 5 0 0 0 5 5:35 0 

* Ďalší program: 3. 11. Hurikán - Nitra. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Rekonštrukcia v Liptovskom Mikuláši: Štadión zhltne ďalších 200-tisíc 
[15.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 13:38; rk;Nový Čas;TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/753153/stadion-zhltne-dalsich-200-tisic/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, ktorá prebieha intenzívne od konca mája tohto roka, 

si vyžiada investíciu ďalších 200-tisíc eur z mestských zdrojov. Tie sú potrebné na zaplatenie prác navyše, ktoré 
vznikli počas opravy. 

Štadión by mal byť dokončený v najbližších týždňoch! Podľa hovorkyne mesta Liptovský Mikuláš Viktórie 
Čapčíkovej ide o úkony, ktoré dodávateľ stavby nemohol predvídať počas prípravy rekonštrukcie štadióna, a ich 
realizácia je nevyhnutná. 

„V sume je zahrnutá napríklad rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky pre 
požiarny vodovod. Kanalizácia bola prerastená koreňmi stromov. V projekte jej rekonštrukcia zahrnutá nebola, po 
jej odkrytí však zhotoviteľ zistil, že je nutné rekonštruovať aj ju. Tieto práce mu musí mesto zaplatiť,“ vysvetlila. 

Ďalšie financie si vyžiadali aj protipožiarna presklená stena, zabezpečenie plynotesnosti kolektora a náter 
odkrytej oceľovej konštrukcie. Zimný štadión prechádza rozsiahlou premenou po dlhých 50 rokoch, obnoví sa 
strecha, severná tribúna, pribudnú nové šatne, toalety a vznikne aj 960 miest na sedenie. 

Pôvodná cena dvojfázovej rekonštrukcie mala byť 2,2 milióna eur a dokončená 15. októbra. V Mikuláši veria, 
že do konca októbra bude štadión v prevádzke. Liptáci doposiaľ hrajú svoje domáce súboje v Spišskej Novej 
Vsi. 

Foto: 
[Späť na obsah] 
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14. Florbalisti Tsunami prvýkrát zaváhali, v extralige vedú už iba o bod 
[15.10.2018; dobrenoviny.sk; 12:14; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/145063/florbalisti-tsunami-prvykrat-zavahali-v-extralige-vedu-uz-iba-o-bod 

 
 

Pre majstra to bol skutočne prvý tohtosezónny domáci duel v Stupave, premiéra mu ale nevyšla. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Bratislava 15. októbra (TASR) - Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica prvýkrát v sezóne stratil body, keď 

v domácom súboji 6. kola extraligy mužov prehral s 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 po samostatných nájazdoch. 
Pre majstra to bol skutočne prvý tohtosezónny domáci duel v Stupave, premiéra mu ale nevyšla. “Do zápasu 

sme vstúpili vlažne, všetky veci nám dlho trvali a boli sme málo pohybliví. Druhá tretina bola už v našej 
dominancii presne tak, ako sme si predstavovali a takto sme mali hrať až do konca. Žiaľ, nenadviazali sme a po 
chybách a nepokrytí si súperových hráčov na strede ihriska sme prišli o body,” konštatoval tréner Tsunami Ján 
Purc. Trenčania získali cenné dva body, v tabuľke im patrí siedma priečka. “V prvej tretine sme využívali naše 
natrénované prechody a dokázali sme ju o gól vyhrať. V druhej časti sme prestali hrať našu hru a súper to 
dokázal ihneď využiť. V závere sme sa zomkli, všetci hrali ako jeden a zápas dotiahli až do nájazdov. Škoda 
nevyužitej presilovky v závere riadneho hracieho času. Dva body za víťazstvo proti majstrovi nás však veľmi tešia 
a musíme sa od tohto momentu ďalej pozitívne posúvať,” povedal pre szfb.sk hráč 1. FBC Trenčín Marek Bulko. 

Tsunami zostáva na čele tabuľky, ale už iba s náskokom jedného bodu pred druhou Nižnou a tretím FaBK 
ATU Košice. Klub z Oravy pokračuje vo víťaznom ťažení, v sobotu doma triumfoval nad bratislavským ŠK Lido 
9:4. “V Tvrdošíne sa nedá hrať florbal ako ho poznáme. Rozhoduje tam dravosť, agresivita pri mantineloch a to, 
kam ukáže rozhodca. My nemáme hráčov na to, aby hrali po celý zápas fyzické súboje. A preto nám nejaký čas 
trvalo, pokiaľ sme sa vyrovnali hre súpera, no už sme prehrávali vysokým rozdielom. Efektivita top kanonierov 
Nižnej je obrovská. A v kombinácii s dravou hrou zvyšku mužstva je to ťažko zdolateľný súper,” uviedol sklamaný 
tréner ŠK Lido Roland Bluska. 

Hráči ATU Košice zvládli zápas v hlavnom meste, kde zdolali nováčika Snipers 9:4. Posledný a bez bodu je 
naďalej bratislavský Hurikán, ktorý prehral na pôde vicemajstra FK Florko Košice 4:6. V Spišskej Novej Vsi sa 

darilo “kobylkám” zo Žiliny, ktoré dokázali vyhrať 9:7. Náladu si zlepšili aj hráči trenčianskeho AS, tí na svojom 
ihrisku prevalcovali Mikuláš Prešov 8:1. 

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 7:9 (2:1, 2:3, 3:5) 

TJ A-FbO Nižná – ŠK Lido Prírodovedec 9:4 (4:0, 3:2, 2:2) 
FK Florko Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) 
FBK AS Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 8:1 (3:0, 2:0, 3:1) 
Tsunami Záhorská Bystrica – 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 pp a sn (1:2, 3:1, 1:2 - 0:0, 0:1) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FaBK ATU Košice 4:9 (1:5, 2:2, 1:2) 
Tabuľka po 6. kole: 
1. Tsunami Záhorská Bystrica 6 5 0 1 0 43:20 16 
2. TJ A - FbO Nižná 6 4 1 1 0 61:29 15 
3. FaBK ATU Košice 6 5 0 0 1 56:37 15 
4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6 3 1 0 2 36:32 11 
5. FK Florko Košice 6 3 1 0 2 41:32 11 
6. ŠK Lido Prírodovedec 6 3 0 0 3 37:31 9 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 6 2 1 1 2 39:36 9 
8. Florbalový klub AS Trenčín 6 3 0 0 3 35:33 9 
9. Fat Pipe Snipers Bratislava 6 2 0 0 4 37:44 6 
10. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 6 1 0 1 4 40:66 4 

11. FBC Mikuláš Prešov 6 1 0 0 5 20:48 3 
12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6 0 0 0 6 28:65 0 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Najmladší slovenskí hokejisti menili pôsobiská ako trinásťroční. Prvý bol 

Réway. 
[15.10.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Michal Sukop] 
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Český brankár Tomáš Pöpperle nedávno povedal. „Ako štrnásťročného ma rodičia pustili z Náchoda do 
Prahy. Medzi mestami je vzdialenosť 150 kilometrov. Keď sa na to pozriem spätne, znie to neuveriteľne. 

V ubytovni sme nemali vychovávateľku a v hlavnom meste sme boli odkázaní sami na seba. Nie je náhoda, že 
s vtedajších spoluhráčov už nikto nehrá hokej." O niekoľko dní neskôr prehovoril na podobnú tému pre denník 
Šport Martin Réway. „Mal som trinásť rokov, keď som prestúpil z Prahy do Dolného Kubína. Po zápasoch som 
mal na výber: buď pôjdem do internátu, alebo budem tráviť čas so spoluhráčmi, chodiť von, zabávať sa. V 
kolektíve som bol nový, chcel som zapadnúť. Nie je to výhovorka, spravil som chyby, viem to.“ 

Medzi slovenskými hokejistami, ktorí v mladom veku opustili domov a prešli do nového klubu a do internátu, je 
Réway najmladší (13 rokov a 8 mesiacov). Za ním nasleduje Andrej Meszároš, ktorý mal pri prestupe z Považskej 
Bystrice len o tri mesiace viac. Čo sa týka odchodov v rámci Severnej Európy, resp. Severnej Ameriky je na 
prvom mieste Martin Fehérváry. Talentovaný obranca mal pri odchode do Švédska necelých pätnásť rokov. Tam 
už nemožno hovoriť o ubytovniach, ale o väčšinou išlo o náhradné rodiny. 

Réway je azda jediný z rebríčka, ktorý hovorí o vážnych adaptačných problémoch. Väčšina sa zhoduje: - S 
novým prostredím sme sa zžili rýchlo. Hokej nás bavil a na ostatné veci nebol čas. 

Najmladší Slováci pri prestupoch v rámci Slovenska a Čiech. (Podmienkou je, že hráč musel byť alebo stále je 
profesionálny hokejista.) 

1. Martin Réway. Pri prechode zo Slávie Praha do Dolného Kubína (vzdialenosť medzi mestami 500 
kilometrov) mal 13 rokov a 8 mesiacov. Po dvoch dorasteneckých sezónach na severe Slovenska absolvoval 
jeden v Martine a následne sa do stovežatej vrátil. Lenže nie do Slávie, ale do konkurenčnej Sparty. 
Profesionálne hral za Spartu, Slovan a švajčiarsky Fribourg-Gottéron. Po rôznych ťažkostiach sa do treťoligového 
Dolného Kubína vrátil a hovorí: „Neviem, čo bude ďalej. Možné je i to, že sa nebudem trápiť a skončím.“ 

2. Andrej Meszároš. Pri prestupe z Považskej Bystrice do Trenčína (50 km) mal 13 rokov a 11 mesiacov. Jeho 
nový klub bol oveľa bližšie ako v prípade Réwaya. Ale, ako vraví on sám, veľká výhoda to nebola. „Auto sme 
nemali a dochádzanie vlakom bolo obmedzené. Väčšinu času som trávil mimo domova v ubytovni.“ V Dukle 
vydržal päť rokov a odtiaľ sa odrazil do NHL, kde urobil dieru do sveta. Začínal dvadsaťročný a za desať sezón 
odohral v kuse takmer 700 zápasov. Momentálne nosí tretí rok znak Slovana Bratislava v KHL. 

3. Adam Jánošík. Mal presne 14 rokov pri presune zo Spišskej Novej Vsi do Liberca (650 km). Na severe 

Čiech ostal v doraste a juniorke tri sezóny. Potom odišiel do kanadskej juniorky, kde vydržal rovnako dlho. Po 
návrate do Európy vystriedal štácie v Čechách a na Slovensku. V súčasnosti je členom obrany Slovana Bratislava 
v KHL. 

4. Ľubomír Vaic. Mal 14 rokov a 6 mesiacov pri odchode zo Spišskej Novej Vsi do Popradu (25 km). Rok v 

mladšom doraste Popradu, rok v staršom a potom už len áčko kamzíkov. Taký bol postup drobného centra v 
rámci extraligy. Kariéru mal znamenitú. Hral vo Fínsku, Rusku, Nemecku a dokonca i niekoľko súbojov v NHL. 
Skončil v rodnej Spišskej Novej Vsi po sezóne 2016/2017. 

5. Ronald Petrovický. Pôsobisko menil vo veku 14 rokov a 7 mesiacov. Zo Žiliny odišiel do Trenčína (90 
kilometrov). V Dukle strávil tri dorastenecké sezóny, chcel ostať aj v maturitnom roku, ale proti bola Žilina. S 
Trenčínom sa nedohodla na odstupnom a pravé krídlo muselo nútene odísť do kanadsko-americkej juniorskej 
WHL. V NHL zaknihoval vyše 300 duelov. Jeho posledným tímom bol Springfield Falcons v AHL v sezóne 
2009/10. 

6. Jozef Balej. Vo veku 14 rokov a 7 mesiacov prestúpil zo Skalice do Trenčína (90 km).„Dôvod prestupu bol 
jednoznačný. Trenčín bol v tej dobe najlepší hokejový klub na Slovensku. Prejavili záujem, čo presvedčilo mňa i 
rodičov. Zaistili mi ubytovanie, školu, celkovo mi poskytli veľmi dobré podmienky na rozvoj.“ Po dvoch sezónach v 
mladšom doraste Trenčína prešiel do americkej juniorskej USHL. 

7. Róbert Döme. Pri prestupe zo Skalice do Trenčína (75 km) mal 14 rokov a 8 mesiacov. Rodený Seničan 
pendloval ako žiak medzi rodným mestom a Skalicou. Po ukončení ôsmej triedy prestúpil ako supertalent do 
Dukly Trenčín. „Žiadne aklimatizačné problémy som nemal. Bol to armádny klub, mali sme vychovávateľa, 
vynikajúcu stravu a bolo nás tam tridsať. Na negatívne nálady vôbec nebol čas,“ tvrdí po rokoch. Po dvoch 
sezónach v doraste a juniorke Dukly odišiel do zámorskej International Hockey League. Stal sa najmladším 
profesionálnym hokejistom v histórii tohto športu. 

8. Miroslav Zálešák. Zo Skalice do Nitry (120 km) sa presunul keď mal 14 rokov a 8 mesiacov. Materský klub 
bol nútený opustiť, pretože nehral najvyššiu dorasteneckú ligu. „Nitra mi dala solídnu ponuku. Jediným 
nedostatkom bolo, že internát na víkend zatvorili a musel som prespávať na štadióne. Našťastie, boli sme takíto 
dvaja či traja.“ V Nitre pôsobil štyri ročníky, potom odišiel do kanadskej juniorskej QMJHL. Do NHL nakukol len 
nakrátko. V Európe okúsil švédsku ligu, českú a hlavne slovenskú najvyššiu súťaž. Skončil v rodnej Skalici po 
sezóne 2015/16. 

9. Marek Zagrapan. Mal 14 rokov a 9 mesiacov, keď z Prešova odišiel do Zlína (350 km). Najprv išiel do 
Baťovho mesta na skúšku, po ktorej prišiel trvalý prestup. „Bol som maximálne vyťažený v škole i v klube a na 
depresie nebol čas. Hokej ma veľmi bavil. Navyše som vedel, že keď skončí školský rok pôjdem domov na 
prázdniny,“ spomína. Hral v AHL, v KHL, EBEL ligu či českú extraligu. V súčastnosti nosí dres Popradu. 

10. Peter Ölvecký. Pri prestupe z Nových Zámkov do Žiliny (215 km) mal 14 rokov a 11 mesiacov. Do prvého 
ročníka na gymnáziu chodil v Žiline a nastupoval za tamojší dorast. „Tam to nebolo ani zďaleka tak, ako som si 
predstavoval. V lete som prestúpil do Trenčína, kde ma po dvoch týždňoch v doraste preradili do juniorky.“ V NHL 
sa veľmi neohrial. Za Slovan hral v KHL dlhšie a v súčasnosti nastupuje za Trenčín. 



Najmladší Slováci pri prestupoch v rámci Severnej Európy a Severnej Ameriky. (Podmienkou je, že hráč 
musel byť alebo stále je profesionálny hokejista). 

1. Martin Fehérváry. Mal 14 rokov a 11 mesiacov, keď odišiel z HK Ružinov do dorastu švédskeho Malmö 
Redhawks. Za mladší, starší dorast a za juniorov Malmö hral tri ročníky, potom prestúpil do druholigového IK 
Oskarshamn. V drafte 2018 si ho v druhom kole vybral Washington a dnes si oblieka dres HV71 Jönköping. 

2. Martin Bartek. Pri prechode zo Zvolena do King’s-Edgehill School mal 16 rokov a 3 mesiace. Za mladší 
dorast HKM strelil 74 gólov v ročníku 1995/96 a po ňom sa rozhodol (trochu nečakane) odísť do kanadskej 
stredoškolskej ligy CAHS. Keďže na kvalitnú zámorskú juniorku bol ešte primladý. V Severnej Amerike sa 
nakoniec nepresadil. V Európe bol najdlhšie v českej extralige a okrem iného aj niekoľko sezón v Nemecku. 
Posledné dva zápasy odohral za Detvu v minulom ročníku. 

3. Peter Cehlárik. Prestupoval vo veku 16 rokov a 3 mesiace zo Žiliny do dorastu švédskej Luley. „Švajčiarsky 
agent Louis Liesch mi dal referencie o tamojšom kvalitnom programe výchovy mladých hokejistov. Trochu som 
riskoval, no spätne to hodnotím ako najlepšie životné rozhodnutie. Odišiel som najprv na skúšku, v ktorej som 
uspel, a zostal som natrvalo,“ hovorí. Na severe Európy vydržal päť sezón. V súčasnosti je tretí rok súčasťou 
organizácie Boston Bruins. 

4. Jozef Balej. Mal 16 rokov a 7 mesiacov pri prestupe z Trenčína do amerického juniorského tímu Thunder 
Bay. „Od malička ma priťahovala Severná Amerika. To máte v sebe, alebo nie. Vždy som obdivoval zahraničných 
hráčov, ako bol Wayne Gretzky, Mario Lemieux či Pavel Bure. Viac som bol naklonený k zámoriu ako rodnej 
vlasti,“ hovorí. Krátko hral v NHL, potom hlavne v českej najvyššej súťaži. V súčasnej sezóne nastupuje za Žilinu 
v slovenskej Tipsport lige. 

5. Róbert Döme. Pri prechode z Trenčína do profesionálnej IHL mal 16 rokov a 8 mesiacov. Do zámoria išiel s 
povesťou výnimočného talentu, ktorú sa mu nepodarilo naplniť. V NHL má na konte „len“ 53 duelov. Na starom 
kontinente sa mu najviac darilo vo Švédsku. Aktívnu činnosť skončil ako tridsaťročný v Slovane Bratislava. 

6. Tomáš Jurčo. Z Košíc prestupoval do Saint John Sea Dogs (QMJHL) vo veku 16 rokov a 9 mesiacov. A v 
Severnej Amerike začal impozantne. Počas prvých štyroch sezón vyhral tri tituly. „Odmalička som bol zameraný 
na zámorie a veľmi som tam chcel ísť. Keď sa naskytla možnosť ísť na juniorský draft, súhlasil som. Bola to 
správna voľba. Nemenil by som.“ Jeho výkonnostný rast sa však pred tromi rokmi zastavil. V súčasnosti je do 
decembra na maródke a nie je isté, či vôbec bude v elitnej lige pokračovať. Jeho posledným zamestnávateľom 
bolo Chicago. 

7. Branislav Mezei. Mal 16 rokov a 10 mesiacov, keď z Nitry odišiel do Belleville Bulls. "Nebola to jasná voľba. 
Mal som šestnásť rokov, chodil na gymnázium a juniorský hokej som ešte nehral. Zlomilo sa to v niekoľkých 
bodoch. Jedným bol fakt, že v reprezentácii do osemnásť rokov mi nedávali dostatok príležitostí. Po dohode s 
rodičmi a agentom som sa rozhodol do OHL odísť.“ Vinou častých zranení neodohrala desiatka draftu v NHL viac 
ako 240 stretnutí. Po viacerých zaujímavých európskych zastávkach dohráva kariéru v rodnej Nitre. 

8. Marcel Hossa. Vo veku 16 rokov a 10 mesiacov prešiel z Trenčína do Portlandu. „Veľmi som sana pobyt 
tešil, pretože rok pred mojím príchodom som bol brata Mariána na dva týždne v Portlande pozrieť. Klub mal o 
mňa záujem už vopred. Prvý rok človek pocíti, že hokej i život je iný. Neskôr sa to poddalo a bolo dobre.“ 
Nastupoval v NHL, KHL a skončil v rodnom Trenčíne minulú sezónu. 

9. Peter Budaj. Pri prechode z dorastu Banskej Bystrice do Toronta St. Michael’s Majors mal 16 rokov a 11 
mesiacov. V Národnej hokejovej lige sa presadil výrazne. Len Jaroslav Halák má zo slovenských gólmanov 
odchytaných viac duelov. V tejto sezóne pendluje medzi prvým tímom Los Angeles a záložným Ontariom Reign 
hrajúci AHL. Jeho kariéra sa chýli ku koncu. 

10. Adam Jánošík. Z Liberca prešiel do Gatineau Olympiques ako 17-ročný. V QMJHL hral tri ročníky a v 
poslednom bol kapitán tímu. Potom sa vrátil do Liberca, na jeden rok si odskočil do Košíc a dnes je bekom 
Slovana Bratislava. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Florbalisti Tsunami prvýkrát zaváhali, v extralige vedú už iba o bod 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 15. októbra (TASR) - Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica prvýkrát v sezóne stratil body, keď 

v domácom súboji 6. kola extraligy mužov prehral s 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 po samostatných nájazdoch. 
Pre majstra to bol skutočne prvý tohtosezónny domáci duel v Stupave, premiéra mu ale nevyšla. “Do zápasu 

sme vstúpili vlažne, všetky veci nám dlho trvali a boli sme málo pohybliví. Druhá tretina bola už v našej 
dominancii presne tak, ako sme si predstavovali a takto sme mali hrať až do konca. Žiaľ, nenadviazali sme a po 
chybách a nepokrytí si súperových hráčov na strede ihriska sme prišli o body,” konštatoval tréner Tsunami Ján 
Purc. Trenčania získali cenné dva body, v tabuľke im patrí siedma priečka. “V prvej tretine sme využívali naše 
natrénované prechody a dokázali sme ju o gól vyhrať. V druhej časti sme prestali hrať našu hru a súper to 
dokázal ihneď využiť. V závere sme sa zomkli, všetci hrali ako jeden a zápas dotiahli až do nájazdov. Škoda 

https://www.24hod.sk/florbalisti-tsunami-prvykrat-zavahali-v-extralige-vedu-uz-iba-o-bod-cl623748.html


nevyužitej presilovky v závere riadneho hracieho času. Dva body za víťazstvo proti majstrovi nás však veľmi tešia 
a musíme sa od tohto momentu ďalej pozitívne posúvať,” povedal pre szfb.sk hráč 1. FBC Trenčín Marek Bulko. 

Tsunami zostáva na čele tabuľky, ale už iba s náskokom jedného bodu pred druhou Nižnou a tretím FaBK 
ATU Košice. Klub z Oravy pokračuje vo víťaznom ťažení, v sobotu doma triumfoval nad bratislavským ŠK Lido 
9:4. “V Tvrdošíne sa nedá hrať florbal ako ho poznáme. Rozhoduje tam dravosť, agresivita pri mantineloch a to, 
kam ukáže rozhodca. My nemáme hráčov na to, aby hrali po celý zápas fyzické súboje. A preto nám nejaký čas 
trvalo, pokiaľ sme sa vyrovnali hre súpera, no už sme prehrávali vysokým rozdielom. Efektivita top kanonierov 
Nižnej je obrovská. A v kombinácii s dravou hrou zvyšku mužstva je to ťažko zdolateľný súper,” uviedol sklamaný 
tréner ŠK Lido Roland Bluska. 

Hráči ATU Košice zvládli zápas v hlavnom meste, kde zdolali nováčika Snipers 9:4. Posledný a bez bodu je 
naďalej bratislavský Hurikán, ktorý prehral na pôde vicemajstra FK Florko Košice 4:6. V Spišskej Novej Vsi sa 

darilo “kobylkám” zo Žiliny, ktoré dokázali vyhrať 9:7. Náladu si zlepšili aj hráči trenčianskeho AS, tí na svojom 
ihrisku prevalcovali Mikuláš Prešov 8:1. 

Extraliga mužov - 6. kolo - sobota: 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 7:9 (2:1, 2:3, 3:5) 

TJ A-FbO Nižná – ŠK Lido Prírodovedec 9:4 (4:0, 3:2, 2:2) 
FK Florko Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) 
FBK AS Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 8:1 (3:0, 2:0, 3:1) 
Tsunami Záhorská Bystrica – 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 pp a sn (1:2, 3:1, 1:2 - 0:0, 0:1) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FaBK ATU Košice 4:9 (1:5, 2:2, 1:2) 
Tabuľka po 6. kole: 
1. Tsunami Záhorská Bystrica 6 5 0 1 0 43:20 16 
2. TJ A - FbO Nižná 6 4 1 1 0 61:29 15 
3. FaBK ATU Košice 6 5 0 0 1 56:37 15 
4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6 3 1 0 2 36:32 11 
5. FK Florko Košice 6 3 1 0 2 41:32 11 
6. ŠK Lido Prírodovedec 6 3 0 0 3 37:31 9 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 6 2 1 1 2 39:36 9 
8. Florbalový klub AS Trenčín 6 3 0 0 3 35:33 9 
9. Fat Pipe Snipers Bratislava 6 2 0 0 4 37:44 6 
10. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 6 1 0 1 4 40:66 4 

11. FBC Mikuláš Prešov 6 1 0 0 5 20:48 3 
12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6 0 0 0 6 28:65 0 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Na trnavskom zimnom štadióne bol konečne dôvod na radosť. Hokejisti si pripísali cenné body do ligovej 
tabuľky. 

Hokejisti Trnavy zatiaľ veľa dôvodov na radosť nemali. V aktuálnej sezóne sa trápia a krčia sa na spodných 
priečkach prvoligovej tabuľky. 

Zmenu mohla priniesť predohrávka 21. kola. Trnava doma hostila posledný tím súťaže – rezervu Nových 
Zámkov. 

Gladiátorom vyšiel úvod do zápasu, keď už v šiestej minúte otváral skóre stretnutia Hudec. O šesť minút 
neskôr už šla Trnava do dvojgólového vedenia po presnom zásahu Škokora. V prvom dejstve si ešte pripísal 
presný zásah Grell. Hostia odpovedalio o minútu neskôr a zásluhou Ondrušeka znižovali na rozdiel dvoch gólov 
(3:1). 

Prostredná časť hry bola gólovo vyrovnaná. Oba celky sa presadili v jednom prípade. Za Trnavu skóroval 
Klema a za hostí Maroš (4:2). Rozuzlenie mohla priniesť tretia tretina. Domáci celok zvyšoval na 5:2 zásluhou 
Buriana. Hostia ešte korigovali výsledok Bucovim presným zásahom. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Gladiators Trnava – HC Mikron Nové Zámky B 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) 
Góly: 6. Hudec (Valo, Hrbáčík), 12. Škokor (Kormúth, Ftáčnik), 16. Grell (Mikeš), 21. Klema (Schmidt, Szalay), 

42. Burian (Hudec), 60. Szalay – 17. Ondrušek (König, Buc), 28. Maroš (Kudrna, Danilov), 54. Buc (Henderson, 
Ondrušek). Strely: 44:26. Vylúčenia: 3:4 na 2 min. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 2:0. Rozhodovali: Píšťanský – 
Šotek, Beniač. Diváci: 140 

Trnava: Košút – Poláček, Schmidt, Burian, Kuna, Šanko, Kormúth, Klein, Kiss – Ševčík, Klema, Szalay – F. 
Hudec, Valo, Hrabčík – Škokor, Olša, Ftáčnik – Grell, Lukačovič, Mikeš 

http://trnava.dnes24.sk/trnava-konecne-vitazne-hokejisti-porazili-rezervu-novych-zamkov-311948


Nové Zámky B: Vyžinkár – Sabo, Kudrna, Henderson, P. König, Sorokin, Štefánik, Petro, Židulják – Maroš, Ľ. 
Buc, Ondrušek – Danilov, Vörös, Dobrotina – Kucsera, Gubó, Hariš – Janka, Otruba, Ryšavý 

Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 3

0 
2. Martin 2

7 
3. Dubnica nad 

Váhom 
2

5 
4. Skalica 2

4 
5. Topoľčany 2

3 
6. Bratislava 1

6 
7. Považská 

Bystrica 
1

5 
8. Humenné 1

4 
9 Spišská Nová 

Ves 
1

4 
10. Trnava 7 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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18. Žilina si odniesla dôležité body zo Spiša 
[15.10.2018; dnes24.sk; Žilina; 00:00; Soňa Vanovčanová] 

 
http://zilina.dnes24.sk/zilina-si-odniesla-dolezite-body-zo-spisa-311965 

 
 

V druhom kole Slovenskej basketbalovej ligy si zmerali žilinskí basketbalisti sily s BK Spišská Nová Ves. 

Víkendový zápas druhého kola slovenskej basketbalovej ligy skončil víťazstvom pre Žilinu. Tá si zo Spiša 
odniesla dôležité body. Informácie poskytol PR manažér klubu Roman Adámik. 

Ako po zápase uviedol Georgios Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: „Prvých 25 minút sme hrali tak, ako sme 

si povedali. Potom sme nepochopiteľne stratili koncentráciu a prehrali sme. V týždni sme tvrdo trénovali obranu a 
opäť sme dostali cez 100 bodov. Musíme niečo zmeniť, potrebujeme si sadnúť s manažmentom a vyriešiť to 
včas." 

„Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Po prehratom prvom polčase sme zmenili herné systémy, potrebovali sme 
vrátiť do hry Trevora Jacskona, čo sa nám podarilo. Taktiež sme potrebovali zefektívniť hru Olivera Tota, obaja 
zmenili našu hru v druhom polčase. V prvom to bolo len na Rožánkovi so Stanojevičom. Som rád, že po obrátke 
zabral celý tím, navyše aj bez Blagojeviča, ktorý je hráčom základnej rotácie," povedal Ivan Kurilla, tréner Žiliny. 

Podľa žilinského hráča Róberta Rožánka, dosiahla Žilina dôležité víťazstvo. „Hrali sme koncentrovane až do 
konca, v závere sme dokázali dobre reagovať na tlak domácich. V druhom polčase sme zlepšili obranu a v závere 
sme triafali aj trestné hody, čo bolo tiež dôležité. Myslím si, že príchodom Blagojeviča môžeme byť ešte silnejší,“ 
skonštatoval. 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – PP & TV Raj Žilina 88:101 (23:21, 23:19, 19:21, 23:30) 
Spišská Nová Ves: Williams 20, Lošonský 11, Antoni 9, Juríček a Krajňák 0 (Presutti 16, Rocca 14, Marshall 

13, Ebinum 5) 
Žilina: Rožánek 26, Jackson 19, Merešš 11, Stanojevič 10, Tot 5 (Dickson 21, Podhorský 9, Ďuriš a Mátych 0) 
TH: 26/16 – 34/19, Fauly: 27 – 22, Trojky: 12 – 2, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Perečinský 
Foto: ilustračné 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Hokejisti zvrátili nepriaznivý stav: Štyri góly v poslednej tretine zadupali 

Humenné, VIDEO 
[15.10.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-zvratili-nepriaznivy-stav-styri-goly-v-poslednej-tretine-zadupali-
humenne-video-311946 

 
 

Hokejisti Topoľčian majú za sebou ďalší ligový zápas. Pripísali si v ňom plný bodový zisk. 
Skóre zápasu desiateho kola, na ktoré sa prišlo pozrieť takmer 900 divákov, v šiestej minúte otváral Kováčik. 

Hostia ešte do prvej prestávky dokázali zásluhou Bylinu vyrovnať (1:1). Jediný presný zásah prostrednej časti hry 
padol z hokejok hráčov Humenného. Presnejšie, presadil sa v 34. minúte Pavúk (1:2). 

Topoľčany sa však nevzdali a poriadne sa do súpera obuli. Dôkazom je aj gólová kanonáda, ktorá zasypala 
bránu hostí. Najprv vyrovnával na 2:2 druhým presným zásahom Kováčik (41. minúta). O minútu neskôr sa 
Topoľčany dostali do vedenia zásluhou Uhnáka. V 44. minúte pridal expresný gól Laššo a domáci razom viedli po 
4 minútach tretej tretiny 4:2. Záverečnú bodku za stretnutím strelil v 51. Uhnák a Topoľčany tak zakončili 
dokonalý obrat. 

Najbližšie sa topoľčianski hokejisti predstavia v stredu 17. októbra na ľade v Považskej Bystrici. 
„MHK Humenné ukázalo, že je veľmi hodnotným mužstvom ligy a dokážu vytrápiť aj partnerov, ktorí sú 

tabuľkovo vyššie. Gólová smršť v podaní topoľčianskeho tímu v poslednom dejstve našťastie spôsobila, že tri 
body napokon zostali doma,“ informuje HC Topoľčany na svojom webe. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HC Topoľčany – MHK Humenné 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) 
Góly: 6. Kováčik (Kluka, Laššo), 41. Kováčik (Laššo, Hrudík), 42. Uhnák (Dvonč), 44. Laššo, 51. Uhnák 

(Grman) – 18. Bylina (Markuš, Michalčin), 34. Pavúk (Vrábeľ). Strely: 30:33. Vylúčenia: 5:6 na 2 min., navyše 
Podstavek 10 min. OT za nešportované správanie. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Druga – D. Konc 
ml., J. Konc ml. Diváci: 873 

Topoľčany: Halo – Kováčik, Hrudík, Ďurčo, Král, Hruška, Bystričan, Grman, Duran – Kluka, Laššo, Tomčák – 
Dvonč, Uhnák, Bogoslovskii – Podstavek, Bečka, Tábi – Gergel D, Klenko, Pekarčík 

Humenné: M. Nagy – Ondrej, Evstigneev, Mačkovič, Pavúk, Michalčin, Kamenický – Solomonchak, Bylina, 
Babynets – Vaško, Majerník, Fedorko – Jokeľ, Vrábeľ, Petráš – Lesňák, Markuš, Baláž 

Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 3

0 
2. Martin 2

7 
3. Dubnica nad 

Váhom 
2

5 
4. Skalica 2

4 
5. Topoľčany 2

3 
6. Bratislava 1

6 
7. Považská 

Bystrica 
1

5 
8. Humenné 1

4 
9 Spišská Nová 

Ves 
1

4 
10. Trnava 7 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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20. Škola Lívie po zverejnení jej virálneho videa pripravuje besedu proti 

extrémizmu pod vedením novinára z Denníka N 
[15.10.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:Screnshot YouTube] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/skola-livie-po-zverejneni-jej-viralneho-videa-pripravuje-besedu-proti-
extremizmu-pod-vedenim-novinara-z-dennika-n/1550920 

 
 

Bratislava 15. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube) 
Mladá študentka gymnázia Lívia zaujala videom s odvážnymi a anti-mainstreamovými názormi na migráciu a 

multikulturalizmus. Okamžite sa stala terčom útokov “slušných, progresívnych” slniečkárksych aktivistov, ktorí 
začali pátrať po jej indentite a hrubo ju na na sociálnych sieťach osočovali. Najnovšie údajne na škole tejto 
študentky chystajú besedu o extrémizme aj za účasti redaktorov Denníka N 

Na snímke študentka gymnázia Lívia 
Jeden z čitateľov nám poslal mail, v ktorom uvádza, že škola Lívie, gymnázium v Spišskej Novej Vsi, po 

zverejnení virálneho videa svojej študentky Lívie pripravuje besedu proti extrémizmu pre žiakov vyšších ročníkov 
osemročného gymnázia a pre všetky ročníky bilingválneho odboru. Má ísť o premietanie, prednášku a diskusiu, 
ktorú organizuje občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko. 

Diskusia sa má uskutočniť v utorok 16. októbra 2018 v kine Mier pod vedením novinára a fotografa Andreja 
Bána a jeho hostí, uvádza oficiálna stránka školy. 

Spomínaná iniciatíva Zabudnuté Slovensko na svojej stránke píše, že sa zameriava na osvetu mládeže vo 
veku 15 až 25 rokov a organizuje “aktivity proti fašizmu, ako aj rôznym formám extrémizmu a násilia” Hnutie 
vyjadruje spolupatričnosti medzi ľuďmi z rôznych regiónov, profesií a spoločenských vrstiev, ako aj vyjadrenie 
podpory regiónom a vytvorenie tlaku na riešenie ich problémov; vyjadruje nespokojnosť a občiansky postoj sa 
pomoci verejne známych ľuďmi; nadväzuje spoluprácu s predstaviteľmi miest a mládežou pomocou rôznych 
aktivít ako sú koncerty, besedy, premietanie dokumentov, iné kultúrno-spoločenské aktivity. 

Pôsobiskom skupiny sú vraj regióny s vysokou podporou radikálnych strán a hnutí, ako aj s vysokou mierou 
nezamestnanosti, ako aj osobnej frustrácie a apatickosti ľudí z vlastného osudu a nezáujmu vedenia štátu o ich 
bežné potreby a adresnú, ale aj všeobecnú pomoc. 

Hlavný predstaviteľ diskusie Andrej Bán je reportérom a fotografom kontroverzného Denníka N, predtým 
pôsobil v časopise Týždeň pod vedením Štefana Hríba. 

Viac k téme študentky Lívie: 
- Mladá Slovenka vo videu odkazuje svojim rovesníkom podporujúcim multikulti: “Ak sa triezvo pozriete na 

dnešný Západ, pochopíte, že namiesto šíriteľov mieru ste spolupáchateľmi pri samovraždách všetkých kultúr 
sveta” 

- Už po nej idú: Gymnazistka Lívia na YouTube hovorila o ideológiách multikulturalizmu, liberáli a slniečka jej 
hrubo nadávajú a snažia sa zistiť jej totožnosť 

- Benčík už totožnosť dievčaťa z Youtube pozná. Manažér Sorosovej organizácie žiada jej policajné 
vyšetrovanie 

- Mladá Lívia sa nebojí liberálnej úderky. Vyzýva ostatných, aby konali podobne 
- Róbert Švec o študentke z Youtube: To, čo Lívia urobila a povedala, si zaslúži obdiv každého normálneho 

človeka 
Pošlite nám tip 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Grand Prix festivalu horských filmov získala snímka R. Hatiara 
[15.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/grand-prix-medzinarodneho-festivalu-ho/354634-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková 
Slovenský režisér si odniesol cenu za film Vrcholová príťažlivosť. 
Poprad 15. októbra (TASR) - Grand Prix 26. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) si z 

Popradu odniesol slovenský režisér Rasťo Hatiar za film Vrcholová príťažlivosť. Informovala o tom riaditeľka 
festivalu Mária Hámorová. Spomínaná snímka je filmovým portrétom horolezca Petra Hámora, ktorému sa 
podarilo zavŕšiť Korunu Himalájí a vyliezť všetkých 14 osemtisícových vrcholov. O výsledkoch rozhodla 
medzinárodná porota v zložení Alexander Lwow (Poľsko), Boris Hlaváček (Česká republika) a Martin Žilka 
(Slovensko). “To, že sme sa rozhodli dobre, potvrdili aj diváci, ktorí dali vo svojom hlasovaní cenu diváka tomu 
istému filmu, ktorý získal Grand Prix. My sme hodnotili v prvom rade filmársku robotu, teda nie to, či niekto 
vyliezol viac alebo menej. Víťazný film bol spravený veľmi komplexne, príbeh gradoval, boli tam aj negatívne veci, 

https://www.hlavnespravy.sk/skola-livie-po-zverejneni-jej-viralneho-videa-pripravuje-besedu-proti-extremizmu-pod-vedenim-novinara-z-dennika-n/1550920
https://www.hlavnespravy.sk/skola-livie-po-zverejneni-jej-viralneho-videa-pripravuje-besedu-proti-extremizmu-pod-vedenim-novinara-z-dennika-n/1550920
http://www.teraz.sk/kultura/grand-prix-medzinarodneho-festivalu-ho/354634-clanok.html


nechýbali vzťahy s legendami, vzťah k mladým, odkaz pre ďalšiu generáciu. Filmársky to bolo spravené úžasne, 
bolo použité kvantum archívnych materiálov a bolo potrebné vybrať, čo je kľúčové a čo nie. A toto malo tak hlavu 
a pätu, že to získalo hneď dve hlavné ceny,” vysvetlil po vyhlásení výsledkov Žilka. Úspešný večer Rasťa Hatiara 
podčiarkla podľa Hámorovej cena poroty, ktorú získal jeho film Teória šťastia podľa Rybanského. Ide o poetický 
filmový príbeh o stretnutí starého horala a bývalého lezca Ľuba Rybanského s talentovaným mladým lezcom 
Petrom Kuricom. “Je to neuveriteľné,” uviedol po vyhlásení výsledkov Hatiar. Podľa jeho slov sa Vrcholová 
príťažlivosť rodila naozaj veľmi dlho. “Prvý impulz na takýto film sa objavil niekedy pred štyrmi rokmi. Natáčanie 
neprebiehalo stále, pretože Peťo bol často v Himalájach a ja som stále premýšľal, ako to uchopiť. 
Najintenzívnejšie som na tom pracoval posledný rok. Chcel by som obom svojim filmom popriať, aby vydržali čo 
najdlhšie a aby dokázali ľuďom povedať niečo aj za dvadsať – tridsať rokov,” doplnil. Hámorová ďalej uviedla, že 
ocenenie si z Popradu odniesli aj ďalšie filmy. Cenu za humor získal animovaný film Viacruxis, ktorý režíroval 
Ignasi López. Cena za dobrodružstvo patrí snímke Zamrznutá cesta. Autorom je Ben Page. Cenu za portrét si 
odniesol film Od palice k vrtu, ktorý vznikol pod režisérskou taktovkou Jana Šimáneka. Čestné uznanie získali 
Tieň jaguára od Pavla Barabáša a snímka Reel Rock 12: Magická hranica od trojice režisérov Peter Mortimer, 
Matty Hong, Nick Rosen. Festivalové filmy mohli diváci zhliadnuť nielen v Poprade, ale tiež v Spišskej Novej Vsi, 

Kežmarku a novinkou bola tentoraz aj Tatranská Lomnica. Do Popradu zavítali aj tento rok zaujímaví hostia. 
Patrili medzi nich rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, Leo Houlding a tiež dvojica Slovákov Michal 
Sabovčík a Juraj Koreň. Podľa riaditeľky si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov. “Som veľmi 
rada, že ľudia sa sem radi vracajú a vďaka nim má festival svoju dušu,” uzavrela. Tradičné podujatie sa pod 
Tatrami konalo od stredy do nedele (10. až 14. 10.). 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Na Spiši pokorili hranicu sto bodov 
[15.10.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20937938/na-spisi-pokorili-hranicu-sto-bodov.html 

 
 

Žilinskí basketbalisti si pripísali prvý triumf na ihriskách súperov od svojho minuloročného návratu do extraligy. 
V druhom kole najvyššej súťaže cestoval tím PP & TV RAJ na Spiš. Pred týždňom, v úvodnom kole extraligy 

obaja súperi, Žilina i Spišská Nová Ves, pod vlastnými košmi prehrali. Spišiaci v derby so Svitom, Žilinčania s 

Prievidzou. S predsavzatím zapísať si do tabuľky prvé víťazstvo išli do zápasu domáci i hostia. Po herne i číselne 
vyrovnanom prvom polčase po prestávke boli lepším tímom hostia a zaslúžene si domov odviezli body za 
víťazstvo. 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – PP & TV RAJ Žilina 88:101 (23:21, 46:40, 65:71) 
Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Williams 20, Prescutti 16, Rocca 14. 

Body Žiliny: Rožánek 26, Dickson 21, Jackson 19, Merešš 11, Stanojevič 10, Podhorský 9, Tot 5, Ďuriš 0, 
Mátych 0. 

Trestné hody: 26/16 – 34/19. Fauly: 27 – 22. Päť faulov: Marshall, Juríček – Merešš. Trojky: 12 – 2. 
Rozhodcovia: Tomašovič, Šarišský, Perečinský. Štvrtiny: 23:21, 23:19, 19:31, 23:30. 

Vychutnajte si ukážkovú spoluprácu Róberta Rožánka s Jakubom Merrešom. 
„Mali sme týždeň na dôslednú prípravu na súpera. Zápas s Prievidzou pred týždňom ukázal naše plusy, na 

ktorých chceme stavať. Verím, že v Spišskej Novej Vsi predvedieme kvalitný výkon, ktorý nás poženie na ceste 

za víťazstvom,“ povedal pred odchodom zo Žiliny tréner Ivan Kurilla. A to vedel, že pre zranenie nebude mať v 
zápase k dispozícii jedného z kľúčových hráčov Blagojeviča. 

Jeho slová neboli „do vetra“. Žilinský tím na Spiši nesklamal, od začiatku hral s domácim mužstvom 
vyrovnanú partiu. V 7. minúte po trojke Rožánka viedol 14:12, vzápätí 16:12, ale posledné tri minúty ochabol v 
koncentrácii a úvodnú štvrtinu prehral o dva body. Na začiatku druhej desaťminútovky trafili domáci krátko po 
sebe tri trojky a v 13. minúte vyhrávali 34:25. Ako sa ukázalo neskôr, bol to ich najvyšší náskok v zápase. 

Prečítajte si tiež:Grasshoppers boli v gólovej prestrelke na východe úspešnejší 
Ešte do prestávky sa podarilo hosťom znížiť a krátko po začiatku 2. polčasu Rožánek vyrovnal na 48:48. 

Spišskej Novej Vsi sa ešte raz podarilo Žiline odskočiť (62:55 v 26. min.), ale od tej chvíle im opraty zápasu 

zobrali z rúk definitívne Žilinčania. Tretiu štvrtinu vyhrali 31:19, ujali sa vedenia 65:71, ale vyhraté ešte nemali. 
Domáce mužstvo s veľkým vypätím dokázalo v 34. minúte vyrovnať (na 75:75 a 77:77), ale viac mu hostia 
nedovolili. O dve minúty neskôr už na ukazovateli skóre svietil stav 80:88 a víťazstvo už Žilinčania nepustili z rúk. 
Bolo zaslúžené a je najlepšou pozvánkou na najbližší zápas doma so Svitom! 

Po kompletnom odohratí druhého kola SBL vyhlásili zástupcovia súťaže Ideálnu päťku kola i najlepšieho 
slovenského a zahraničného hráča. Obe individuálne ocenenia putujú zásluhou dvojice Róbert Rožánek - 
DeAndre Dickson do Žiliny. Obaja sa zároveň dostali aj do Ideálnej päťky 2. kola. 

Ostatné výsledky 2. kola: Svit – Komárno 84:71 (45:33), Levice – Lučenec 97:71 (46:29), Inter Bratislava – 
Handlová 98:50 (57:29). Prievidza mala voľno. V dohrávke 1. kola Lučenec prehral doma s Komárnom 59:71 
(42:35). 

1. Svit 2 2 0 193 : 145 4 
2. Levice 2 2 0 174 : 143 4 

https://myzilina.sme.sk/c/20937938/na-spisi-pokorili-hranicu-sto-bodov.html


3. Žilina 2 1 1 174 : 171 3 
4. Komárno 2 1 1 142 : 143 3 
5. Inter 1 1 0 98 : 50 2 
6. Prievidza 1 1 0 83:73 2 
7. Lučenec 2 0 2 130 : 168 2 
8. Sp. N. Ves 2 0 2 162 : 210 2 
9. Handlová 2 0 2 122 : 175 2 
V tomto týždni sú v extralige na programe dve kolá, v poradí tretie v stredu, štvrté v sobotu. PP & TV RAJ 

Žilina hrá v stredu doma so Svitom, v sobotu má voľno. 
So Svitom sa v minulej sezóne stretli Žilinčania štyrikrát, všetky zápasy prehrali trojciferným rozdielom 

(postupne vo Svite 87:107 a 89:123, doma 83:100, 75:107). Tentoraz pôjde domáce mužstvo jednoznačne za 
lepším výsledkom. 

Program 3. kola v stredu 17. októbra: PP & TV RAJ Žilina – BK Iskra Svit (Športová hala Spojenej školy na 
Rosinskej ceste, 18.00 hod.), Handlová – Prievidza, Lučenec - Inter Bratislava, Levice – Komárno. Spišská Nová 
Ves má voľno. 

Program 4. kola v sobotu 20. októbra: Svit – Levice, Inter Bratislava – Komárno, Prievidza – Lučenec, 
Spišská Nová Ves – Handlová. Žilina má voľno. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Florbalisti Tsunami prvýkrát zaváhali, v extralige vedú už iba o bod 
[15.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
Pre majstra to bol skutočne prvý tohtosezónny domáci duel v Stupave, premiéra mu ale nevyšla. 
Bratislava 15. októbra (TASR) - Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica prvýkrát v sezóne stratil body, keď 

v domácom súboji 6. kola extraligy mužov prehral s 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 po samostatných nájazdoch. Pre 
majstra to bol skutočne prvý tohtosezónny domáci duel v Stupave, premiéra mu ale nevyšla. “Do zápasu sme 
vstúpili vlažne, všetky veci nám dlho trvali a boli sme málo pohybliví. Druhá tretina bola už v našej dominancii 
presne tak, ako sme si predstavovali a takto sme mali hrať až do konca. Žiaľ, nenadviazali sme a po chybách a 
nepokrytí si súperových hráčov na strede ihriska sme prišli o body,” konštatoval tréner Tsunami Ján Purc. 
Trenčania získali cenné dva body, v tabuľke im patrí siedma priečka. “V prvej tretine sme využívali naše 
natrénované prechody a dokázali sme ju o gól vyhrať. V druhej časti sme prestali hrať našu hru a súper to 
dokázal ihneď využiť. V závere sme sa zomkli, všetci hrali ako jeden a zápas dotiahli až do nájazdov. Škoda 
nevyužitej presilovky v závere riadneho hracieho času. Dva body za víťazstvo proti majstrovi nás však veľmi tešia 
a musíme sa od tohto momentu ďalej pozitívne posúvať,” povedal pre szfb.sk hráč 1. FBC Trenčín Marek Bulko. 
Tsunami zostáva na čele tabuľky, ale už iba s náskokom jedného bodu pred druhou Nižnou a tretím FaBK ATU 
Košice. Klub z Oravy pokračuje vo víťaznom ťažení, v sobotu doma triumfoval nad bratislavským ŠK Lido 9:4. “V 
Tvrdošíne sa nedá hrať florbal ako ho poznáme. Rozhoduje tam dravosť, agresivita pri mantineloch a to, kam 
ukáže rozhodca. My nemáme hráčov na to, aby hrali po celý zápas fyzické súboje. A preto nám nejaký čas trvalo, 
pokiaľ sme sa vyrovnali hre súpera, no už sme prehrávali vysokým rozdielom. Efektivita top kanonierov Nižnej je 
obrovská. A v kombinácii s dravou hrou zvyšku mužstva je to ťažko zdolateľný súper,” uviedol sklamaný tréner 
ŠK Lido Roland Bluska. Hráči ATU Košice zvládli zápas v hlavnom meste, kde zdolali nováčika Snipers 9:4. 
Posledný a bez bodu je naďalej bratislavský Hurikán, ktorý prehral na pôde vicemajstra FK Florko Košice 4:6. V 
Spišskej Novej Vsi sa darilo “kobylkám” zo Žiliny, ktoré dokázali vyhrať 9:7. Náladu si zlepšili aj hráči 

trenčianskeho AS, tí na svojom ihrisku prevalcovali Mikuláš Prešov 8:1.Extraliga mužov - 6. kolo - sobota: FbC 
Young Arrows Spišská Nová Ves – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 7:9 (2:1, 2:3, 3:5) TJ A-FbO Nižná – ŠK 

Lido Prírodovedec 9:4 (4:0, 3:2, 2:2) FK Florko Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6:4 (3:1, 2:0, 1:3) 
FBK AS Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 8:1 (3:0, 2:0, 3:1) Tsunami Záhorská Bystrica – 1. FBC Florbal Trenčín 
5:6 pp a sn (1:2, 3:1, 1:2 - 0:0, 0:1) Fat Pipe Snipers Bratislava – FaBK ATU Košice 4:9 (1:5, 2:2, 1:2)Tabuľka po 
6. kole: 1. Tsunami Záhorská Bystrica 6 5 0 1 0 43:20 16 2. TJ A - FbO Nižná 6 4 1 1 0 61:29 15 3. FaBK ATU 
Košice 6 5 0 0 1 56:37 15 4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6 3 1 0 2 36:32 11 5. FK Florko Košice 6 3 1 0 2 
41:32 11 6. ŠK Lido Prírodovedec 6 3 0 0 3 37:31 9 7. 1. FBC Florbal Trenčín 6 2 1 1 2 39:36 9 8. Florbalový klub 
AS Trenčín 6 3 0 0 3 35:33 9 9. Fat Pipe Snipers Bratislava 6 2 0 0 4 37:44 6 10. FbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves 6 1 0 1 4 40:66 4 11. FBC Mikuláš Prešov 6 1 0 0 5 20:48 3 12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 

6 0 0 0 6 28:65 0 
[Späť na obsah] 
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24. Horské filmy dobýjali srdcie fanúšikov: Najlepším filmom Vrcholová 

príťažlivosť! 
[15.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Martin Sýkora] 

 
http://poprad.dnes24.sk/horske-filmy-dobyjali-srdcie-fanusikov-najlepsim-filmom-vrcholova-pritazlivost-
312032 

 
 

Medzinárodný festival horských filmov v Poprade napísal v dňoch 10.-14.10.2018 svoju 26.kapitolu. Poznáme 
nielen víťazov, ale aj vysokú kvalitu predvedených filmov. 

Grand Prix získal film slovenského režiséra Rasťa Hatiara Vrcholová príťažlivosť – filmový portrét horolezca 
Petra Hámora, ktorému sa podarilo zavŕšiť Korunu Himalájí a vyliezť všetkých 14 osemtisícových vrcholov. O 
výsledkoch rozhodla medzinárodná porota v zložení Alexander Lwow(PL), Boris Hlaváček(CZ) a Martin 
Žilka(SVK). „To, že sme sa rozhodli dobre, potvrdili aj diváci, ktorí dali vo svojom hlasovaní Cenu diváka tomu 
istému filmu, ktorý získal Grand Prix. My sme hodnotili v prvom rade filmársku robotu, teda nie to, či niekto 
vyliezol viac alebo menej. Víťazný film bol spravený veľmi komplexne, príbeh gradoval, boli tam aj negatívne veci, 
nechýbali vzťahy s legendami, vzťah k mladým, odkaz pre ďalšiu generáciu. Filmársky to bolo spravené úžasne, 
bolo použité kvantum archívnych materiálov a bolo potrebné vybrať, čo je kľúčové a čo nie. A toto malo tak hlavu 
a pätu, že to získalo hneď dve hlavné ceny,“ vysvetlil po vyhlásení výsledkov Martin Žilka. 

Úspešný večer Rasťa Hatiara podčiarkla Cena poroty, ktorú získal jeho film Teória šťastia podľa Rybanského 
– poetický filmový príbeh o stretnutí starého horala a bývalého lezca Ľuba Rybanského s talentovaným mladým 
lezcom Petrom Kuricom. 

„Je to neuveriteľné,“ uviedol po vyhlásení výsledkov dojatý Rasťo Hatiar. 
„Vrcholová príťažlivosť sa rodila naozaj veľmi dlho, prvý impulz na takýto film sa objavil niekedy pred štyrmi 

rokmi. Natáčanie neprebiehalo stále, pretože Peťo bol často v Himalájach a ja som stále premýšľal, ako to 
uchopiť. Najintenzívnejšie som na tom pracoval posledný rok. Chcel by som obom svojim filmom popriať, aby 
vydržali čo najdlhšie a aby dokázali ľuďom povedať niečo aj za dvadsať – tridsať rokov,“ doplnil najúspešnejší 
režisér XXVI.ročníka MFHF. 

Ocenenie si z Popradu odniesli aj ďalšie filmy: 
Cena za humor – animovaný film Viacruxis -režisér Ignasi López (ES) 
Cena za dobrodružstvo – Zamrznutá cesta – Ben Page (UK) 
Cena za portrét – Od palice k vrtu – r. Jan Šimánek (CZ) 
Čestné uznanie – Tieň jaguára – r. Pavol Barabáš (SVK) 
Čestné uznanie – Reel Rock 12: Magická hranica – r.: P. Mortimer, M. Hong, N. Rosen, (USA) 
Festivalové filmy mohli diváci zhliadnuť nielen v Poprade, ale tiež v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku a 

novinkou bola tentoraz aj Tatranská Lomnica. Zasadačka MsÚ v Poprade, ktorá bola už tradične hlavným 
festivalovým stanom, privítala aj tento rok zaujímavých hostí. Kráľovnou piatkového večera bola rakúska 
horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, ktorá ako prvá žena na svete vystúpila na všetky osemtisícovky bez použitia 
kyslíka, v sobotu zabávali publikum svojimi historkami z Antarktídy svetoznámy Leo Houlding a tiež dvojica 
Slovákov Michal Sabovčík a Juraj Koreň. „Som veľmi rada, že aj napriek babiemu letu, ktoré v posledných dňoch 
pod Tatrami zavládlo, si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov. Festival je o dobrých filmoch, ale 
aj o tom, že sa stretnú kamaráti, ľudia rovnakej krvnej skupiny. Som veľmi rada, že ľudia sa sem radi vracajú a 
vďaka nim má festival má svoju dušu. A to je to najdôležitejšie," uzavrela riaditeľka festivalu Mária Hámor. 

Zdroj: Dnes24.sk 
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25. Na ktoré zavítate vy? Najzaujímavejšie podujatia v Spišskej na najbližšie dni 
[15.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Viete o nich? Pozrite si prehľad podujatí, ktoré sa v našom meste uskutočnia počas tohto týždňa a ktoré sme 
vybrali ako tie najzaujímavejšie. 

Filmový klub PROJEKT 100 
16. októbra 2018 o 19:00, kino Mier 
Začiatkom týždňa si môžete pozrieť nový dokumentárny film Pavla Barabáša s názvom Tieň jaguára. Štyria 

priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné pohorie Sierra Maigualida, 
ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Do sveta založeného na úcte k vlastnému 
spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú prepojení s okolitou prírodou. Veria, že poškodiť prales znamená poškodiť 

http://poprad.dnes24.sk/horske-filmy-dobyjali-srdcie-fanusikov-najlepsim-filmom-vrcholova-pritazlivost-312032
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samých seba. Jedni z posledných prírodných indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do svojej osady a 
umožnili im spoznať a autenticky zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité poznanie. 

weKLADY / vernisáž 
17. októbra 2018 o 19:00, eLAra 
Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi – weKLADY – prepojí výtvarné umenie s 

obchodnými priestormi a vytvorí rôzne obrazy, ktoré budú akýmsi abstraktným odrazom presklených výkladov do 
ulice. Vernisáž tejto netradičnej výstavy prebehne za prítomnosti zúčastnených umelcov so zaujímavým 
hudobným sprievodným programom, v ktorom sa predstaví viac-žánrový projekt ARS club speváčky a klávesistky 
Barbory Opielovej a rapera Taupo Braf. 

Divadelný Spiš 2018 
Od 17. októbra 2018, Spišské divadlo 
Už v stredu štartuje 10. ročník festivalu komorných inscenácií „Divadelný Spiš“. Festival začína divadelným 

thrillerom v podaní slovenského vojvodinského divadla, Báčsky Petrovec. Počas ôsmich dní sa na doskách 
Spišského divadla vystrieda niekoľko divadelných žánrov v podaní rôznych divadiel z celého Slovenska. 

Mesiac a magnólie 
18. októbra 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
Divadlo Kontra pripravilo na štvrtok večer vynikajúcu komédiu o zákulisí vzniku “Odviate vetrom”, jedného z 

najslávnejších filmov všetkých čias. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a 
neskutočná zábava. 

Eniesa 
18. októbra 2018 o 19:00, Čajovňa Alchýmka 
Eniesa alebo San je slovenská muzikantka, ktorú stretnete na pódiu v spoločnosti gitary a efektov. I keď rada 

vystupuje doprevádzaná inými hudobníkmi, jej sólový koncert má svoje osobité čaro. Minulý rok sa jej podarilo 
nahrať svoj tretí album s názvom Meet Blue Animal v spolupráci s Pavlom Jeňom. Jej koncert si budete môcť 
vychutnať aj v Spišskej Novej Vsi. 

HK SNV – HC Prešov 
19. októbra 2018 o 17:30, Zimný štadión 
Na konci pracovného týždňa si prídu na svoje aj fanúšikovia hokeja. V ďalšom kole prvej hokejovej ligy si 

zmerajú sily naši hokejisti 
s tímom HC Prešov. 
Smejko a Tanculienka 
20. októbra 2018 o 16:00, Dom kultúry Mier 
V sobotu popoludní si prídu na svoje najmä deti. V Spišskej sa pripravuje detský koncert v podaní dvoch 

chrobáčikov. V úplne novom predstavení sa dozviete ako sa Smejko a Tanculienka spoznali, pôjdete s Klbkom do 
sveta, zahráte si Človeče nehnevaj sa, uhasíte oheň s pesničkou Bim bam bom či sa zahráte na Slepú babu. 

Strašidelná noc v zoo 
20. októbra 2018 od 16:00, zoologická záhrada 
Koniec letnej sezóny už tradične bude patriť všetkým strašidlám. V zoologickej záhrade sa môžete tešiť na 

strašidelnú noc, počas ktorej nebudú chýbať ani súťaže pre deti, vystúpenie žiakov ZUŠ Či divadielko. Počas 
popoludnia si môžete aj vydlabať svoju vlastnú tekvicu. Celé podujatie ukončí lampiónový sprievod zoologickou 
záhradou. 

Kino Fest Anča: Najzábavnejšie animované filmy 
20. októbra 2018 o 18:00, Čajovňa Alchýmka 
Už po druhýkrát príde na Spiš to najlepšie a najčerstvejšie zo svetovej animovanej tvorby. V predposlednú 

októbrovú sobotu sa môžete pobaviť na krátkych filmoch a spoznať odvážne grafické experimenty na veľkom 
plátne. 

Graffiti Jam Villa Nova 
21. októbra 2018 od 9:00, Radlinského ulica 
Pokračovanie známej akcie odštartuje v nedeľu, kedy bude otvorená nová jednorazová legálna graffiti stena. 

Tá vznikne počas graffiti jamu na uliciach Radlinského a Kmeťová (na plote rodinných domov pri podjazde, smer 
na polikliniku). Na realizácii sa budú podieľať siedmi graffiti umelci na ploche viac ako 90 metrov štvorcových. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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26. Stovky motoriek na námestí: Motorkári symbolicky uzavreli cesty na zimu 
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Pod Tatrami sa v sobotu (13.10.) pálil benzín a rozdávali úsmevy na všetky svetové strany. Stovky silných 
strojov sa zišli na jednom mieste, aby skončili s letnou jazdeckou sezónou. 

http://poprad.dnes24.sk/stovky-motoriek-na-namesti-motorkari-symbolicky-uzavreli-cesty-na-zimu-312025


Motorkárov Spiša boli stovky 
Hromadné motorkárske akcie majú pod Tatrami dlhoročnú tradíciu. Jedna z nich si postupne našla pevné 

miesto aj v popradskom kalendári. Spišská spolupráca priniesla veľkolepú motorkársku jazdu. „Mám veľkú radosť. 
Je pekné počasie a účasť nad naše očakávania,“ vyjadril spokojnosť Martin Soják z OZ Motorkári Spiša. Práve 
motoklub zo Spišskej Novej Vsi prišiel s myšlienkou spojiť na záver sezóny všetkých spišských motorkárov do 

jednej masívnej kolóny. „Dnes sme chceli zoskupiť motorkárov Spiša. Nie je to žiadna akcia celého východného 
alebo západného Slovenska, ani žiadneho konkrétneho mesta. Sme Spišiaci, preto symbolicky prechádzame 
všetkými spišskými mestami,“ dodal Soják, ku ktorému sa pridali aj motokluby New Riders Apocalypse z Popradu 
a Tatra Gang z Kežmarku. „Prvýkrát podujatie robíme ako Spišiaci, kde sú zahrnuté okresy Poprad, Levoča, 
Kežmarok a Spišská Nová Ves. Je tu približne 350 motoriek,“ doplnil Peter Moravec z kežmarského Tatra 

Gangu. 
Nie sme pretekári, sme kamaráti 
Motorkári na námestiach v Spišskej Novej Vsi aj v Poprade hodnotili už uplynulú jazdeckú sezónu – 

tohtoročná im mimoriadne priala.„Celá jazdecká sezóna bola veľmi dobrá. Počasie nám prialo a vďaka Bohu 
nemali sme žiadne úrazy,“ konštatoval člen popradského klubu Tomáš Dzuriak, ktorý na spoločné akcie nedá 
dopustiť. „Vždy keď sa spolu stretneme, tak sa porozprávame, dáme si kávu. Keď sme niekde dlhšie, je čas aj na 
pivo a debaty nielen o motorkách,“ vysvetlil viceprezident New Riders Apocalypse. Podtatranskí motorkári sa 
môžu pochváliť aj niektorými zaujímavosťami, s ktorými sa nestretávajú všetci slovenskí jazdci. 

„My spod Tatier sa stretávame so špecifickými problémami. Napríklad ráno je málo stupňov, ale vieme sa 
prispôsobiť,“ povedal Peter Moravec. 

Jazdenie je ako droga. Kto jej raz prepadne, ťažko sa mu odvyká. Jazda v kolóne však nie je bežnou cestnou 
záležitosťou. „Kolónová jazda je možno nudná, ale ide o to stretnúť sa. Sme jedna rodina. Nie sme len 
individuálni jazdci, ani pretekári. V prvom rade sme kamaráti,“ dal na pravú mieru postavenie motorkárov Soják. 
Kto raz jazdí, je pravdepodobné, že na svoju stranu dostane aj členov rodiny – je to prirodzené a často aj krásne. 
„Nielen my, čo jazdíme, ale aj naše ženy, priateľky a deti máme spolu rôzne akcie,“ vysvetlil Dzuriak, ktorý so 
svojim kamarátmi zo spišských motoklubov plánuje ďalšie projekty. Tešiť by sme sa mali na Mikulášsku jazdu a 
po zime na veľkolepé otvorenie novej letnej motorkárskej sezóny. 

Zdroj: poprad.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

27. FOTO a VIDEO: Motorkári ukončili sezónu spoločnou jazdou, odštartovala 

zo Spišskej 
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Niekoľko stoviek motorkárov sa zišlo, aby absolvovalo poslednú spoločnú jazdu sezóny na Spiši. A tá 
odštartovala práve z nášho mesta. 

Vietor vo vlasoch, dobrá partia a voľnosť. To sú časté dôvody, pre ktoré si ľudia zvyknú zvoliť za svoje hobby 
práve jazdu na motorke. Niekoľko stoviek majiteľov dvojkolesových tátošov sa zišlo uplynulú sobotu na námestí v 
Spišskej Novej Vsi, aby absolvovalo poslednú spoločnú jazdu sezóny na Spiši. 

Ako povedal pre náš portál jeden z organizátorov Martin Soják, spoločnú jazdu zorganizovali tri motorkárske 
kluby a vzhľadom na pekné počasie sa rátalo s účasťou nad 500 motorkárov z celého východu aj iných častí 
Slovenska. 

Okružná jazda 
Už v Spišskej, pred budovou Reduty, odkiaľ štartovali ich bolo takmer tristo. „Zo Spišskej sa presunieme do 

Popradu na námestie, kde sa k nám pridajú ďalší motorkári. Prejazd námestím nás čaká aj v Kežmarku a potom 
trasou Jánovce, Spišský Štvrtok pôjdeme ešte na námestie do Levoče,“ opísal trasu organizátor ešte pred 
samotným štartom podujatia a zároveň dodal, že spoločnú jazdu ukončia opäť v Spišskej. V našom meste na nich 
čakalo občerstvenie v podobe guľášu či fazuľovice aj spoločné posedenie. 

Voľnosť aj dobrodružstvo 
Ako nám samotný spoluorganizátor prezradil, že motorky mu učarovali už v 17–tich rokoch, no intenzívne sa 

im venuje päť rokov. Voľnosť, sila a dobrodružstvo sú podľa jeho slov dôvody, prečo miluje jazdu na motorke 
práve on. Na poslednú spoločnú jazdu sezóny prišla aj čerstvá motorkárka Katarína. „Ja jazdím iba rok, ale hneď, 
ako som to vyskúšala, tak sa mi to zapáčilo. Človek si vyvetrá hlavu a príde na iné myšlienky,“ pochvaľovala si. 

Aj Tomáš z Liptovského Mikuláša si prišiel vychutnať spoločnú jazdu po Spiši. Ako nám prezradil, pre neho je 
dôležitá aj partia, ktorú má okolo seba. Práve kamaráti ho priviedli pred piatimi rokmi k tomuto koníčku. „Motorka 
mi dala nových kamarátov, pocit slobody, veľa smiechu a výletov. Zároveň ma naučila byť ostražitejší a užívať si 
okolitú prírodu a pekné počasie,“ uzavrel motorkár. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-motorkari-ukoncili-sezonu-spolocnou-jazdou-odstartovala-zo-spisskej-311959
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28. Grand Prix festivalu horských filmov získala snímka R. Hatiara 
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24hod.sk Kultúra 
Ilustračná snímka. 
Poprad 15. októbra (TASR) - Grand Prix 26. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) si z 

Popradu odniesol slovenský režisér Rasťo Hatiar za film Vrcholová príťažlivosť. Informovala o tom riaditeľka 
festivalu Mária Hámorová. 

Spomínaná snímka je filmovým portrétom horolezca Petra Hámora, ktorému sa podarilo zavŕšiť Korunu 
Himalájí a vyliezť všetkých 14 osemtisícových vrcholov. O výsledkoch rozhodla medzinárodná porota v zložení 
Alexander Lwow (Poľsko), Boris Hlaváček (Česká republika) a Martin Žilka (Slovensko). “To, že sme sa rozhodli 
dobre, potvrdili aj diváci, ktorí dali vo svojom hlasovaní cenu diváka tomu istému filmu, ktorý získal Grand Prix. My 
sme hodnotili v prvom rade filmársku robotu, teda nie to, či niekto vyliezol viac alebo menej. Víťazný film bol 
spravený veľmi komplexne, príbeh gradoval, boli tam aj negatívne veci, nechýbali vzťahy s legendami, vzťah k 
mladým, odkaz pre ďalšiu generáciu. Filmársky to bolo spravené úžasne, bolo použité kvantum archívnych 
materiálov a bolo potrebné vybrať, čo je kľúčové a čo nie. A toto malo tak hlavu a pätu, že to získalo hneď dve 
hlavné ceny,” vysvetlil po vyhlásení výsledkov Žilka. 

Úspešný večer Rasťa Hatiara podčiarkla podľa Hámorovej cena poroty, ktorú získal jeho film Teória šťastia 
podľa Rybanského. Ide o poetický filmový príbeh o stretnutí starého horala a bývalého lezca Ľuba Rybanského s 
talentovaným mladým lezcom Petrom Kuricom. “Je to neuveriteľné,” uviedol po vyhlásení výsledkov Hatiar. Podľa 
jeho slov sa Vrcholová príťažlivosť rodila naozaj veľmi dlho. “Prvý impulz na takýto film sa objavil niekedy pred 
štyrmi rokmi. Natáčanie neprebiehalo stále, pretože Peťo bol často v Himalájach a ja som stále premýšľal, ako to 
uchopiť. Najintenzívnejšie som na tom pracoval posledný rok. Chcel by som obom svojim filmom popriať, aby 
vydržali čo najdlhšie a aby dokázali ľuďom povedať niečo aj za dvadsať – tridsať rokov,” doplnil. 

Hámorová ďalej uviedla, že ocenenie si z Popradu odniesli aj ďalšie filmy. Cenu za humor získal animovaný 
film Viacruxis, ktorý režíroval Ignasi López. Cena za dobrodružstvo patrí snímke Zamrznutá cesta. Autorom je 
Ben Page. Cenu za portrét si odniesol film Od palice k vrtu, ktorý vznikol pod režisérskou taktovkou Jana 
Šimáneka. Čestné uznanie získali Tieň jaguára od Pavla Barabáša a snímka Reel Rock 12: Magická hranica od 
trojice režisérov Peter Mortimer, Matty Hong, Nick Rosen. 

Festivalové filmy mohli diváci zhliadnuť nielen v Poprade, ale tiež v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a 

novinkou bola tentoraz aj Tatranská Lomnica. Do Popradu zavítali aj tento rok zaujímaví hostia. Patrili medzi nich 
rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, Leo Houlding a tiež dvojica Slovákov Michal Sabovčík a Juraj 
Koreň. Podľa riaditeľky si na filmy vyhradilo čas naozaj veľké množstvo divákov. “Som veľmi rada, že ľudia sa 
sem radi vracajú a vďaka nim má festival svoju dušu,” uzavrela. Tradičné podujatie sa pod Tatrami konalo od 
stredy do nedele (10. až 14. 10.). 

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

GPSR: Nestotožňuje sa so spôsobom zverejňovania informácií o vražde J. Kuciaka 

https://www.24hod.sk/grand-prix-festivalu-horskych-filmov-ziskala-snimka-r-hatiara-cl623781.html
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-jano-martina-nezabudame/


Bratislava 15. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR rešpektuje a akceptuje záujem médií o 
vyšetrovanie dvojnásobnej úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej a o odhalenie a potrestanie jej páchateľov a objednávateľov. Avšak nestotožňuje sa so spôsobom, 
akým v poslednom čase dochádza k zverejňovaniu informácií o prebiehajúcom vyšetrovaní. TASR o stanovisku 
GP SR a Úradu špeciálnej prokuratúry informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. 

„Napriek opakovaným výzvam, a to aj osobnej výzve generálneho prokurátora, na zdržanlivosť pri 
vyhľadávaní a zverejňovaní informácií, médiá využili možnosti poskytnuté zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám na zverejnenie konkrétnych skutočností a dôkazov z trestného konania a na zverejnenie plných mien 
a osôb, ktoré mohli mať účasť na spáchanom skutku,“ uviedla Predajňová. 

Zverejnením týchto skutočností médiá podľa GP SR žiadnym spôsobom nepomohli ďalšiemu trestnému 
stíhaniu. „Iba informovali ďalšie osoby, ktoré mali potenciálnu účasť na skutku, akým spôsobom a akým smerom 
sa vyšetrovanie uberá a aké skutočnosti sú orgánom činným v trestnom konaní známe. Okrem toho sa 
zverejňovaním informácií z vyšetrovacieho spisu narúša zásada neverejnosti prípravného konania,“ povedala 
Predajňová. 

Zároveň doplnila, že zverejňovanie plných mien a priezvisk obvinených a osôb, ktoré dokonca ani obvinené 
nie sú, je v zásadnom rozpore s princípom prezumpcie neviny. „Na tieto skutočnosti prokuratúra opakovane 
upozorňuje a žiada médiá, aby sa do právoplatného skončenia prípravného konania v tejto veci ďalšieho 
podobného postupu vyvarovali,“ uzavrela hovorkyňa GP SR. 

Obvinení z vraždy dostali odmenu v servítke, neskôr si pýtali viac 
Bratislava 9. októbra (TASR) – Podrobný opis príprav, dohôd o odmene aj vykonania úkladnej vraždy Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírovej prináša odôvodnenie rozhodnutia vziať štvoricu údajných páchateľov do väzby, 
ktoré v utorok zverejnil Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Vyplýva z neho, že údajná objednávateľka vraždy Alena 
Zs. popiera, že by mala na jej objednanie dôvod. TASR dokument získala na základe infozákona. Z textu je 
zrejmé, že obvinení si boli pozrieť dom Jána a Martiny viackrát. Alena Zs. im mala odovzdať mobilný telefón s 
fotografiou zavraždeného novinára aj s adresou jeho trvalého pobytu. Následne sa dohodli na odmene za tento 
skutok vo výške 70.000 eur, pričom časť z tejto sumy bola vo forme odpustenia dlhu. 

Pri vražde medzi sebou komunikovali mobilnými telefónmi, ktoré si kúpili za 80 eur. Po jej vykonaní odišiel 
údajný vrah Tomáš Sz. k futbalovému ihrisku, kde ho vyzdvihol Miroslav M. a spoločne išli za sprostredkovateľom 
Zoltánom A. Odmenu 50.000 eur si prevzali v 500-eurových bankovkách zabalených v servítke. 

Z dokumentu je tiež zrejmé, že v čase, keď už bola táto dvojnásobná vražda medializovaná, si dvaja z 
obvinených vypýtali od objednávateľa, ktorého nepoznali, ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú odmenu, ktorú aj 
dostali. 

Podľa ŠTS sa javí, že Alena Zs. pôsobila v prípade objednávky vraždy iba ako sprostredkovateľ a že na 
nájdenie osôb schopných túto vraždu vykonať bola najatá alebo splnomocnená inou osobou. Tá jej zároveň 
poskytla peniaze vyplatené vrahom ako odmenu za spáchanie skutku. Totožnosť pôvodného objednávateľa 
doteraz nebola jednoznačne zistená a potvrdená. 

V dokumente je tiež uvedené, že Alena Zs. je podľa vlastného vyjadrenia dobrovoľne nezamestnaná, nemá 
žiadny pravidelný trvalý príjem a sama pri výsluchu uviedla, že je nemajetná. Napriek tomu bola u nej počas 
domovej prehliadky nájdená finančná hotovosť 23.000 eur v 200-eurových bankovkách. 

Súčasne, ako sama uviedla, používa vozidlo značky Mercedes-Benz CLA, ktorý je napísaný na jej matku, a 
asi tri mesiace používa ďalšie motorové vozidlo značky Mercedes-Benz GLE Coupé, ktoré by mala mať požičané. 
„Je preto zrejmé, že jej aktuálne majetkové pomery jednoznačne nezodpovedajú legálne priznanému príjmu a sú 
s ním v rozpore,“ konštatuje ŠTS, podľa ktorého existuje dôvodná obava, že v prípade ponechania na slobode by 
si Alena Zs. zabezpečovala prostriedky na svoj život a na život svojej rodiny páchaním trestnej činnosti. 

Samotná Alena Zs. označila počas výsluchu obvinenia z objednávky vraždy za absurdné. Má údajne 
pravidelný príjem, nič nespáchala, nemá prečo utekať a nemala žiaden dôvod si vraždu objednať. 

Sudca ŠTS poslal všetkých obvinených do väzby, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej činnosti alebo 
ovplyvňovať svedkov na slobode. Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. 
Najvyšší súd SR ju zamietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GP SR: P. Šufliarsky žiada médiá, aby nezverejňovali informácie o údajnej vražde 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky žiada médiá, aby 

nezverejňovali žiadne informácie o údajnej príprave úkladnej vraždy. TASR informovala hovorkyňa Generálnej 
prokuratúry SR Andrea Predajňová. 

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

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

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

EP: M. Weber žiada v prípade Kuciak prešetriť väzby M. Kočnera na Smer-SD 



Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) – Šéf politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom 
parlamente a uchádzač o post predsedu Európskej komisie Manfred Weber vo štvrtok popoludní vydal 
vyhlásenie, v ktorom reaguje na najnovší vývoj na Slovensku v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Všetky informácie, ktoré bolo možné v súčasnom procesnom štádiu trestného konania aktuálne sprístupniť 
médiám, poskytol generálny prokurátor Jaromír Čižnár a dozorujúci prokurátor na tlačovej besede (1. 10.). Nad 
rámec poskytnutých informácií sa v súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, nebudeme vyjadrovať a 
ani komentovať informácie z neoverených zdrojov,“ uviedla vo štvrtok v reakcii pre TASR hovorkyňa Úradu 
špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. 

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

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

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

Reagoval tým na utorkové (2.10.) vyhlásenie Smeru-SD, v ktorom jeho predseda Robert Fico povedal, že 
doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou 



vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Nepovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo 
vyšetrovaní vylúčená. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či si vraždu objednala Alena Zs. 
Bratislava 30. septembra (TASR) – Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či Alena Zs., obvinená v prípade vraždy 

investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola objednávateľkou dvojnásobnej 
úkladnej vraždy. V diskusii TV Markíza Na telo to pripustila bývalá prokurátorka Eva Mišíková. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. Vačok: Polícia musela mať dostatočné penzum dôkazov v prípade vraždy Kuciaka 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Polícia musela mať dostatočné dôkazy, aby zadržala vo štvrtok (27.9.) 

osoby podozrivé z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pre TASR to v piatok uviedol 
dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

postup polície a prokuratúry v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Za mimoriadne znepokojujúcu informáciu v súvislosti so zadržaním podozrivých v Kolárove považuje 
to, že sú medzi nimi osoby spájané s prácou v Policajnom zbore. Uvádza sa to stanovisku asociácie pre médiá. 

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

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

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

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

Smer-SD: Oceňuje policajtov, ktorí pracujú na prípade vraždy J.Kuciaka 



Bratislava 27. septembra (TASR) – Dnes je deň, keď chceme vyzdvihnúť prácu policajtov. Ich práca je 
ocenenia hodná najmä preto, že pracovali na mimoriadne komplikovanom prípade, pod obrovským mediálnym 
tlakom, útokmi opozície a protestujúceho hnutia Za slušné Slovensko. Uvádza sa to v stanovisku koaličnej strany 
Smer-SD ku štvrtkovej akcii polície súvisiacej s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných 
zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne (a často oprávnene) všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o doveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať. 

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

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

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

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

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

A. Danko: Verím, že sa polícii podarilo dolapiť skutočných vrahov 



Bratislava 27. septembra (TASR) – Postup polície pri objasňovaní ohavného zločinu vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej dokazuje, že Slovensko nie je nefunkčná diera. Vyhlásil to predseda 
Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. marca – Traja najvyšší ústavní činitelia sa nedohodli na spoločnom znení dokumentu, ktorým by reagovali 
na súčasnú situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Po rokovaní na Bratislavskom 
hrade to oznámil predseda NR SR Andrej Danko (SNS) s tým, že všetci traja majú želanie, aby sa v spoločnosti 
zachoval pokoj. – Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo 
vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúčajú to europoslanci, ktorí sú na Slovensku v 
súvislosti s dvojnásobnou vraždou a okrem iného vidia nedôveru ľudí v políciu a ďalšie inštitúcie. Europoslanci 
hovoria aj o potrebe pozrieť sa na prideľovanie eurofondov na Slovensku. – V centre Bratislavy sa uskutočnila 
najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska. Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko sa zišli desaťtisíce ľudí. Spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána 
Kuciaka i jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu. Zhruba hodinové občianske 
zhromaždenie prebehlo pokojne a nenarušili ho incidenty. 

12. marca – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) končí vo funkcii. Oznámil, že chce aj týmto krokom 
zachovať stabilitu na Slovensku. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pre 
Kaliňáka vec, s ktorou sa dá podľa jeho slov veľmi ťažko vyrovnať. Verí, že vraha a objednávateľa vraždy polícia 
nájde. 

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

14. marca – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Oznámili lídri vládnej 
koalície s tým, že Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po 
rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré absolvoval, však vyslovil tri podmienky: Hlava štátu bude 
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky 



parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Ministerka spravodlivosti Lucia 
Žitňanská (Most-Híd) avizovala, že v novej vláde nebude pokračovať. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Krajniak: V objasnení prípadu vraždy J. Kuciaka sa urobil prvý veľký krok 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom 
NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Europoslanci tiež zdôraznili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby sa vyšetrila vražda novinára a jeho snúbenice. 
„Vnímam silné odhodlanie dotiahnuť vyšetrovanie vraždy do rýchleho a dobrého konca,“ vyhlásila in ‘t Veldová. 



Pochválila tiež, že slovenská demokracia a právny štát sú „veľmi odolné“. Vidieť to podľa nej na niektorých ľuďoch 
v štátnej správe, ktorí sa ju snažia vylepšiť a stransparentniť. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Čižnár: Dozorujúci prokurátor ÚŠP má voľné ruky informovať o vražde Kuciaka 
Bratislava 16. júla (TASR) – Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má voľné ruky 

informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Povedal to v pondelok na tlačovej 
konferencii v Bratislave generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

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

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

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

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 



sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nezabudlo a obeť Janka a Martinky nevyšla nazmar. 
My na vás nikdy nezabudneme! Jozef Kuciak 
Janko a Martina/foto: archív rodiny KuciakovejEurokomisárka nechce kritizovať prácu slovenských 

vyšetrovateľov 
Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní 

vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedla, že v tejto súvislosti 
nemôže dostať viac informácií ako verejnosť. „Kauza sa vyšetruje pod veľkým tlakom. Všetci chceme, aby sa 
vražda vyšetrila. Mám z toho dojem, že je veľkým záujmom vyšetrovateľov vec posunúť k pozitívnemu výsledku,“ 
povedala. Zároveň potvrdila, že stále sa pracuje s viacerými verziami, o ktorých je verejnosť informovaná. 

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

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

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

intenzívnejšie monitorovať stav právneho štátu v krajinách EÚ, najmä v oblasti korupcie a slobody médií. V tejto 



súvislosti ich bude zaujímať aj pokrok vo vyšetrovaní vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka. Informoval o tom v utorok Výbor EP pre občianske slobody (LIBE), ktorý zriadil Monitorovaciu skupinu 
pre právny štát (ROLMG). Skupina, ktorej šéfuje holandská liberálna europoslankyňa Sophie In ‘t Veldová, v 
utorok zahájila svoju činnosť. 

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

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

Cieľom novej monitorovacej skupiny je poskytnúť plnú podporu snahám o dosiahnutie spravod 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Festival prinesie filmové lahôdky o horách a ľuďoch v nich 
[10.10.2018; Noviny Poprad; titulná strana, nezaradené; s. 1,3; mar] 

 
 

S kulisou Vysokých Tatier sa od 10. do 14. októbra bude konať v Poprade XXVI. ročník Medzinárodného 
festivalu horských filmov. Začne sa dnes 10. októbra o 18. hod. v budove MsÚ slávnostným otvorením festivalu a 
projekciou prvých dvoch blokov súťažných filmov. 

Pre divákov je celkovo pripravených 57 filmov zo 16 krajín sveta, medzi ktorými majú značné zastúpenie 
francúzski a slovenskí filmári, ale aj tvorcovia z Nového Zélandu, Nórska, Austrálie, Kanady, Belgicka, Nemecka, 
Poľska, Česka, Talianska, Veľkej Británie a ďalších krajín. 

Osem filmov bude slovenskej produkcie: od Pavla Barabáša Tieň jaguára, od Rastislava Hatiara - premiéra 
filmu o Petrovi Hámorovi Vrcholová príťažlivosť a Teória šťastia podľa Rybanského, od Roberta Vrláka Perzia, od 
Evy Čičkanovej S deťmi cez hory, od Ľuboša Slivku Pavúk, horolezec storočia, od Matúša Lašana 30 dní hrdinom 
a od Tomáša Giča Na život a na smrť. 

Riaditeľka MFHF Mária Hámorová doplnila: „Máme pripravené štyri besedy - o šialenstvách vo veľkej stene 
príde porozprávať vo štvrtok 11. októbra o 18. hod. štvorica lezcov Maťo Grajciar, Ondro Húserka, Vlado Linek a 
Jožo Krištoffy. V piatok 12. októbra o 18. hod. bude hosťom besedy rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, 
ktorá ako druhá žena v histórii vystúpila na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek a je prvou ženou, ktorej sa 
to podarilo bez použitia umelého kyslíka. Staronovým hosťom bude Leo Houlding, ktorý bol v Poprade v roku 
2003 na 11. ročníku festivalu, a beseda s ním bude v sobotu 13. októbra o 18. hod. Takisto v sobotu, ale o 21. 
hod. bude pripravená beseda so slovenskými horolezcami Miškom Sabovčíkom a Jurajom Koreňom, ktorí 
priblížia svoje lietaco-lezecké dobrodružstvá na Antarktíde. V sobotu 13. októbra o 15. hod. sa uskutoční krst 
knihy Zimný hrebeň Tatier - úplné prelezenie hrebeňa Vysokých Tatier - 1974 slovenských autorov, horolezcov 
Alojza Halása a Juraja Zaťka, ktorej krstnými otcami budú tiež horolezci Zoltán Demján a Peter Hámor.“ Všetky 
besedy sa uskutočnia vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade. Okrem týchto priestorov sa horské filmy 
budú premietať aj v popradskom kine Tatran, v kine Iskra v Kežmarku, kine Mier v Spišskej Novej Vsi a po 

prvýkrát aj v Teniscentre v Tatranskej Lomnici. Podrobný program je na www.mfhf.sk. 
(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Okrem Grand Prix porota udelí 5 ďalších cien a podľa vlastného uváženia môže udeliť aj čestné uznania. Za 

najlepší film budú môcť hlasovať aj diváci. Vlani sa na MFHF zúčastnilo vyše 10 tisíc divákov, organizátori 
očakávajú minimálne rovnaký počet aj tohto roku. M. Hámorová konštatovala, že sa budú mať na čo pozerať. 
Veľa tohtoročných filmov je portrétnych, ale viaceré sú aj historické, o extrémnych športoch a športových 
výkonoch v horách i neprebádaných končinách sveta a ďalšie. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalovej súťaže sa uskutoční v nedeľu 14. októbra o 17. hod. vo veľkej 
zasadačke Mestského úradu v Poprade. Súčasťou bude projekcia ocenených filmov. Sprievodnými podujatiami 
MFHF bude tradične Slovenský pohár v športovom lezení v boulderingu v sobotu 13. októbra celý deň na 
Námestí sv. Egídia a výstava Martina Žilku Monochrome Mountains - čiernobiele hory počas trvania festivalu vo 
vstupných priestoroch MsÚ a cyklu snímok Maurícius Martina Jakubca v OC Forum, ktorá potrvá do 21. októbra. 
(mar) 
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• NAJBLIŽŠIE mestské zastupiteľstvo v Poprade sa bude konať vo štvrtok 18. októbra od 9. hod. O deň na to, 
19. októbra sa uskutoční slávnostné zasadanie MsZ s odovzdávaním Cien mesta Poprad a Cien primátora mesta 
Poprad. 

• V PIATOK 12. októbra sa v Marco restaurant uskutoční zábavný kvíz o umení, ktorý organizuje Popradský 
literárny klub. Súťažiť sa bude v oblastiach literatúra, hudba a film. 

• INŠPIRATÍVNE podujatie pre všetky ženy pod Tatrami pod názvom Večer akčných žien v Poprade sa 
uskutoční v priestore svadobného salóna na Kuzmányho ul. v PopradeVeľkej v sobotu 13. októbra od 17. hod. 
Bude sa niesť v znamení networkingu, motivácie a noviniek z oblasti zdravia a krásy. Svoje životné príbehy a 
zaujímavé aktivity predstavia štyri inšpiratívne ženy. 

• VÝSTAVA k životnému jubileu Popradčana Františka Žoldáka bola otvorená minulý týždeň v stredu v 
Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Výstava s názvom Zátišia a krajiny potrvá 

do konca decembra 2018. 
• V POPRADE otvoril v lete svoju pobočku v centre mesta najväčší zamestnávateľ v oblasti softvérového 

inžinierstva v regióne - firma NESS KE. Vo štvrtok 11. októbra sa pri príležitosti formálneho otvorenia popradskej 
pobočky uskutoční pre pozvaných účastníkov interaktívny workshop Geeky day. Spoločnosť sa chce aktívne 
angažovať aj v rámci popradskej IT komunity a prispieť tak k rozvoju tohto sektora v regióne. 

• V ÚSEKU železničnej trate Studený Potok - Matejovce pri Poprade - Poprad-Tatry trvajú od pondelka do 
piatka 12. októbra výlukové práce. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, budú cestujúci prepravovaní 
náhradnou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železnice SR. 

• NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený presný zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 

• V SOBOTU 13. októbra sa v Kežmarku uskutoční slávnostné otvorenie zimného štadióna Aréna Kežmarok a 
zároveň aj začiatok hokejovej sezóny 2018/2019. Bohatý športový i kultúrny program začína pred arénou o 9.30 
hod. (ppš) 
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