
 

Monitoring médií 

17.10.2018 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (17. októbra): Barani v HLM a domáce loptové súťaže 
[17.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

2. Tipy na dnes - streda 17. októbra 
[17.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

3. Maliari vo výkladoch 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; mb] 

4. Muž útočil nožom 
[16.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; mb] 

5. Pod železnými horami 
[16.10.2018; Šarm; BALÍME SI KUFRE; s. 42,43; JÁN DZÚR] 

6. Otvorene o extrémizme 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; mb] 

7. Divadelné Jaklovce 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; olo] 

8. Z betlanovského župného domu je ruina 
[16.10.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

9. Trio odchovancov potvrdzuje silu 
[16.10.2018; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 43; ROMAN BREZNIAK] 

10. Kubašská desiatka v Sp. Bystrom 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; DANICA BOŽOVÁ] 

11. ANJELI V AMERIKE 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; olo] 

12. Podtatranskí a spišskí bežci sa na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nestratili 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; DANICA BOŽOVÁ] 

13. Ženy Podzámku boli znova bez futbalu 
[16.10.2018; Oravské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 30; Redakcia] 

14. Hokejová exhibícia v Poprade 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; TASR] 

15. SBL Extraliga: Spišiaci začali prehrou v derby proti Svitu 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; JAKUB BOBOVIČ] 

16. V Brezne sa uskutočnil už 51. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej 
tvorivosti učiteľov 

[16.10.2018; Brezno; s. 2; MONIKA DOLŇANOVÁ] 

17. Poprad privítal karatistov 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; MARIÁN DIC] 

18. Kolkárske derby 
[16.10.2018; Novohradské noviny; s. 29; Redakcia] 

19. Ela a jej kľúče k zázrakom otvorili dobré ľudské srdcia 
[16.10.2018; Zvolensko-Podpolianske noviny; s. 11; ADRIÁNA ANTOLOVÁ] 

20. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; dobrenoviny.sk; 19:20; TASR] 

https://siacplus.sk/


21. Nepoučiteľný cestný pirát sa hnal v dedine rýchlosťou 110 km/h: Zarazí vás, koľko mu už 
naparili pokút 

[16.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 18:10; vd] 

22. Projekt Krajší deň 
[16.10.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Viera Polešovská] 

23. 12:29; V Spišskej Novej Vsi je dnes diskusia o extrémizme… 
[16.10.2018; dennikn.sk; Slovensko; 12:29; Minúta po minúte] 

24. FOTO a VIDEO: Vo veži Dómu svätého Martina nestraší, ale skrýva pár historických 
predmetov i záhadných nápisov 

[16.10.2018; bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby; 11:11; ars;foto: FB Bratislava;My love;TASR;Gogle 

Maps;video: Bratislava] 

25. Zvolen: Indícia Roadshow prináša inšpirácie na zlepšenie vzdelávania 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 10:07; TASR] 

26. Zvolen: Indícia Roadshow prináša inšpirácie na zlepšenie vzdelávania 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 10:07; TASR] 

27. Putovná časť Roadshow 2018 sa skončila – začína sa súťažiť 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 08:32; TASR] 

28. Neďaleko Spišskej sa predviedli psíky: Títo havkáči bodovali v súťaži Chlpáčik Spiša! 
[16.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

29. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams a majú za neho už aj náhradu: Potrebujeme iný typ 
rozohrávača 

[16.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

30. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

31. PREHĽAD: Preštudujte si, komu v najbližších dňoch nepôjde elektrina v okrese Spišská 
[16.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

32. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Anton Krajčoviech] 

33. AKTUALIZUJEME: Jano a Martina, my nezabúdame 
[16.10.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 16. októbra 2018 1 3 1.3K 

zhliadnutí] 

34. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

35. Poradňa bojujúca za práva Rómov: Na Slovensku sa málokedy domôžu spravodlivosti 
[16.10.2018; tyzden.sk; .spoločnosť; 00:00; .denisa Gdovinová] 

36. V nemocnici vo Svidníku spríjemnia pacientom liečbu dobrovoľníci 
[10.10.2018; Regina Východ; Publicistika; 14:20; R / R] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
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Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. 

HOKEJ - 1. SLOVENSKÁ LIGA: 
11. kolo: 
17:30 MHK Humenné - HK Skalica 
17:30 HK Gladiators Trnava - Prešov Penguins 
17:30 HK Spišská Nová Ves - MHC Nové Zámky B 

17:30 Dukla Michalovce - HC Bratislava 
18:00 HK Martin - MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - HC Topoľčany 
HOKEJ - NHL: 
01:00 New Jersey Devils - Dallas Stars 
01:00 New York Rangers - Colorado Avalanche 
01:00 Philadelphia Flyers - Florida Panthers 
01:00 Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks 
01:30 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 
02:00 Minnesota Wild - Arizona Coyotes 
02:00 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 
04:00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 
vo štvrtok ráno: 
01:00 Montreal Canadiens - St. Louis Blues 
01:00 Washington Capitals - New York Rangers 
03:30 Calgary Flames - Boston Bruins 
04:00 Anaheim Ducks - New York Islanders 
HOKEJ - LIGA MAJSTROV: 
17:00 HC 05 Banská Bystrica - HC Plzeň / ONLINE >> 
18:00 Mountfield Hradec Králové - Kärpät Oulu 
18:00 Yunost Minsk - TPS Turku 
19:30 Red Bull Salzburg - SC Bern 
BASKETBAL - EXTRALIGA Mužov: 
3. kolo: 
18:00 PP & TV Raj Žilina - Iskra Svit 
18:00 MBK Handlová - BC Prievidza 
18:00 MBK Lučenec - BK Inter Bratislava 
18:00 MBK Rieker Com-therm Kpmárno - BK Levickí Patrioti 
Basketbal - NBA: 
02:00 Boston Celtics - Philadelphia 76ers 
04:30 Goldon State Wariors - Oklahoma City Thunder 
vo štvrtok ráno: 
01:00 Detroit Pistons - Brooklyn Nets 
01:00 Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 
01:00 Indiana Pacers - Memphis Grizzliers 
01:00 Orlando Magic - Miami Heat 
01:30 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 
01:30 New York Knicks - Atlatna Hawks 
02:00 Houston Rockets - New Orelans Pelicans 
02:30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 
04:00 Sacramento Kings - Utah Jazz 
04:30 Phoenix Suns - Dallas Mavericks 
04:30 L.A. Clippers - Denver Nuggets 
HÁDZANÁ - Slovnaft Handball extraliga mužov: 
8. kolo: 
18:00 HK Agro Topoľčany - 1. MHK Piešťany 
19:00 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica 
19:00 ŠKP Bratislava - HKM Šaľa 
HÁDZANÁ - SEHA League: 
6. kolo 
18:00 RK Izvidjač - Tatran Prešov 
VOLEJBAL - Edymax extraliga mužov: 
5. kolo: 
17:00 VK Mirad PU Prešov - VK Prievidza 
17:00 COP Trenčín - VKP Bystrina SPU Nitra 
18:00 MVK Zvolen - TJ Spartak Myjava 
18:30 VK KDS Šport Košice - VKM Stará Ľubovňa 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Tipy na dnes - streda 17. októbra 
[17.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Divadlo Thália 
KOŠICE. Prvú premiéru novej sezóny pripravilo divadlo Thália vo štvrtok. Hru Buď dobrý až do smrti uvidíte 

od 19.00 hod. 
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. Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Keď sa Boh nepozerá (Jeden svet) o 18.00, Ženy zlatého 

úsvitu (Jeden svet) o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Ujo Váňa o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Bez šepkára - košická talkshow 

Milana Kolcuna o 17.00 a 19.30 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - Podmorská rozprávka o 9.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Buď dobrý až do smrti o 19.00 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. MS: Kati o 18.30 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. 

Kýchanie mozgu 
PREŠOV. Výstava Kýchanie mozgu: Mikuláš Sliacky bude otvorená v priestoroch klubu Wave v stredu o 

19.00 hod. 
Jam Session 
PREŠOV. Jam Session vol. XXIII. odštartuje v Christianii v stredu o 20.00 hod. Pravidelné stretnutie 

prešovských muzikantov okolo kapely Akustika a o. z. Slobodná kultúra a ich nielen hudobných hostí. 
Cestovateľské večery s A. Fogašom – Litva a Lotyšsko 
PREŠOV. V stredu o 18.00 hod. sa začne Cestovateľský večer s témou putovania po neznámom Pobaltí. 
Language café 
PREŠOV. Language café Prešov sa znova vracia do prešovskej kaviarne Libresso Books & Coffee. Príďte si 

vychutnať šálku čaju, kávy a porozprávajte sa pri anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom 
stole. Začiatok v stredu o 18.00 hod. 

Ťapákovci 
PREŠOV. Humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou tematikou a všadeplatnou myšlienkou so skvelými 

hereckými výkonmi. Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy významnej slovenskej spisovateľky z obdobia 
kritického realizmu Boženy Slančíkovej-Timravy nás prenesie do minulosti, na dedinu, do domu početnej rodiny 
Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek aktivite. Hru uvedie Divadlo Alexandra 
Duchnoviča v stredu 17. 10. o 19.00 hod. na veľkej scéne divadla. 

Výstava plagátov v Bašte 
BARDEJOV. Do stredy 31. októbra bude v Kultúrnom a komunitnom centre Bašta výstava plagátov grafických 

dizajnérov k téme „Ruská revolúcia 1917 – 2017“. Výstava 1917 – 2017 predstavuje kompletnú sériu plagátov 
(500 ks) a grafických prác reagujúcich prostredníctvom „neučesanej reči plagátu“ na udalosti ruskej revolúcie z 
roku 1917. 

KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM BAŠTA 
Literárny večer s Danielom Pstirčákom 
BARDEJOV. Na najbližšom literárnom večeri v stredu 17. októbra o 19.30 bude zo svojich diel čítať Daniel 

Pastirčák. Keďže sa v Bardejove narodil otec Daniela Pastičáka – Blahoslav, v stredu 17.10. sa bude čítať z knihy 

https://korzar.sme.sk/c/20933266/tipy-na-dnes-streda-17-oktobra.html


Lietajúca Alžbetka (venovaná Blahoslavovi). Môžte sa tešiť na básnickú zbierku – V a pár ešte nepublikovaných 
básní, niečo z Mini mýtov alebo z poslednej rozprávkovej knihy – Starec a Dieťa. 

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. 

Spišské divadlo 
SP. N. VES. X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - Krásavica z Leenane o 19.00 

hod. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. premietnu španielsky triler Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný. 

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. 
Malé veci 
SP. HRHOV. Vernisáž výstavy vizuálneho umelca Petra Cábockého, absolventa Chelsea School of Arts v 

Londýne - Malé veci sa uskutoční v stredu 17. októbra o 18.00 hod. v priestoroch EQO (priestor interaktívnej 
kultúry) v Spišskom Hrhove (areál ZŠ). Výstava potrvá do 20. novembra. 

Koncert 
SNINA. České sláčikové Doležalovo kvarteto pozýva na koncert vážnej hudby. Začiatok o 18. 00 hod, v 

kaštieli. 
Pochod pre zdravie 
TREBIŠOV. Pochod pre zdravie začne o 15. 30 hod. Zapoja sa materské školy, učitelia, ale aj rodičia. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Studená vojna o 19.30 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Maliari vo výkladoch 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; mb] 

 
 

Obchodné výklady sa premenia na galériu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Projekt weKlady odštartuje vernisáž výstavy weKLADY postgallery v stredu 17. 

októbra 2018 o 19.00 h v Kaviarni Elara v Spišskej Novej Vsi. Predstavia sa mladí umelci Obchodné výklady na 
Letnej a Zimnej ulici hlavného námestia v Spišskej Novej Vsi sa na istý čas zmenia na galériu a dajú priestor pre 

tvorbu v netradičnom priestore. Predstavia sa mladí slovenskí umelci – Jana Ceterová, Peter Mezei, František 
Ďuriančik, Peter Decheť a Zuzana Antalová. 

Umelci budú maľovať svoj pohľad na pouličné dianie, scenériu architektúry mestských budov alebo aktuálnu 
atmosféru panorámy námestia zo svojho subjektívneho výtvarného pohľadu. 

Prepojí sa výtvarné umenie s obchodnými priestormi 
Umelci budú vytvárať rôzne obrazy, ktoré majú byť akýmsi abstraktným odrazom presklených výkladov do 

ulice. „V projekte weKLADY ide o konfrontáciu študentov a už vyštudovaných umelcov na urbanizmus v našom 
meste. Maľovanie v rôznych prevádzkach tohto mesta z interiérov má byť výzvou pre umelcov na čo 
najrozmanitejšie formálne stvárnenie videného. Cieľom tohto plenéru má byť priblíženie súčasnej maľby ľuďom, 
ktorí nemajú dostatok času chodiť do galérií. Nenúteným spôsobom upraviť názor na možno nie celkom chápané 
univerzum mladých výtvarníkov. Výstavným priestorom sa tak stáva celé námestie, kde sa môžu pohybovať a 
objavovať diela vo výkladných skriniach prevádzok,“ približuje kurátor výstavy a spoluautor projektu Martin 
Kacvinský. 

Sprievodný program 
Vernisáž doplní hudobný sprievodný program, v ktorom sa predstaví viacžánrový projekt ARS club speváčky a 

klávesistky Barbory Opielovej a rapera Taupo Braf. Výstava potrvá do 17. novembra 2018 vo výkladoch námestia 
v Spišskej Novej Vsi. 

(mb) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Muž útočil nožom 
[16.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; mb] 

 
 

Polícia obvinila Dušana. 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 
Spišskej Novej Vsi zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-ročného Dušana zo Spišskej Novej 
Vsi. 

„Obvinený muž 8. októbra krátko po 20.30 hodine v svojpomocne postavenom drevenom dome v jednom z 
lesov v Spišskej Novej Vsi, bez predchádzajúcej slovnej hádky a pod vplyvom alkoholu, fyzicky napadol 39-

ročného miestneho muža,“ informovala L. Ivanová z krajského riaditeľstva Policajného zboru. 
Hrozí mu odňatie slobody 
Niekoľkokrát ho nožom zasiahol do rôznych častí tela a slovne sa mu vyhrážal. Podľa predbežnej lekárskej 

správy poškodenému mužovi spôsobil ľahké zranenia. Obvinenému mužovi, ktorého sudca Okresného súdu v 
Spišskej Novej Vsi vzal 11. októbra do väzby, hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. (mb) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Pod železnými horami 
[16.10.2018; Šarm; BALÍME SI KUFRE; s. 42,43; JÁN DZÚR] 

 
 

Hnilčík je dedina, v ktorej sa dolovala najjemnejšia meď v Uhorsku. Dnes je poslednou na Slovensku, v ktorej 
sa zachovali drevené bytovky baníkov. 

Maličký Hnilčík pri Spišskej Novej Vsi bol kedysi zámožnou haviarskou obcou. Už v 14. storočí tadiaľto viedla 

obchodná cesta, ktorá spájala túto časť Slovenska s Poľskom a hory okolo Železného potoka boli také bohaté na 
nerasty, že po nich chňaplo hneď niekoľko rodín. Spodný diel dediny a časť Bindt vlastnili bohatí Mariássyovci z 
Markušoviec, hornú časť mesto Spišská Nová Ves. Popri nich vznikali pri štôlňach a úpravniach rúd osady, ktoré 

počas desaťročí prechádzali z rúk do rúk. 
Napriek tomu, že história dedinky sa dnes spája hlavne so slávou baníctva, aj ono zažívalo pády. „Tisícročia 

dozadu sa u nás dolovala najmä meď, o ktorej sa hovorilo ako o najjemnejšej v Rakúsko-Uhorsku. Koncom 
devätnásteho storočia sa však jej ložiská vyčerpali. Vtedy prichádza priemyselná revolúcia a s ňou dopyt po 
železe. Zo zeme tu baníci ťažia siderit, nerast ktorý obsahuje železo,“ vysvetľuje bývalý banský geológ a dnes 
lektor v miestnom múzeu Ján Černík. 

Po medi železo 
S nástupom priemyselnej revolúcie prichádzajú do Hnilčíka nadnárodné spoločnosti, ktoré oblasť pod horami 

plnými železa preberajú k životu. V doline pribudnú dve úzkokoľajné železnice, na ktorých jazdia najskôr parné a 
napokon elektrické lokomotívy. V dedine vyrastie škola aj kasíno. Ordinuje tu lekár, dve nemocnice bezplatne 
prijímajú pacientov. Starí a zoslabnutí baníci dostávajú rentu, rovnako aj ich vdovy a deti. Pred viac ako sto rokmi 
je osada ako jedna z prvých v regióne zaliata svetlom zo žiaroviek a rodiny banských odborníkov bývajú v 
drevených poschodových bytovkách! 

„V každej bolo osem bytov. Mali kuchyňu, obývačku, spálňu a čo je pred sto rokmi nevídané, dokonca aj 
toalety a kanalizáciu,“ pokračuje Ján Černík. Z netradičných bytoviek sa dodnes zachovali štyri, patria k raritám 
Slovenska a možno aj strednej Európy. Bodku za všetkým dala prvá svetová vojna. Po nej v Európe neostane 
kameň na kameni. Nerúcajú sa len štáty, ale aj ich hospodárstvo. Až do konca druhej svetovej vojny sa trápia tiež 
bane v Hnilčíku. Obyvatelia odchádzajú do Ameriky, alebo stavajú železnicu. 

V sklade výbušnín 
Bane už z popola nevstanú, posledná zanikne po roku 1989. Dnes je Hnilčík najmä chalupárskou a turistickou 

obcou. Dá sa tu ubytovať, najesť, v lete chodiť na turistiku, v zime lyžovať. Ak sa však chcete vrátiť niekoľko 
storočí dozadu, v časti Jerohuta na poschodí bývalej školy, je malé dedinské múzeum. Sú tu štyri miestnosti, v 
každej je iná expozícia: remeslá, miestni rodáci, horniny, minerály, banské mapy, nástroje a pomôcky, k tomu 
kopa fotografií. Tá najväčšia je z roku 1902. „Dá sa z nej vyčítať profesijná aj sociálna štruktúra baníkov. Je na 
nej šéf bane, sú tam predáci, tesári, kováči, strelmajstri aj malí chlapci. Kým dievčatá od dvanástich rokov 
pracovali na povrchu, rovnako starí chalani už fárali do podzemia. Najšikovnejších však banská spoločnosť 
posielala na štúdiá,“ vysvetľuje Ján Černík. Z Jerohuty sa po úzkych uličkách dostaneme do časti Roztoky, kde 
kedysi stála banská zvonička. Dnes je z nej penzión, kúsok nad ním štôlňa Ľudmila, ktorá je niekdajším skladom 
výbušnín. 

Štyri chodníky 
Do podzemia vstupujeme s prilbami na hlavách a s baterkami v rukách. Štôlňa je dlhá stodvadsať metrov a aj 

kvôli bezpečnostným predpisom má dve vetvy. Okolo nás je ďalších tridsať nesprístupnených štôlní, sú tu 
pozostatky lanoviek aj ďalších technických pamiatok. Okolím vedú štyri banské náučné chodníky, legenda dráždi, 
že v blízkych horách je podzemie plné zlata. Na rozdiel od medi a železnej rudy ich však v Hnilčíku nikdy 
nenašli… 

JÁN DZÚR, FOTO: JÁN DZÚR 
foto: 
Raritou Hnilčíka sú drevené bytovky. Bývali v nich banskí odborníci s rodinami. 
Fotografia z roku 1902. V bani pracovali chlapci od dvanástich rokov. 
V niekdajšej škole je dnes múzeum, v ktorom sa väčšina exponátov spája s haviarstvom. 

[Späť na obsah] 



 
 

6. Otvorene o extrémizme 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; mb] 

 
 

V Divadle Kontra v utorok 16. októbra o 18.00 h povedie diskusiu so svojimi hosťami novinár a fotograf Andrej 
Bán. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hosťami budú Eva Mosnáková, žena, ktorá prežila holokaust, publicista Michal 

Havran, starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký a za miestnych občiansky aktivista Martin Makara. 
Hudobne bude diskusiu doprevádzať Martin Husovský, člen skupiny Komajota. Verejnosť môže diskutovať Vstup 
je voľný a verejnosť bude mať možnosť zapojiť sa do diskusie. 

Hlavnými zástupcami iniciatívy a organizátormi sú novinár Andrej Bán a občiansky aktivista Michal Karako. 
Obsahovou stránkou je diskusia s verejne známymi osobnosťami na témy slobody, extrémizmu, xenofóbie, 
aktuálnych spoločenských tém, ale aj novodobej histórie Slovenska 20. storočia so zameraním na totalitné 
režimy, ktoré výrazne formovali a zasahovali do verejného aj súkromného života. 

Koncerty a diskusie sú zároveň vyjadrením spolupatričnosti jednotlivým regiónom Slovenska a akousi 
symbolickou podporou v tom, aby na nich „zodpovední“ ľudia mysleli a riešili konkrétne problémy v nich dlhodobo 
a adresne. Program je rozdelený na dopoludňajšie premietanie dokumentu a diskusiu so stredoškolskou 
mládežou a samostatný podvečerný koncert, ktorý budú striedať diskusie pre širokú verejnosť. (mb) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Divadelné Jaklovce 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; olo] 

 
 

V Kultúrnom dome v Jaklovciach sa od piatka 19. októbra do soboty 20. októbra 2018 uskutoční festival 
Divadelné Jaklovce 2018. 

JAKLOVCE. „Uplynuli už dva roky od osláv 95. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci. Stopa, 
ktorú tie oslavy zanechali v srdciach nás Jaklovčanov, je taká výrazná, že podnietila divadlachtivé duše k 
organizácii ďalšieho podobného okamihu. 

Pozitívne ohlasy prichádzali aj z okolitých obcí nášho regiónu, preto som privítal iniciatívu Spišského 
osvetového strediska a našich ochotníkov zorganizovať divadelný festival v rámci okresov Spišská Nová Ves a 

Gelnica,“ priblížil starosta obce Jaklovce Matúš Fedor. 
Divadelný súbor s tradíciou 
Obec Jaklovce sa môže pochváliť najstaršie fungujúcim ochotníckym divadelným súborom v okrese Gelnica, 

ktorého začiatky siahajú do roku 1921 a sú natrvalo spojené s menom učiteľa ľudovej školy Dezidera Bramušku. 
Pre divadelnú činnosť sa mu darí získať dvadsaťtri mladých nadšencov, s ktorými nacvičuje hneď dve hry: Hrob 
lásky od Ferka Urbánka a veselohernú jednoaktovku Vykopaná žena od Miloslava Friča. 

Úspechy a ocenenia 
Na doskách, ktoré znamenajú svet sa od toho času vystriedalo množstvo ochotníkov, divadelných hier a 

rekvizít. Súbor získaval rokmi čoraz viac skúseností a medzi významný úspech patrí účasť na súťažnej prehliadke 
50. ročníka Palárikovej Rakovej v Čadci v roku 2017 pod režijným vedením Jozefa Humeňanského s inscenáciou 
Š. Králika Trasovisko, na ktorej získal člen súboru Rastislav Gajdoš ocenenie za mužský herecký výkon. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Z betlanovského župného domu je ruina 
[16.10.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Keď prídete do Betlanoviec neďaleko Spišskej Novej Vsi, hneď vám padne zrak na renesančný kaštieľ, dve 

priľahlé kúrie a gotický kostol. V tieni známeho kaštieľa sa však nachádza ešte jedna významná pamiatka. 
SPIŠ. Keďže je však vo veľmi nelichotivom stave, mnohí ju prehliadnu. Ide o župný dom Stolice X. spišských 

kopijníkov. 
Kopijníci mali mnoho výsad 



Stolica X. spišských kopijníkov bola výsadným územím, akých bolo na Spiši v stredoveku a novoveku 
niekoľko. Radili sa k nim aj Provincia XXIV. spišských miest, Provincia XVI. spišských miest a výsadné 
postavenie mali aj banícke mestá v Hnileckej doline. 

Stolici X. spišských kopijníkov udelili uhorskí panovníci prvé známe privilégiá v 13. storočí. Je však 
pravdepodobné, že existovala už oveľa skôr. Kopijníci boli príslušníkmi drobnej šľachty, ktorých úlohou bolo 
chrániť severnú hranicu Slovenska. 

Historici sa dodnes rozchádzajú v názoroch, či boli maďarského, slovenského, alebo iného pôvodu. Kopijníci 
mali vlastnú samosprávu, avšak formálne podliehali spišskému županovi. Mali tiež špeciálne výsady. Nemuseli 
platiť dane, clá na jarmokoch a mali právo súdiť v menej významných záležitostiach. 

Ich povinnosťou bolo zasa posielať v prípade potreby kráľa zo svojich radov ozbrojencov. Práve odtiaľ 
pochádza názov stolice. Desiati muži totiž posielali do boja jedného spomedzi seba. 

Práva a povinnosti potvrdzovali v priebehu storočí viacerí uhorskí králi. Stolica X. spišských kopijníkov sa 
nazývala aj Malá župa, aby sa odlíšila od „Veľkej" Spišskej župy. 

Medzi kopijnícke obce patrili okrem iných napríklad Abrahámovce, Betlanovce, Čenčice, Hozelec, Gánovce, 
Granč-Petrovce, Spišský Hrhov, Markušovce či Kluknava. Dohromady ich bolo približne štyridsať, z ktorých už 
viaceré medzičasom zanikli. 

Presný počet sa však nedá určiť, keďže stále sa vďaka neprebádaným zákutiam archívov môže objaviť 
doteraz nepoznaná kopijnícka obec. 

Dlho bol sídlom Stolice X. spišských kopijníkov Spišský Štvrtok, ktorý však nepatril do jej rámca. 
Neskôr sa zasadnutia kongregácie, najvyššieho orgánu stolice, konali v rôznych obciach. Až v 18. storočí sa 

centrom kopijníkov stali Betlanovce. 
Župný dom postavili pri kaštieli 
Od polovice 18. storočia si jednotlivé župy začali stavať administratívne budovy nazývané župné domy. Preto 

sa aj Stolica X. spišských kopijníkov rozhodla postaviť si svoj župný dom. 
Paradoxne, najskôr mal stáť v Kišovciach, hoci neboli sídlom stolice. Keďže sa tam však nenašlo vhodné 

miesto, voľba padla predsa len na Betlanovce. V roku 1767 predstavitelia stolice odsúhlasili stavbu župného 
domu. Miesto naň ponúkol majiteľ betlanovského kaštieľa Peter Fajgel v rohu vlastného pozemku. 

So stavbou sa začalo v septembri roku 1768. Dokončená bola koncom nasledujúceho roku. Išlo o pomerne 
jednoduchú prízemnú budovu štvorcového pôdorysu. Mala jednu veľkú zasadaciu miestnosť, predizbu, miestnosť 
pre archív akuticu pre väzňov. Budova bola postavená v neskorobarokovom slohu. Tomu zodpovedali aj klenby v 
jednotlivých miestnostiach. Objekt mal kamenné ostenie na oknách a strechu pokrytú šindľom. V južnej časti 
župného domu sa nachádzal veľký komín s tromi kozubmi, ktorým sa vykurovali tri priľahlé miestnosti. Budova 
bola postavená z lomového kameňa spájaného vápennou maltou. 

Kopijnícka župa zanikla po siedmich storočiach 
Už šestnásť rokov po výstavbe župného domu bola Stolica X. spišských kopijníkov prvýkrát zrušená. Udialo 

sa to v rámci rozsiahlej reformy verejnej správy za vlády cisára Jozefa II. Kopijníci proti tomuto rozhodnutiu 
vehementne protestovali, ale ich snahy boli márne. 

Kopijnícke obce, medzi nimi aj Betlanovce, sa začlenili do Spišskej župy. Župný dom v Betlanovciach preto 
prestal plniť svoju funkciu. Kopijníci sa ho z toho dôvodu snažiť odpredať. Nikto však oň nejavil záujem. 

Do toho prišla v roku 1790 smrť cisára Jozefa II. Jeho reformy boli zrušené, a tak sa obnovila aj Stolica X. 
spišských kopijníkov. 

Pre zainteresovaných to však nebola veľká výhra, lebo staré privilégiá prestávali platiť a kopijnícka šľachta 
strácala svoje postavenie. Súviselo to aj s tým, že drobná šľachta, aj tá betlanovská, výrazne schudobnela. Z toho 
dôvodu sa už krátko po obnove stolice ozývali hlasy za jej definitívne zrušenie. 

V roku 1801 sa preto začali rokovania o splynutí „Malej župy" do Spišskej „veľkej" župy. O rok neskôr Stolica 
X. kopijníkov skutočne zanikla začlenením do Spišskej župy. 

Posledná kongregácia stolice sa konala 10. januára 1803. Po siedmich storočiach toto starobylé výsadné 
spišské územie prestalo existovať. 

Betlanovský župný dom smeruje k zániku 
Župný dom v Betlanovciach týmto len 34 rokov od svojho vzniku prestal definitívne plniť svoju funkciu. Jeho 

budúcnosť bola preto veľmi neistá. 
Najskôr v ňom býval okresný ránhojič Samuel Schmidt. Zakrátko však odtiaľ odišiel, lebo budova bola podľa 

neho už vtedy schátraná. 
Objekt bol potom dlhšie nevyužívaný. Od polovice 19. storočia slúžil ako väzenie a neskôr ako sklad. Pri 

adaptácii na tieto účely boli pôvodné okenné otvory zamurované, pričom sa v nich vytvorili malé zamrežované 
okná. Pri prestavbe bolo murivo objektu spevnené železnými tiahlami. 

Po dlhšej odmlke bol župný dom v 20. storočí prispôsobený pre potreby kováčskej dielne. Keď odtiaľ kováč 
odišiel, objekt ostal bez využitia a chátral. 

Na začiatku milénia sa uvažovalo zriadiť v župnom dome múzeum kopijníkov, informačnú kanceláriu a 
miestnosť pre skupinu historického šermu. Nič z toho sa však nezrealizovalo. Preto je dnes z budovy župného 
domu v Betlanovciach totálna ruina. 

A deštrukcia s pribúdajúcim časom neustále postupuje. Keďže oň v súčasnosti nikto nejaví záujem, osud tejto 
pamiatky je pravdepodobne spečatený. 

Na Slovensku to však nie je nič nové. Vyzerá to tak, že aj betlanovský župný dom sa pridá k ďalším 
slovenským unikátom, po ktorých dnes neostalo ani stopy. Bude to obrovská škoda, pretože tento objekt má síce 
pomerne malú architektonickú hodnotu, avšak jeho historická hodnota je mimoriadne veľká, keďže bol sídlom 
Stolice X. spišských kopijníkov. 



MARTIN FURMANIK MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

Foto: 
Župný dom zblízka. FOTO: MF 
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9. Trio odchovancov potvrdzuje silu 
[16.10.2018; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 43; ROMAN BREZNIAK] 

 
 

HOKEJ, ST. NICOLAUS 1. LIGA 
Mladíci, ktorí hrajú aj za áčko, minulý týždeň seniorské zápasy vynechali. Na programe totiž mali až štyri 

stretnutia v extralige juniorov. 
MARTIN. V priebehu minulého týždňa narazili martinskí hokejisti na súperov z odlišných výkonnostných 

kategórií. Prešov má doteraz na svojom konte jediné víťazstvo, keď zdolal len rezervu Nových Zámkov, kým 
ambiciózny HC Bratislava už dokázal zobrať bod Skalici či aktuálne piatym Topoľčanom. 

„Na každého súpera nás tréneri pripravujú zvlášť, takže vždy presne vieme, čo máme na ľade robiť. Ak 
pokyny dodržujeme všetko ide oveľa ľahšie,“ trafil klinec po hlavičke martinskí útočník Matej Dírer. 

Šikovný útočník prežíva po návrate z Francúzska vydarený vstup do sezóny. V jedenástich stretnutiach zatiaľ 
nazbieral 11 kanadských bodov za 7 gólov a 4 asistencie a v klubovej produktivite je prvý spoločne s Františkom 
Poliačekom. O jeho užitočnosti svedčí skutočnosť, že s 12 plusovými bodmi je v tomto hodnotení najlepším 
Martinčanom. 

„Vždy sa snažíme ísť do každého stretnutia či už doma alebo vonku naplno a s cieľom uspieť. Keď sa 
mužstvo darí a vyhráva, hokej viac chutí i hráčom a potom majú väčšinou aj lepšie individuálne štatistiky,“ hovorí 
dvaťsaťšesťročný hokejista. 

Od úvodného prípravného zápasu je centrom tretej útočnej formácie, na ktorej krídlach mu zdatne sekundujú 
Tomáš Pokrivčák s Lukášom Zeliskom. Tréneri tento útočný trojzáprach zložený výlučne z martinských 
odchovancov stále nechávajú pohromade, posielajú ich na presilovky i oslabenia a hráči sa im za dôveru 
odmeňujú spoľahlivými výkonmi. Doteraz spomínané tri nazbieralo spolu výborných 29 kanadských bodov. 

„So Zelom som pôsobil aj vo Francúzku a rovnako ako Tomáš je to super chalan. Všetci traja sme si sadli aj 
po ľudskej stránke. Ak vám veci fungujú mimo ihriska býva to dobré i na ľade,“ myslí si Matej Dírer. V stretnutí 
proti Prešovu nastúpil Martin bez juniorov. Stále len sedemnásťročný Matúš Lavička dostal pozvánku do 
reprezentačnej dvadsiatky a zatiaľ nie je isté, ako dlho bude materskému klubu chýbať. „Mal by tam byť asi dva 
týždne. Chcú si ho vyskúšať a potom sa uvidí čo ďalej. Sme radi, že si tréneri dvasiatky všimli jeho progres a 
dúfame, že Matúša to ešte viac povzbudí,“ vyslovil želanie asistent martinského trénera Radovan Somík. Ostatní 
mladíci nenastúpili proti tímu z východu preto, že juniorka mala v stredu a vo štvrtok vložené kolá a išli jej pomôcť, 
keďže zatiaľ v tabuľke extraligy okupuje spodné priečky. „Klub chce aby juniorka a tiež dorast nemuseli bojovať o 
extraligové prežitie. To tiež berieme do úvahy pri rozhodovaní o posúvaní hráčov medzi jednotlivými družstvami,“ 
vysvetlil kouč HK Martin. 

V piatok v Bratislave juniori takisto v drese áčka nestúpili, pretože ich cez víkend čakal ďalší dvojzápas. 
Majster sveta z Göteborgu hovorí, že sú na takúto záťaž dobre fyzicky pripravení a dokážu ju zvládnuť. 

„Snažíme sa im skôr niečo ubrať v tréningu, pretože v tejto fáze kariéry im zápas dá do budúcnosti najviac. 
Sledujeme či nie sú fyzicky unavení a ak na nich ničo doľahne, hneď to budeme riešiť,“ povedal na záver 
Radovan Somík. 

FAKTY Z MINULÉHO TÝŽDŇA 
Medzi opory tímu patrí aj Lukáš Zeliska. JÁN KLESKEŇ 
HK Martin - HC Prešov 7:2 (2:0, 3:2, 2:0) 
Duel proti mladučkému celku Prešova mali Martinčania od začiatku až do konca pod kontrolou. Na 

sedemgólovej nádielke sa okrem nekompletnej štvrtej formácie podieľali všetky tri päťky a naši sa dokázali 
presadiť i v oslabení. V záverečnej tretine už hostia nedokázali udržať tempo a Turčania za častého potlesku 
tribún dohrali stretnutie v exhibičnom duchu. Prvý presný zásah v sezóne si na svoje konto pripísal mladý 
obranca Adam Themár. Bodovo vyšiel zápas najlepšie Matejovi Dírerovi (2+1) a Františkovi Poliačekovi (1+2). 

* Góly: 7:25 Themár (Tabaček, Poliaček), 13:35 Dírer (Oravec), 20:20 Rudzan (Langhammer, Markovič), 
39:57 Brezniak (Poliaček, Jurášek), 36:02 Dírer (Pokrivčák, Rusina), 44:00 Poliaček (Oravec, Rusina) a 47:00 
Zeliska (Pokrivčák, Dírer), resp. 24:21 Halama (Magdolen) a 39:37. Tužinský (Magdolen). 

Strely: 43:18. Vylúčenia: 3:2. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodcovia: Krist - Hanko, Jurčiak. Diváci: 938. 
MARTIN: Gavalier - Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík,Rusina, Oravec - Markovič, Langhammer, Rudzan - 

Poliaček, Jurášek, Brezniak - Zeliska, Dírer, Pokrivčák - Rechtorík, Brveník. PREŠOV: Babik - Gábor, Kohút, 
Nociar, Španko, Dubina, Kováč, Rudy - Novák, Tužinský, Novotný - Lupták, Stena, Miščík - Magdolen, Halama, 
Hrabčák - Ševčenko, Lamač. 

* Radovan Somík, asistent trénera Martina: - S výkonom i výsledkom v dnešnom zápase môže byť spokojní. 
Oproti minulým stretnutiam sme boli aj dostatočne efektívni a tiež potešil fakt, že góly padali po vypracovaných 
akciách. Vecí, ktoré by sa dali chalanom vytknúť, bolo minimum a to je takisto dobrý signál. 

* Slavomír Chlebec, tréner Prešova: - Bolo cítiť, že domáci tím je konsolidovaný a na túto súťaž dobre 
pripravený. Takýmito súperom ešte naše mladé mužstvo nedokáže konkurovať počas celého zápasu. Za 



bojovnosť musím chalanov pochváliť, ale kvalita bola jednoznačne na strane Martina, čo sa zásadným spôsobom 
podpísalo pod konečný výsledok. Mužstvo ešte stále budujeme. Na začiatku sezóny bola situácia taká, že z 
Prešova prišli len štyria hráči z toho boli traja v juniorskom veku. Tých sme doplnili o hokejistov z Levíc, Zvolena 
či Rimavskej Soboty. Ešte potrebujeme káder vystužiť skúsenejšími hráčmi, ktorí by mladým pomohli pri 
napredovaní. 

* Ostatné výsledky 9. kola: 
Humenné - Dubnica 2:3, Trnava - Spišská Nová Ves 1:4, Topoľčany - Skalica 4:5 PP, Považská Bystrica - 

HC Bratislava 4:3 PP, Nové Zámky B - Michalovce 2:9. 
HC Bratislava - HK Martin 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 
Podstatnú časť duelu, ktorý sa hral na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu, mali Martinčania pod kontrolou. 

Základ víťazstva položili v druhej časti, keď v priebehu 93 sekúnd strelili dva góly. V kľúčových situáciách podržal 
svoj tím brankár Lukáš Gavalier a po zápase v stredu opäť zažil dvojgólový večer Matej Dírer. Ofenzívu potiahol 
tretí útok, ktorý sa podpísal pod všetky presné zásahy hostí. Martin víťazstvom v hlavnom meste natiahol sériu 
bez prehry na šesť zápasov. 

* Góly: 41:38 Danišovský (Musliu), resp. 10:17 Dírer (Tabaček, Zeliska), 28:45 Zeliska a 30:08 Dírer (Brveník, 
Pacalaj). 

Strely: 33:42. Vylúčenia: 3:3. Presilovky a oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Valachovič - Frimmel, Kovalík. Diváci: 
272. HC BRATISLAVA: Mega - Kuzmín, Valjent, Ficel, Vidovič, Pavešic, Hřebíček, Vyskoč, Guoth - Mikolášek, 
Smolka, Ondris - Musilu, Prokop, Danišovský - Šalka, Kratochvíla, Klučiar - Mlynčák, Bednarič, Brodek. 

MARTIN: Gavalier - Themár, Tabaček, Burzík, Pacalaj, Oravec, Rusina - Rudzan, Langhammer, Markovič - 
Brezniak, Jurášek, Poliaček - Pokrivčák, Dírer, Zeliska - Brveník, Rechtorík. 

* Jaroslav Obšut, asistent trénera HC Bratislava: - Nepodali sme zlý výkon, ale súper má vo svojom strede 
skúsených hráčov, ktorí dokázali naše zaváhania potrestať. Kľúčovou fázou stretnutia bola pasáž v druhej časti, 
počas ktorej sme inkasovali dva rýchle góly po sebe a hostia sa dostali do vedenia 3:0. Takýto náskok sa proti 
tímu kvalít Martina už dobieha ťažko. 

* Róbert Spišák, tréner Martina: - Vyšli nám nástupy do prvej i druhej časti, ale v ich koncovkách sme mierne 
poľavili. Nevydarených bolo z našej strany prvých osem minút tretej tretiny, počas ktorých sme domácim ponúkli 
viacero možností ako sa vrátiť do zápasu. 

V týchto fázach nás podržal spoľahlivý Gavalier, mužstvo sa upokojilo a záver stretnutia už po taktickej 
stránke zvládlo veľmi dobre. Dnes sme po zvážení opäť nepostavili juniorov, ktorí majú tento týždeň náročný 
program. 

* Ostatné výsledky 10. kola: 
Skalica - Spišská Nová Ves 4:0, Trnava - Nové Zámky B 6:3, Michalovce - Prešov 10:2, Dubnica - Považská 

Bystrica 5:0, Topoľčany - Humenné 5:2, Dubnica - SR 20 4:0. 
TABUĽKA 
1. Michalovce 11 9 1 1 0 68:18 30 2. Martin 11 7 2 2 0 45:21 27 3. Dubnica 11 8 0 1 2 50:25 25 4. Skalica 11 

5 4 1 1 48:28 24 5. Topoľčany 11 6 2 1 2 42:25 23 6. Bratislava 10 4 0 4 2 37:26 16 7. P. Bystrica 10 3 2 2 3 
33:32 15 8. Humenné 11 4 1 0 6 41:37 14 9. Sp. N. Ves 10 3 2 1 4 24:30 14 10. Trnava 10 2 0 1 7 29:47 7 11. 
Prešov 11 1 0 0 10 25:57 3 12. N. Zámky B 10 0 0 0 10 9:86 0 SR 7 1 0 0 6 15:34 3 

PROGRAM 
Streda, 17. októbra * Martin - Dubnica (o 18. h), Humenné - Skalica, Považská Bystrica - Topoľčany, 

Michalovce - HC Bratislava, Trnava - Prešov, Spišská Nová Ves - Nové Zámky B. 
Piatok, 19. októbra * Martin - Topoľčany (o 18. h), Nové Zámky B - Skalica, Spišská Nová Ves - Prešov, 

Trnava - HC Bratislava, Michalovce - Dubnica , Považská Bystrica - Humenné (štvrtok 18.10.). 
Nedeľa, 21. októbra 
Spišská Nová Ves - SR 20 . 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Kubašská desiatka v Sp. Bystrom 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

Tradičné preteky napísali svoju ďalšiu kapitolu 
SPIŠSKÉ BYSTRÉ. Prvá októbrová sobota v Spišskom Bystrom (nazývanom i Kubachy) patrila 4. ročníku 

behu Kubašská desiatka. 
Obec Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, miestna 

organizácia Červeného kríža pripravili pre bežcov 10 km dlhú trať vedúcu terénom Kozích chrbtov. Oproti 
minulému roku sa bežalo na novej trati, čo si bežci pochvaľovali. 

„Súčasná trasa bola podobná tej, ktorú sme absolvovali v úvodnom ročníku. Mohli sme si užiť nádherné 
výhľady na Hranovnicu a okolitú prírodu. Na rozdiel od prvého ročníka, keď sme sa do obce vracali po prudkom 
klesaní po asfaltovej ceste, teraz sme viac času strávili v teréne, čo nám vyhovovalo lepšie,“ vyjadril sa pravidelný 
účastník tohto behu Martin Benda st., šéf Bežeckého klubu Poprad, pretekár a tréner v jednej osobe. 

Mužom kraľoval Lukáč, ženám Mihoková 



Prvenstvo v absolútnom poradí u mužov bez rozdielu veku si vybojoval 33-ročný Miroslav Lukáč zo Žiaru nad 
Hronom pred neustále sa zlepšujúcim 29-ročným Spišiakom Vladimírom Majerčákom z Harichoviec. Z bronzu sa 
tešil 35- ročný Jozef Pažitný zo Spišského Štiavnika. 

Veteránske kategórie ovládli Popradčan Peter Ovšanka (od 40 do 49 rokov) a Ján Kamenský z Liptovského 
Petra (od 50 rokov). 

Medzi ženami dominovala Batizovčanka v drese novovzniknutého Bežeckého klubu Poprad 21-ročná Timea 
Mihoková. 

Prvá bežecká kráľovná Tatier (za rok 2015) k prvenstvu z úvodného prvého a predchádzajúceho tretieho 
ročníka pridala ďalšie. O tom, že bežala excelentne, svedčí i fakt, že rýchlejší od nej boli iba štyria muži. 

Druhá v celkovom poradí preťala cieľovú pásku 41-ročná Renáta Grešová z Gánoviec, ktorá sa zároveň stala 
víťazkou kategórie od 40 rokov. 

Kratšiu trať ovládli Vanečko a Šoltýsová 
Tí, ktorí si z rôznych dôvodov na 10 km netrúfali, mali možnosť súťažiť na polovičnej trati. 5 km v uliciach 

Spišského Bystrého najrýchlejšie zvládol popradský hasič Jaroslav Lavrik a domáca Mariana Šebestová. 
Výsledky: 
10 km, Juniori: 1. Peter Mezovský – Liptovská Teplička – 48:27 min 
Muži do 39 rokov: 1. Miroslav Lukáč – Žiar nad Hronom – 39:32 min, 2. Vladimír Majerčák – Jogi team 

Harichovce – 39:43 min, 3. Jozef Pažitný – Spišský Štiavnik – 40:25 min Muži od 40 do 49 rokov: 1. Peter 
Ovšanka – Poprad – 44:12 min 

Muži od 50 rokov: 1. Ján Kamenský – Liptovský Peter – 44:17 min 
Ženy do 34 rokov: 1. Timea Mihoková – Bežecký klub Poprad – 43:13 min (absolútna víťazka) , 2. Dominika 

Lopatová – Poprad – 57:17 min, 3. Mária Jurčíková – Liptovská Teplička – 1:00:02 hod 
Ženy od 35 do 49 rokov: 1. Renáta Grešová – Gánovce /Kompava – 51:01 min, 2. Lenka Baronová – Spišská 

Nová Ves – 53:43 min 

5 km: Muži bez rozdielu veku: 1. Jaroslav Lavrik – Hasiči Poprad -21:25 min, 2.Oliver Olejník – Tri Tatry 
triatlon team – 21:47 min, 3. Adam Riapoš – Heľpa – 22:29 min 

Ženy bez rozdielu veku: 1. Mariana Šebestová – Spišské Bystré – 25:59 min, 2. Agáta Hudačková – Lendak – 
28:16 min, 3. Iveta Mihoková – Batizovce – 32:48 min 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Timea Mihoková. FOTO: DB 
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11. ANJELI V AMERIKE 
[16.10.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 11; olo] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V pondelok 22. októbra o 19.00 h v Divadle Kontra zahrajú predstavenie T. Kushnera 

Anjeli v Amerike. 
Len jedno jediné uvedenie 
Po prvýkrát a len jediný raz uvedú túto hru na Slovensku. Amerika, polovica osemdesiatych rokov. Čas 

spoločenských zmien, zúriacej krízy, pandémie AIDS a konzervatívnej vlády Ronalda Reagana. 
Viacvrstvový epický príbeh, v ktorom sa prelínajú témy sexuálnej identity, náboženstva, veľkej politiky a 

ideológie. 
Hra ocenená najprestížnejšími cenami. 
(olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Podtatranskí a spišskí bežci sa na Medzinárodnom maratóne mieru v 

Košiciach nestratili 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

Bežcom z regiónu sa darilo. 
Na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, konanom počas prvej októbrovej nedele, na 

ktorom dominovali africkí bežci a bežkyne, štartovala i početná skupina bežcov z nášho regiónu. V štartovnom 
poli takmer 14 000 pretekárov, čo je účastnícky rekord, sa Podtatranci a Spišiaci nestratili. V hlavnej športovej 
disciplíne tohto podujatia – maratónskom behu (42 195 m) obsahovala štartovná listina mená 1702 mužov a 285 
žien z 32 krajín sveta. V cieli z nich bolo klasifikovaných 1317 mužov a 212 žien. 



Kluknavčan Zimmermann splnil plán 
Popredné priečky podľa očakávania obsadili Afričania. Za nimi na ôsmej a deviatej pozícii cieľovú pásku 

preťali dvaja Slováci v poradí Tibor Sahajda, Jozef Urban. Elitnú desiatku, ktorá bola i finančne ocenená, 
uzatváral ďalší Keňan. Po ňom dobehli Bratislavčan Marek Hladík, bežec z Belgicka a ako trinásty 33-ročný 
Marián Zimmermann z Kluknavy. 

Po skončení podujatia sme sa s ním porozprávali. Ochotne sa podelil o svoje pocity z trate, pričom spomenul i 
mesiace prípravy, ktoré predchádzali tomu, než sa odhodlal postaviť na štart. 

„Za daných okolností som spokojný. Mojím cieľom bolo bežať pod 2:34 hod, a to sa mi podarilo. Oproti 
minulému roku som bol pomalší iba o 45 sekúnd. Vlani som však bežal po bezproblémovej príprave. Pred týmto 
maratónom však 33-ročný Kluknavčan podľa vlastných slov bojoval so zdravotnými problémami 

„V máji a v júni som pre zranenie vôbec nemohol trénovať. V júli a auguste som musel trénovať veľmi opatrne 
a stále to zdravotne ešte nebolo ono, čo sa prejavilo i na absolvovaných súťažných behoch na kratších tratiach. 
Na kvalitnú plnohodnotnú prípravu bez problémov mi tak ostali iba štyri týždne, preto som pred štartom nemal 
veľké oči. Začal som trošku rýchlejšie ako som plánoval a prvých 26 km som bežal v skupinke s africkými 
pretekárkami a Bratislavčanom Marekom Hladíkom. Potom som už tempu bratislavského bežca nestačil a zvyšok 
trate až do cieľa som bežal sám, čo nebolo jednoduché. Od 33. kilometra som navyše musel prekonávať kŕče.“ 

Aj napriek tomu však hodnotí preteky pozitívne. 
„Do cieľa som napokon dobehol ako štvrtý zo Slovákov, čo bolo o jednu pozíciu horšie ako vlani. Výkony a 

umiestnenie iných som však nemohol ovplyvniť, to som musel iba zobrať na vedomie. Som rád, že ma nepostihla 
ešte väčšia kríza, pretože v teplom počasí niekoľko kvalitných bežcov vôbec nedobehlo. Na trati ma 
povzbudzovala celá rodina okrem najmladšieho synčeka – manželka a tri staršie deti, ktoré mali z tohto podujatia 
nádherný zážitok i motiváciu do ďalšieho behania.“ 

Medailové pozície pre podtatranské veteránky 
I u žien popredné pozície v celkovom poradí bez rozdielu veku vybojovali Afričanky. Najlepšou Slovenkou bola 

Silvia Sebestian v drese Skalice, celkovo šiesta. 
Do dvadsiatky v celkovom poradí bez rozdielu veku sa 19. miestom v cieli prebojovala 55-ročná Sviťanka 

Danica Božová – učiteľka Spojenej školy Mierová vo Svite registrovaná v Bežeckom klube Poprad, ktorej 
výsledný čas bol 3:37:29 hod. Na 31. pozícii dobehla 58-ročná Popradčanka Iveta Vastušková za 3:44:38 hod. V 
kategórii od 50 rokov týmto podtatranským pretekárkam patrila druhá a tretia pozícia, keď víťazstvo si odniesla 
bežkyňa z Kanady. 

Ďalší podtatranskí a spišskí bežci v prvej stovke 
Okrem vyššie menovaných umiestnenia v prvej stovke vybojovali nasledujúci bežci z podtatranského a 

spišského regiónu: 
Muži: 
46. Daniel Sýkora – EZA Poprad – 2:56:20 hod – v kategórii od 40 do 49 rokov 14. miesto 
47. Ján Komara – AO Tatry – 2:56:45 hod 
77. Marcel Hanečák – Stará Ľubovňa – 3:04:12 hod 
78. Jozef Krahulec – AO Tatry – 3:04:52 hod – v kategórii od 40 do 49 rokov 26. miesto 
94. Ladislav Baluch – Krompachy – 3:08:36 hod – v kategórii od 40 do 49 rokov 35. miesto 
Ženy: 
46. Danka Faltičková – Stará Ľubovňa – 3:52:55 hod – v kategórii od 40 do 49 rokov 10. miesto 
73. Eva Berníková – Spišská Nová Ves – 4:04:07 hod – v kategórii od 50 rokov 6. miesto 

Spišiak Smolár medzi najstaršími 
Obdivuhodný výkon podal 72-ročný Július Smolár z MK Spišská Nová Ves, ktorý patril medzi najstarších 

absolventov tejto náročnej maratónskej trate. V kategórii od 70 rokov, v ktorej dominoval bývalý československý 
reprezentant Peter Polák z Košíc, obsadil 4. pozíciu. Od medailového umiestnenia ho delilo necelých šesť minút. 

Polmaratón 
Trať dlhú 21,1 km absolvovalo 3619 bežcov a bežkýň. Z regionálnych pretekárov bol v cieli najrýchlejší 42-

ročný Spišiak Tomáš Kamas, ktorý bol výkonom 1:19:36 hod klasifikovaný na 22. pozícii bez rozdielu veku, 
pričom rýchlejší od neho boli iba dvaja štyridsiatnici. 

Na 83. pozícii bez rozdielu veku dobehol 58-ročný Julián Lavrik z Bežeckého klubu Poprad za 1:27:39 hod, 
ktorý bol druhý najrýchlejší spomedzi päťdesiatnikov. 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Štart pretekov. FOTO: TASR 
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13. Ženy Podzámku boli znova bez futbalu 
[16.10.2018; Oravské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 30; Redakcia] 

 
 

II. LIGA ŽENY 
V nedeľu 21. októbra vycestujú oravské futbalistky na východ Slovenska. 



Oravský Podzámok odohral posledný ligový zápas 30. septembra. Odvtedy na majstrovský zápas čaká. Prvý 
októbrový víkend nehrala 2. liga a minulý zas mali oravské futbalistky voľno. Na zelené trávniky vybehnú znova v 
nedeľu 21. októbra v Michalovciach. Bude to súboj tabuľkových susedov. 

1. Poprad 6 5 1 0 17:8 16 2. S. N. Ves 6 3 1 2 13:5 10 3. Or. Podzámok 5 3 0 2 10:9 9 4. Michalovce 7 2 1  4 
9:15 7 5. L. Mikuláš 6 0 1 5 1:13 1 

Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves-Poprad 2:3, Liptovský Mikuláš - Michalovce 0:0 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Hokejová exhibícia v Poprade 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; TASR] 

 
 

Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
POPRAD. Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas 

legiend Slovenska a Česka. 
Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 

Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 

České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. TASR 

Foto: 
Do Popradu príde aj Miroslav Šatan. FOTO: TASR 
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15. SBL Extraliga: Spišiaci začali prehrou v derby proti Svitu 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti Spišskej Novej Vsi nestačili v úvodnom kole basketbalovej extraligy 

mužov na Svit. 
Hostia zo Svitu mali navrch už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 14 bodovým rozdielom. V druhej štvrtine sa 

priebeh hry vyrovnal, tretiu sa dokonca Spišiakom podarilo vyhrať o tri body, avšak v záverečnej časti hostia opäť 
zabrali a vyhrali ju o 19 bodov. 

Najviac bodov (22) v stretnutí zaznamenal hosťujúci Vučičevič. Spomedzi Slovákov sa v stretnutí najviac 
darilo domácemu Patrikovi Lošonskému so 14 bodmi. 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Iskra Svit 74:109 (17:31, 27:32, 17:14, 13:32) 
Spišská Nová Ves: Lošonský 14, Rocca 13, Williams 7, Juríček a Marshall 0 (Ebinum 15, Antoni 13, Krajňák 

8, Rákai a Židzik po 2, Korfanta a Presutti 0). 
Stretnutie proti Svitu zhodnotil pre klubovú stránku Spišiakov tréner Georgios Bitzanis: 
„Nik určite nečakal takýto úvod sezóny, špeciálne ja. Ešte som počas svojej kariéry nedostal v polčase toľko 

bodov. Bolo to spôsobené našou hroznou defenzívou, z čoho som veľmi sklamaný, pretože v príprave sme veľa 
bodov nedostávali. Svit hral špeciálne v prvom polčase veľmi dobre. Nám nezabrali v kľúčových momentoch naši 
dôležití hráči, nezahrali dobre ani v ofenzíve, ani v obrane. Musíme si na to sadnúť, rozanalyzovať a nájsť 
riešenie, aby sa nič podobné už nezopakovalo.“ 

JAKUB BOBOVIČ 
Foto: 
Spišská Nová Ves začala prehrou. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 



16. V Brezne sa uskutočnil už 51. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo-

umeleckej tvorivosti učiteľov 
[16.10.2018; Brezno; s. 2; MONIKA DOLŇANOVÁ] 

 
 

Brezno bolo dejiskom diania celoslovenskej prehliadky záujmovoumeleckej tvorivosti učiteľov. Chalupkovo 
Brezno je úspešne za nami. 

BREZNO. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesto Brezno od 12. do 14. októbra usporiadali 
už 51. ročník Chalupkovho Brezna. 

Tri dni v Brezne boli pre súťažiacich vzácne 
Do Brezna zavítali pedagógovia, ktorí nielen súťažili, ale nadviazali aj nové priateľstvá, vymenili si skúsenosti 

či poznatky, nápomocné vo vyučovacom procese. Celoslovenská prehliadka záujmovo-umeleckej tvorivosti 
učiteľov začala v priestoroch Materskej školy na Hradbách workshopom na tému Učiteľ predprimárneho 
vzdelávania a seminárom tateľskej gramotnosti, ktorý získal veľký úspech, a jeho úroveň ocenili všetci účastníci. 

Učiteľov v obradnej sieni mestského úradu privítal viceprimátor mesta Ján Králik. Po otvorení spestrenom o 
vystúpenie žiakov a pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Brezne, spoločne položili kvety k pamätníku Jána 
Chalupku a k soche Martina Rázusa pri príležitosti jeho 130. výročia narodenia, kde sa prihovorili predsedníčka 
Matice slovenskej v Brezne Ivana Kružliaková a Ivica Krištofová z Horehronského múzea. 

o či- 
Vernisáž laureátskej výstavy v synagóge 
Sedemdesiat pedagógov z celého Slovenska od sobotňajšieho rána súťažilo v literárnej, výtvarnej, 

skladateľskej tvorbe, tvorbe umeleckodokumentárnych videofilmov, prezentačných a vzdelávacích programov, 
umeleckom prednese poézie a prózy, speve ľudovej a umelej piesne, hre na hudobnom nástroji. Na záver porota 
vyhodnotila ich výkony a podľa výsledkov začlenila do bronzového, strieborného a zlatého pásma, ako aj navrhla 
laureátov. 

V tichosti neostala ani synagóga, kde sa konala vernisáž laureátskej výstavy vlaňajšieho ročníka výtvarnej 
umelkyne Márie Štefankovej z rumunského Nadlaku, ktorá sa na nej aj osobne zúčastnila. Výstava potrvá až do 
9. novembra. Otvorenie spestrili programom pedagógovia breznianskej ZUŠ-ky. 

Večer víťazov 
V sobotu na Večere víťazov nadišla očakávaná chvíľa. V sále mestského domu kultúry vyhlásili výsledky 51. 

ročníka Chalupkovho Brezna. O sprievodný program sa postarali laureáti Detského Chalupkovho Brezna - deti zo 
Základnej školy s materskou školou v Heľpe s dramatickým pásmom, Sára Tokárová, ktorá získala druhé miesto 
na celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko, ako aj vokálnoinštrumentálna spevácka skupina Hronka zo Základnej 
umeleckej školy v Brezne pod vedením Ivana Nemkyho. 

Na záver festivalu účastníci absolvovali fakultatívny výlet do Bacúcha, kde ich privítal starosta obce. 
Laureáti Chalupkovho Brezna 
Marek Locek, literárna tvorba, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Alžbeta Havranová, 

výtvarná tvorba, ZŠ Semerovo, Janka Balážová, tvorba umeleckodokumentárnych a vzdelávacích digitálnych 
programov, ZŠ Spojová Banská Bystrica, Zuzana Žemberová, hudobná, ZUŠ Partizánske, Ľubica Peciarová, 
umelecký prednes, ZUŠ Partizánske 

Mimoriadne ceny získali 
Cena venovaná ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou: Emília Šipulová z 

Púchova v kategórii literárna tvorba próza za autentické svedectvo v spoločenskom kontexte doby, v ktorej žila 
Cena venovaná primátorom mesta Brezno Tomášom Abelom: Emília Alcnauerová z Prešova v kategórii 
umelecký prednes za nadštandardný prístup k umeleckému dielu a famózne zvládnutie recitácie Cena venovaná 
predsedom BBSK Jánom Lunterom: Jana Spáčová, ZŠ s MŠ Karola Rapoša v Brezne v kategórii tvorba 
umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov za tvorivé a inovatívne prístupy k vzdelávaniu 
prvákov; Renáta Frešová, DSS K. Matulaya Bratislava v kategórii výtvarná tvorba za originálny a jedinečný 
výtvarný prístup; 

Musica Berezun, ZUŠ Brezno v hudobnej kategórii za vyvážený interpretačný prejav a dramaturgickú 
objavnosť; Renáta Filková ZŠ Zemianska Olča v kategórii literárna tvorba za obraz intímneho sveta spojeného s 
prírodou Cena venovaná predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva Pavlom Ondekom: Marcela 
Vilhanová , ZUŠ Gelnica, Súkromná ZUŠ Margecany vo výtvarnej kategórii za mimoriadnu kreativitu Cena 
venovaná predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou:Komorné teleso ZUŠ Partizánske v 
hudobnej kategórii za nápaditú interpretáciu skladby Sedem statočných; Martin Mucha, ZŠ Spišská Nová Ves v 

literárnej tvorbe za prínos a experiment s formou Cena venovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja 
Jozefom Viskupičom: Elena Štósová, ŠZŠ Bratislava v kategórii tvorba umelecko- dokumentárnych a 
vzdelávacích digitálnych programov za originálny prínos v oblasti vyučovania slovenčiny a využitia 
medzipredmetových vzťahov Cena venovaná MO Matice slovenskej v Brezne: Ivan Bodnár, SŠ internátna 
Trebišov v kategórii literárna tvorba za tvorbu povestí vynikajúco stvárnenú s humánnym posolstvom a morálnymi 
hodnotami Cenu diváka: Božena Dobrovičová, Považská Bystrica v kategórii umelecký prednes za najlepší 
divácky ohlas 

Najlepší z horehronských pedagógov 
Umelecký prednes - strieborné pásmo: Mária Pacerová, Valaská Literárna tvorba - poézia: strieborné pásmo: 

Mária Pacerová, Valaská, bronzové pásmo: Kristína Gondová, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, Literárna tvorba - 



próza: strieborné pásmo: Anastázia Kováčová, Telgárt, Mária Cesnaková, Bacúch, Eva Hančáková, Podbrezová 
Výtvarná tvorba - zlaté pásmo: Rastislav Turňa, ZUŠ Valaská, bronzové pásmo: Eva Hančáková, Podbrezová 
Spev ľudovej piesne - strieborné pásmo: Anna Tokárová, ŠZŠ Brezno Hra na hudobnom nástroji - zlaté pásmo: 
Musica Berezun, ZUŠ Brezno, Akordeónové duo, ZUŠ Brezno Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných 
programov a umelecko-dokumentárne videofilmy - zlaté pásmo: Jana Spáčová, ZŠ s MŠ K. Rapoša Brezno. 

STANISLAV SPÁČ 
STANISLAV SPÁČ 
STANISLAV SPÁČ 
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17. Poprad privítal karatistov 
[16.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; MARIÁN DIC] 

 
 

Tradičné podujatie sa uskutočnilo v športovej aréne v Poprade. 
POPRAD. V prvú októbrovú sobotu sa v športovej hale v Poprade uskutočnil tradičný v poradí už 26. ročník 

Popradského pohára v karate. Na podujatí sa zúčastnilo 216 súťažiacich z 24 klubov zo Slovenska a zahraničia. 
Medzi nimi nechýbalo ani 9 karatistických klubov z podtatranského regiónu. Turnaj sa od začiatku niesol vo 
vynikajúcej atmosfére. V silnej konkurencii dosiahli skvelé výsledky karatisti zo Spišskej Novej Vsi, ktorí sa v 

celkovom účtovaní umiestnil na 3. mieste a v kategórii kumite jednotlivci na 2. mieste. 
Karatistické nádeje zo spišského klubu si odniesli domov spolu 16 medailí zo všetkých disciplín. 
V disciplíne kata získali karatisti zo Spiša spolu 6 cenných kovov, z ktorých boli 3 strieborné a 3 bronzové. V 

druhej disciplíne kumite sa súťažiacim talentom objavilo na hrudi až 10 medailí, z ktorých bolo až 5 zlatých, 2 
strieborné a 3 bronzové. 

Podujatie, ktoré má dlhodobú tradíciu, sa vydarilo a patrične si ho užili nielen súťažiaci, ale aj diváci. 
Turnaj sa od začiatku do konca niesol v skvelej atmosfére a prítomní sa už teraz tešia na ďalší ročník. 

MARIÁN DIC 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Kolkárske derby 
[16.10.2018; Novohradské noviny; s. 29; Redakcia] 

 
 

VÝSLEDKY 5. KOLA 
* KK Rimavská Sobota : FTC KO Fiľakovo „A“ 3180 zk / 3:5 / 3269 zk 
Kolkári FTC (5. miesto v extraligovej tabuľke) cestovali na derby zápas do Rimavskej Soboty (11. miesto v 

tabuľke). Po NBC prestávke a zbabranom zápase doma so Spišskou Novou Vsou (1:7, slabý výkon celého 
mužstva), muselo FTC KO znovu zabojovať o plusové body z vonkajšej kolkárne. Taktika mužstva bola 
postavená na útok hneď od začiatku, tréner na začiatok postavil Patrika Flachbarta 548 zk/1 b a Alexandra 
Šimona 552 zk / 1b (0:2 a + 53 kolov), do druhej dvojice Miroslav Rábely 578 zk/ 1b a Erik Gallo/ striedaný s L. 
Flachbartom 515 zk/ 0 b. Tak po štyroch dvojiciach 1:3 a + 133 zk. s cieľom udržať náskok a vyhrať derby 
nastúpili najmä Viliam Mag 559 zk / 0b (udržať svoj výsledok s čo najmenšou stratou proti Milanovi Kojnokovi 
(najlepší hráč RS) a Dušan Murín 517 zk/ 0b. V peknom napínavom zápase v dobrej korektnej atmosfére si body 
zobrali domov hráči z Fiľakova. Na začiatku bolo ešte milou udalosťou, keď predseda oddielu Otto Povinský 
zaprial veľa šťastia, zdravia jubilantovi Ladislavovi Bónišovi (bývalý hráč, činovník a rozhodca SKoZ) k jeho 
jubileu - 80 rokov. 

* MKK Magnezit Jelšava : FTC KO Fiľakovo „B“ 3224 zk / 6:2 / 3023 zk 
Rezerva FTC KO (6. miesto v 1. lige Východ) cestovala do Rimavskej Soboty, kde hrá svoje zápasy MKK 

Magnezit Jelšava. Rezerva taktiež po prestávke, ale naopak výhre so Spišskou Novou Vsou 6:2 a nádherným 
výkonom. Cestovali v oklieštenej zostave proti Jelšave. Začiatok bol celkom dobrý, keď nastupovali v zložení 
Debnár Viktor 522 zk/1b (tretí zápas v základe 3 bod) a Fukasz Igor 504 zk/0 b, Čaba Kristian 550 zk/ 1 b, Tőre 
Karol 500 zk/ 0 b., zápas sa zlomil pri poslednej dvojici keď Pál Patrik 441 zk /0b a Ondriga Jozef 506 zk /0 b 
(súper Raffay Maroš 603 zk., hráč kola.) 

4. KOLO DORASTU 
* FTC KO Fiľakovo : TJ Tatran Spišská Nová Ves 1635 zk/ 2:0 /1352 zk 

Dorastenci (2. miesto v dorasteneckej lige Východ) pod vedením trénera, vedúceho a zároveň aj rozhodcu 
Flachbart Ladislava, nastúpili v zložení Mag Viliam 532 zk, Gallo Erik 534 zk, Kluka Róbert 532 zk a Knapp 
Damian 569 zk zvíťazili nad súperom suverénnym spôsobom. Keď hráči Kluka a Knapp sú ešte v žiackej vekovej 
kategórii, a už teraz sa doťahujú na skúsenejších spoluhráčov. Máme taktiež žiakov reprezentujúcich rimavskú 
Sobotu (podmienka účasti v extralige mať mládežnícke družstvo). Odohrali zápas v Košiciach s víťazným koncom 



Eremiáš Daniel 493zk, Mihaliová Bianka 461 zk, Kovács Patrik 434 zk a Luky Peter 408 zk. Hrajú pod vedením . 
Mészárosa Jána. Gratulujeme. 

LADISLAV FLACHBART 
Osobný rekord Damiána Knappa. ARCHÍV L.F. 
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19. Ela a jej kľúče k zázrakom otvorili dobré ľudské srdcia 
[16.10.2018; Zvolensko-Podpolianske noviny; s. 11; ADRIÁNA ANTOLOVÁ] 

 
 

Na prvom krste knihy o Ele vyzbierala autorka s ilustrátorkou takmer dvetisíc eur pre postihnutú Janku. 
Ela a jej kľúče k zázrakom. Knihu zvolenskej rodáčky Zuzany Almáši Koreňovej krstili v piatok vo Zvolene. 
Autorka knihy sa okrem písania už dva roky venuje výrobe šitých originálnych bábok pod značkou Bábky, 

ktoré liečia dušu. Bábky vyrobila aj pre svoju druhú knihu, ktorú ilustrovala Iveta Košíková. 
Peniaze rozdelili 
Obidve sa rozhodli, že tieto originálne diela predajú a finančný výťažok z predaja venujú dvom rodinám so 

zdravotne postihnutým dieťatkom. 
„Do piatku, keď sa vo Zvolene konal prvý krst knihy, sme vyzbierali 2416 eur,“ povedala Zuzana Almáši 

Koreňová. 
Túto sumu vyzbierali vďaka ľuďom, ktorí si kúpili dielo, ale aj vďaka dobrovoľným darcom, ktorí prispeli 

ľubovoľnou sumou bez zakúpenia diela. Celý výťažok autorka a ilustrátorka knihy rozdelili v deň krstu na polovicu; 
1208 eur pre jednu aj druhú rodinu. 

Na krste sa autorke podarilo vyzbierať aj ďalšie peniaze na dobrovoľnom vstupnom, dobrovoľných 
príspevkoch a pri vydražení pokrstenej knihy, ktorá bola vydražená v sume sto eur. Všetky financie získané v deň 
krstu pripočítali k pôvodnej sume 1208 eur, a tak rodina sedemročnej Janky dostala 1820 eur. 

„Odovzdali sme ich priamo na krste jej mamine, s ktorou sa poznám už dlhšie,“ prezradila autorka knihy. 
Janka sa narodila s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Je na invalidnom vozíčku a jej liečba si vyžaduje aj také 
terapie, ktoré nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami. 

Krstili trblietkami 
Knihu na prvom krste priviedla do života Lucia Hablovičová, a to pomocou trblietok. Ďalšieho krstu sa ujme 

Ján Gáll, ktorý sa stal tento rok víťazom Ankety Zlatý Amos ako Najobľúbenejší učiteľ. 
„Druhý krst sa bude konať 26. októbra v Smižanoch, kde žije ilustrátorka knihy Ivetka Košíková. Tam 

odovzdáme vyzbieranú sumu rodine deväťročného Jurka zo Spišskej Novej Vsi, ktorý trpí ťažkým zdravotným 

postihnutím, a jeho maminka sa stará o neho a ešte druhé dieťa len sama,“ objasnila autorka. 
O čom je Ela? 
„Kniha Ela a jej kľúče k zázrakom je určená pre všetkých od desať rokov až donekonečna. Obsahuje sedem 

autentických príbehov zo života dievčatka Ely v čase jej detstva až do 13,5 roka,“ priblížila Almáši Koreňová. 
Ela rozpráva o tom, ako sa v období dieťaťa vyrovnávala s rôznymi smutnými aj hravými a vtipnými situáciami 

a tiež o svojich významných ponaučeniach - kľúčoch, ktoré jej otvorili cesty k zázrakom. 
„Ela je knihou ,realistických rozprávok‘, ktorá nadchne dieťa aj dospelého a v ktorej sa nájde každý čitateľ. V 

krátkych epizódach zo života rozpráva príbeh o detstve, o rodine a vzťahoch a problémoch v nej, podaný s 
jedinečnou ľahkosťou a čarovnosťou,“ povedal Branislav Gröhling, ktorý je poslancom slovenského parlamentu. 

Zľava ilustrátorka Iveta Košíková, krstná mama knihy Lucia Hablovičová, autorka Zuzana Almáši Koreňová a 
moderátorka podujatia Sanja Nikolov. MARTIN ALMÁŠI 
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20. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; dobrenoviny.sk; 19:20; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/145181/v-spiskej-novej-vsi-skoncil-williams-prisiel-nottage 

 
 

Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v 
tíme Florida International. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Spišská Nová Ves 16. októbra (TASR) - Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves americký rozohrávač Cameron Williams. Nenaplnil očakávania. 

“Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,” 
povedal pre portál basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/145181/v-spiskej-novej-vsi-skoncil-williams-prisiel-nottage


Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v 
tíme Florida International. 

“Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, 
čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže 
organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v 
sobotňajšom zápase s Handlovou nastúpiť,” povedal Bitzanis. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Nepoučiteľný cestný pirát sa hnal v dedine rýchlosťou 110 km/h: Zarazí 

vás, koľko mu už naparili pokút 
[16.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 18:10; vd] 

 
https://www.cas.sk/clanok/754080/nepoucitelny-cestny-pirat-sa-hnal-v-dedine-rychlostou-110-km-h-
zarazi-vas-kolko-mu-uz-naparili-pokut/ 

 
 

Otvoriť galériu 
“Nepoučiteľný cestný pirát z okresu Gelnica od roku 2006 dostal 32 blokových pokút vo výške viac ako 2000 

eur, z toho 18 pokút sa týkalo rýchlosti,” uviedla polícia na sociálnej sieti. Tentokrát išiel cez dedinu na Spiši 
rýchlosťou 110 km/hod. 

Policajti v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) zastavili vodiča Škody Superb. Obcou sa rútil rýchlosťou 

až 110 kilometrov za hodinu na mieste kde je dovolená rýchlosť 50 km/hod. 
Policajti mu nadelili pokutu 500 eur. Šofér ju však odmietol zaplatiť. Cestnému pirátovi okrem pokuty hrozí 

odobratie vodičského preukazu. 
Foto: 
Cestný pirát z okresu Gelnica Zdroj: fb pz / Čas.sk 
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22. Projekt Krajší deň 
[16.10.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Viera Polešovská] 

 
 

Viera Polešovská, moderátorka: „Venujú svoj voľný čas cudzím ľuďom, pomáhajú opusteným, chorým, starým 
i malým. Reč je o dobrovoľníkoch, ktorí sa zapojili do projektu Krajší deň. Ten pred pár dňami spustili v dvoch 
nemocniciach na východe Slovenska - vo Svidníku a v metropole Spiša v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Venovať niekomu úsmev, zahrať si spoločenskú hru, či len tak sa 
porozprávať. Takto sa venujú dobrovoľníci pacientom hospitalizovaným v nemocnici. Vedúci lekár oddelenia 
dlhodobo chorých v Spišskej Novej Vsi Štefan Drobný.“ 

Štefan Drobný, vedúci lekár oddelenia dlhodobo chorých v Spišskej Novej Vsi: „Nestačí iba fantasticky 

vypracovaný diagnostický a terapeutický postup, ale aj milé slovo.“ 
Marie Balážová Melníková: „Jednou z dobrovoľníčok je i Janka.“ 
Janka, dobrovoľníčka: „Tých slov o láskyplnosti a opatere je strašne veľa, len realita je krutá, je to úplný opak, 

sme k sebe zlí.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pacienti si ich prítomnosť pochvaľujú.“ 
Pacient: „Dobré je to, no.“ 
Pacientka: „Som veľmi rada, že prišli aj tu na toto oddelenie. Tak viete, ja som to ešte také nevidela.“ 
Pacient: „Som im poďakoval za to, že mi priniesli balóny.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pre dobrovoľníčku Táňu je táto skúsenosť veľkou výzvou.“ 
Táňa, dobrovoľníčka: „Detičkám by som vedela vymyslieť program a od starých ľudí očakávam, že oni budú tí, 

čo sa vyrozprávajú a budú potrebovať niekoho, čo ich popočúva.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dobrovoľníci budú tráviť svoje voľné chvíle v spišskonovoveskej nemocnici s 

pacientmi na dvoch oddeleniach, a to na detskom a na oddelení pre dlhodobo chorých. Prítomnosť dobrovoľníkov 
u detských pacientov oceňuje aj zástupkyňa primárky na detskom oddelení Zuzana Veisenpacherová.“ 

Zuzana Veisenpacherová, zástupkyňa primárky na detskom oddelení v Spišskej Novej Vsi: „Máme veľmi 

veľa detí, ktoré sú hospitalizované bez mamičiek.“ 
Marie Balážová Melníková: „Autorka projektu Krajší deň Tatiana Kosťová nám povedala, že do projektu sa 

zatiaľ zapojilo šesťdesiatjeden dobrovoľníkov.“ 

https://www.cas.sk/clanok/754080/nepoucitelny-cestny-pirat-sa-hnal-v-dedine-rychlostou-110-km-h-zarazi-vas-kolko-mu-uz-naparili-pokut/
https://www.cas.sk/clanok/754080/nepoucitelny-cestny-pirat-sa-hnal-v-dedine-rychlostou-110-km-h-zarazi-vas-kolko-mu-uz-naparili-pokut/


Tatiana Kosťová, autorka projektu Krajší deň: „Odpracovali bezmála tisíc tristo dobrovoľníckych hodín a do 
projektu sme zapojili už viac ako tritisíc pacientov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do konca roka bude fungovať desať dobrovoľníckych centier v nemocniciach po 
celom Slovensku a pribúdať potom budú aj ďalšie.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

23. 12:29; V Spišskej Novej Vsi je dnes diskusia o extrémizme… 
[16.10.2018; dennikn.sk; Slovensko; 12:29; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1263036/ 

 
 

V Spišskej Novej Vsi je dnes diskusia o extrémizme občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko. Moderuje 

Andrej Bán, hosťami sú Eva Mosnáková, ktorá prežila holokaust, publicista Michal Havran, starosta Spišského 
Hrhova Vladimír Ledecký a občiansky aktivista Martin Makara. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. FOTO a VIDEO: Vo veži Dómu svätého Martina nestraší, ale skrýva pár 

historických predmetov i záhadných nápisov 
[16.10.2018; bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby; 11:11; ars;foto: FB Bratislava;My love;TASR;Gogle 

Maps;video: Bratislava] 

 
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/51567-foto-a-video-vo-vezi-domu-svateho-martina-
nestrasi-hoci-je-plny-zahad-a-historickych-kuriozit 

 
 

Dóm svätého Martina, ktorý sa nazýva aj katedrálou pochádza z 15. storočia a vďaka Márii Terézii sa stal v 
dobe Rakúsko-Uhorska aj korunovačným kostolom. Je to najvyššia historická budova v našom meste a jedna z 
dominánt Bratislavy. Obdivovanou je nielen zlatá koruna, ktorá sa nachádza na vrchole veže, ale aj v jej útrobách 
sa nachádza niekoľko predmetov hodných obdivu… 

Správcom Dómu ja Farnosť svätého Martina, ktorá pred niekoľkými dňami umožnila administrátorovi 
facebookovej skupiny Bratislava, My Love návštevu vo veži. Tá je s výškou 85 metrov druhou najvyššou 
kostolnou vežou na Slovensku - ešte o dva metre viac má kostol Nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 

Takýto výhľad veža ponúka: 
Svoje dojmy opísal v statuse správca spomínanej stránky takto: “Ako som sľúbil, tu je ďalšia lahôdka z 

výpravy do veže dómu. Príjemne ma prekvapilo, ako citlivo bola pred pár rokmi spravená rekonštrukcia veže a 
strechy. Žiadne holubince, pavučiny, prach… Aj napriek obnove tam však stále cítiť tajomnú atmosféru minulých 
storočí. V časti veže, kde sú hodiny, je na každej zo štyroch strán malé okienko. Keď som cez jedno vykukol, 
ocitol som sa rovno v obrovskom ciferníku obkolesený rímskymi číslicami. Škoda, že som sa nemohol vidieť 
zospodu. Pohyb hodinových ručičiek majú na starosti štyri malé elektrické strojčeky, ale o poschodie nižšie je 
stále starý mechanický hodinový stroj. A pod ním z povaly visia obrovské kovové závažia.” 

Na spomínanej stránke bolo zároveň zverejnených aj niekoľko dokumentačných fotografií: 
Zdroj: 
FB Bratislava, 
My Love 
Pri každých hodinách je aj malé okienko, ktoré zdola ani nevidno… 
Zdroj: 
FB Bratislava, 
My love 
Steny pri bývalom hodinovom stroji zdobia záhadné nápisy a nákresy, ktoré pravdepodobne súvisia s 

fungovaním a nastavovaním týchto mechanizmov. 
Zdroj: 
FB Bratislava, 
my love 
Zdroj: 
TASR a Google Maps 
Všimli ste si, že kým pred niekoľkými rokmi bol číselník hodín čierny a arabské číslice zlatými písmenami, tak 

v súčasnosti majú hodiny bielu farbu a rímske čísla sú namaľované na čierno? Akurát ručičky, teda presnejšie 
ručiská hodín zostali v zlatom vyhotovení. 

https://dennikn.sk/minuta/1263036/
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/51567-foto-a-video-vo-vezi-domu-svateho-martina-nestrasi-hoci-je-plny-zahad-a-historickych-kuriozit
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/51567-foto-a-video-vo-vezi-domu-svateho-martina-nestrasi-hoci-je-plny-zahad-a-historickych-kuriozit


(ars, foto: FB Bratislava, My love, TASR, Google Maps, video: Bratislava, My love) 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Zvolen: Indícia Roadshow prináša inšpirácie na zlepšenie vzdelávania 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 10:07; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zvolen-indicia-roadshow-prinasa-ins/44907-clanok.html 

 
 

V poradí 14. ročník tohto podujatia prebieha v šiestich slovenských mestách. 
Zvolen 16. októbra (TASR) - Vo Zvolene sa v utorok hovorí o inšpiráciách na zlepšenie vzdelávania. V 

zasadačke mestského úradu sa koná konferencia o vzdelávaní s názvom Indícia Roadshow. V poradí 14. ročník 
tohto podujatia prebieha v šiestich slovenských mestách. Prináša prednášky odborníkov aj praktické ukážky 
možných zmien na školách. 

„Cestujeme po Slovensku s odborníkmi na vzdelávanie a aj s učiteľmi a inými ľuďmi z praxe, aby sme 
motivovali čo najväčšiu skupinu ľudí k zmene na našich školách. Chceme im ukázať, čo všetko sa dá aj v našich 
podmienkach robiť inak, a povedať im, že im v ich snažení sa o zmenu môžeme pomôcť,“ uviedol Peter Halák, 
riaditeľ neziskovej organizácie Indícia. 

Tohtoročná Indícia Roadshow prinesie v prvom bloku prednášky o tom, čo sú rozhodujúce faktory pre úspech 
učiteľa, fungovanie školy a pre napredovanie žiakov. Predstaví tiež manuál k reformnému dokumentu Učiace sa 
Slovensko. Druhý blok bude venovaný konkrétnym krokom a praktickým ukážkam, ako sa dá vzdelávať inak, 
napríklad v prírodovedných predmetoch, informatike či v občianskej náuke. 

Indícia Roadshow sa začala v pondelok (15. 10.) v Nitre, po Zvolene zavíta aj do Košíc, Spišskej Novej Vsi, 

Žiliny a Bratislavy. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Zvolen: Indícia Roadshow prináša inšpirácie na zlepšenie vzdelávania 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 10:07; TASR] 

 
https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zvolen-indicia-roadshow-prinasa-ins/44907-clanok.html 

 
 

V poradí 14. ročník tohto podujatia prebieha v šiestich slovenských mestách. 
Zvolen 16. októbra (TASR) - Vo Zvolene sa v utorok hovorí o inšpiráciách na zlepšenie vzdelávania. V 

zasadačke mestského úradu sa koná konferencia o vzdelávaní s názvom Indícia Roadshow. V poradí 14. ročník 
tohto podujatia prebieha v šiestich slovenských mestách. Prináša prednášky odborníkov aj praktické ukážky 
možných zmien na školách. 

„Cestujeme po Slovensku s odborníkmi na vzdelávanie a aj s učiteľmi a inými ľuďmi z praxe, aby sme 
motivovali čo najväčšiu skupinu ľudí k zmene na našich školách. Chceme im ukázať, čo všetko sa dá aj v našich 
podmienkach robiť inak, a povedať im, že im v ich snažení sa o zmenu môžeme pomôcť,“ uviedol Peter Halák, 
riaditeľ neziskovej organizácie Indícia. 

Tohtoročná Indícia Roadshow prinesie v prvom bloku prednášky o tom, čo sú rozhodujúce faktory pre úspech 
učiteľa, fungovanie školy a pre napredovanie žiakov. Predstaví tiež manuál k reformnému dokumentu Učiace sa 
Slovensko. Druhý blok bude venovaný konkrétnym krokom a praktickým ukážkam, ako sa dá vzdelávať inak, 
napríklad v prírodovedných predmetoch, informatike či v občianskej náuke. 

Indícia Roadshow sa začala v pondelok (15. 10.) v Nitre, po Zvolene zavíta aj do Košíc, Spišskej Novej Vsi, 

Žiliny a Bratislavy. 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Putovná časť Roadshow 2018 sa skončila – začína sa súťažiť 
[16.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 08:32; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/putovna-cast-roadshow-2018-uradu-vl/44903-clanok.html 

 
 

Počas stretnutí sa študenti, ako aj pedagógovia o tematiku eurofondov živo zaujímali. 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zvolen-indicia-roadshow-prinasa-ins/44907-clanok.html
https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zvolen-indicia-roadshow-prinasa-ins/44907-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/putovna-cast-roadshow-2018-uradu-vl/44903-clanok.html


Bratislava 16. októbra (TASR) - V piatok 12. októbra 2018 sa na dvoch stredných školách vo Veľkých 
Kapušanoch skončila prvá, tzv. putovná časť Roadshow 2018, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády SR pre 
študentov stredných škôl s cieľom priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory eurofondov a inšpirovať ich v 
príprave konkrétneho projektového zámeru, s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre školu, 
ktorú navštevujú. 

Uplynulý týždeň zavítali lektori Úradu vlády SR s prezentáciou o aktuálnom programovom období čerpania 
eurofondov a informáciami o súťaži do viacerých miest a škôl v Krupine, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, 
Zvolene, Jelšave, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Krompachoch a Veľkých Kapušanoch. Zavŕšila sa tak putovná 

časť podujatia, počas ktorého lektori navštívili počas dvoch týždňov spolu 20 miest a 30 stredných škôl na 
Slovensku. Na prezentáciách sa zúčastnilo až 900 študentov. 

Počas stretnutí sa študenti, ako aj pedagógovia o tematiku eurofondov živo zaujímali. V diskusii zaznievali 
pozitívne, ale aj kritické analýzy už realizovaných projektov v ich blízkom okolí či regióne, otázky “na telo”, ale aj 
zaujímavé konkrétne nápady na vlastné projekty. 

Práve vypracovanie samostatného súťažného projektového zámeru, ktorý odzrkadlí schopnosti študentov 
pracovať v tíme s informáciami o eurofondoch a prebiehajúcom programovom období na stránke Chyba! Záložka 
není definována.>, ako aj s informáciami o hlavných potrebách ich školy, obce, mesta či komunity, je hlavnou 
úlohou študentov tretích ročníkov stredných škôl. Každá škola má možnosť vytvoriť maximálne 3 štvorčlenné 
družstvá, ktoré zašlú svoj projektový zámer na adresu Úradu vlády SR najneskôr do 31. decembra 2018. 

Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného 
orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných 
programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny tak pre 
školy, ako aj pre študentov, členov víťazných tímov. 

Pre školy : 
1.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- E 
2.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 8.000,- E 
3.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 6.000,- E Každý člen víťazného tímu získa: 
1.cena - Smart Tv 4K Ultra 
2.cena - notebook a balík Microsoft Office 2016: 
3.cena – tablet. 
Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v 

Bratislave do konca marca budúceho roka. Všetky podstatné informácie sú zverejnené na portáli Eufondy.sk: 
Chyba! Záložka není definována.. 

TASR o tom informoval odbor informovanosti a publicity Úradu vlády SR. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Neďaleko Spišskej sa predviedli psíky: Títo havkáči bodovali v súťaži 

Chlpáčik Spiša! 
[16.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nedaleko-spisskej-sa-predviedli-psiky-tito-havkaci-bodovali-v-sutazi-chlpacik-
spisa-312090 

 
 

Milé podujatie spojené s pomocou a psíci na stupienkoch víťazov. V Matejovciach nad Hornádom sa už po 
druhýkrát volil Chlpáčik Spiša. 

Uplynulá sobota patrila v Matejovciach nad Hornádom najlepším priateľom človeka. Práve tam si v rámci Dňa 
otvorených dverí v útulku Šťastný psík mohli návštevníci pozrieť útulok aj jeho obyvateľov. Ako priblížila majiteľka 
útulku Silvia Valkošáková, počas celého dňa mohli ľudia psíky venčiť poprípade prispieť materiálne. V areáli 
útulku prebiehali aj rôzne aktivity. Súčasťou podujatia boli i dve milé súťaže určené práve štvornohým kamarátom. 

Chlpáčik Spiša 
Spomedzi súťažiacich psíkov vyberala porota toho, ktorý získa titul Chlpáčik Spiša 2018. Členovia poroty to 

nemali naozaj ľahké. Na súťaži sa zúčastnili psíci rôznych plemien aj rôzneho vzrastu, veku a povahových 
vlastnosti. Taktiež veková hranica majiteľov bola v širokom rozpätí. 

„To na čo porota dbala bola spolupráca a súhra u jednotlivých súťažiacich „párov“ a v dosiahnutí toho 
neexistujú žiadne pravidlá. Dimenzia každého vzťahu je iná a konštrukcia vzájomnej spolupráce je založená na 
poznaní odlišnosti partnera ( ľudského či zvieracieho) a vzájomnej úcte a rešpekte,“ ozrejmila Silvia Valkošáková 
s tým, že to na čom záležalo boli usmiate tváre majiteľov a chvostíky psíkov, ktoré sa od šťastia neprestajne 
hýbali. 

Nakoniec namiesto prvých troch miest porota udelila až päť plus šiestu špeciálnu cenu poroty. Chlpáčikom 
Spiša sa stal jeden a polročný nemecký boxer Dusty, ktorý pricestoval so svojim majiteľom až z Handlovej. 

Na druhom mieste skončil kríženec Rendy z Bystrian a na treťom oriešok Frigo, bývalý útulkáčik zo Smižian. 
Keďže sa porota nevedela dohodnúť a očarili ich aj ďalšie psíky, bolo udelené aj štvrté miesto a to havkáčovi 

http://spisska.dnes24.sk/nedaleko-spisskej-sa-predviedli-psiky-tito-havkaci-bodovali-v-sutazi-chlpacik-spisa-312090
http://spisska.dnes24.sk/nedaleko-spisskej-sa-predviedli-psiky-tito-havkaci-bodovali-v-sutazi-chlpacik-spisa-312090


Ajovi, ktorý bol taktiež adoptovaný z útulku a jeho domovom sa stala Spišská Nová Ves. Päticu uzatvorila 

kokeršpanielka Lilly zo Spišských Vlách. 
Miláčik útulku 
Čerešničkou celého dňa bola druhá súťaž, v ktorej o víťazovi mohli hlasovať všetci prítomní. Titul Miláčik 

útulku nakoniec získali až dvaja psíky, keďže v hlasovaní dostali rovnaký počet bodov. Miláčikmi sa nakoniec stali 
Zeus a Saxana. 

Milým prekvapením celého dňa bola aj adopcia psíka priamo na podujatí či chlapček, ktorý zo svojich 
ušetrených peniažkov nakúpil veci útulkáčom. 

Fotky z akcie aj štvornohých víťazov nájdete v našej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

29. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams a majú za neho už aj náhradu: 

Potrebujeme iný typ rozohrávača 
[16.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/361727/v-spiskej-novej-vsi-skoncil-williams-a-maju-za-neho-uz-aj-nahradu-
potrebujeme-iny-typ-rozohravaca/ 

 
 

Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube BK 04 AC LB Spišská Nová Ves americký 

rozohrávač Cameron Williams. Ten nenaplnil očakávania. 
“Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,” 

povedal pre portál basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis. 

Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v 
tíme Florida International. 

“Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, 
čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže 
organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v 
sobotňajšom zápase s Handlovou nastúpiť,” povedal Bitzanis. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 3. kolo 
1 
X 
2 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
17.10.2018 
BC Prievidza Prievidza 
2.79 16.00 1.45 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
17.10.2018 
BK Levickí Patrioti Levice 
2.07 14.00 1.80 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
17.10.2018 
BK Inter Bratislava Bratislava 
6.74 19.00 1.10 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
17.10.2018 
BK Iskra Svit Svit 
2.20 15.00 1.70 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 
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30. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-spiskej-novej-vsi-skoncil-williams-prisiel-nottage-cl624151.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 16. októbra (TASR) - Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves americký rozohrávač Cameron Williams. Nenaplnil očakávania. 

“Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,” 
povedal pre portál basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis. 

Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v 
tíme Florida International. 

“Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, 
čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže 
organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v 
sobotňajšom zápase s Handlovou nastúpiť,” povedal Bitzanis. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

31. PREHĽAD: Preštudujte si, komu v najbližších dňoch nepôjde elektrina v 

okrese Spišská 
[16.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/prehlad-prestudujte-si-komu-v-najblizsich-dnoch-nepojde-elektrina-v-okrese-
spisska-312110 

 
 

Prinášame vám info, komu a kedy v okrese Spišská Nová Ves v najbližšom čase nepôjde prúd. Tu sú 

plánované odstávky až do konca októbra… 
Do konca tohto mesiaca čaká náš okres ešte niekoľko plánovaných odstávok elektrickej energie. Informuje o 

nich na svojej webstránke Východoslovenská distribučná spoločnosť. Prinášame vám ich prehľad. 
Termín – od-do – Odberné miesto 
- 22.10.2018– od 07:30 do 16:00 hod. – Harichovce: ul. 1. Mája č.d. 9, ul. Levočská od č.d. 52 po č.d. 58 

párne, od č.d. 59 po č.d. 69, č.d. 71, od č.d. 73 po č.d. 84, ul. Osloboditeľov č.d. 1, 3, od č.d. 6 po č.d. 24, od č.d. 
26 po č.d. 30, ul. SNP od č.d. 1 po č.d. 4, č.d. 7 

- 23.10.2018 – od 07:40 do 18:00 hod. – v meste Krompachy: ul. Lorencova č.d. 7–12, 19, 459, 514 
- 24.10.2018 – od 07:30 do 17:30 hod.- v meste Spišské Vlachy: ul. Hviezdoslavova č.d. 38–41, ul. SNP č.d. 

29–34, celá budova kultúrneho domu 
- 25.10.2018 – od 07:20 do 17:30 hod. – v meste Spišské Vlachy : celá ul. Slovenská okrem č.d. 19, celá ul. 

Kostolná, ul. Železničná č.d. 1–13, 62, 64–69,, ul. Hornádska č.d. 1–6, ul. Jarná č.d. 1, 2, ul. Záhradná č.d. 2–15, 
17, 18, 54, ul. SNP č.d. 27, 28, ul. Požiarnická č.d. 40–43, dom smútku, rímskokatolický kostol 

- 26.10.2018 – od 07:00 do 15:30 hod. – časť obce Spišské Tomášovce: ul. Kostolná od č.d. 2 po č.d. 6, od 
č.d. 8 po č.d. 18, od č.d. 20 po č.d. 27, od č.d. 29 po č.d. 33, od č.d. 35 po č.d. 42, č.d. 44, 46, ul. Slovenského 
raja č.d. 205, 207, 208, 212, 7, 26, 29, 28/44, 30, 32, 34, 31/38, ul. Hrabušická 204 

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

[Späť na obsah] 

 
 

32. V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage 
[16.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Anton Krajčoviech] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-v-spiskej-novej-vsi-skoncil/354957-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

https://www.24hod.sk/v-spiskej-novej-vsi-skoncil-williams-prisiel-nottage-cl624151.html
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http://www.teraz.sk/sport/basketbal-v-spiskej-novej-vsi-skoncil/354957-clanok.html


Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v 
tíme Florida International. 

Spišská Nová Ves 16. októbra (TASR) - Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves americký rozohrávač Cameron Williams. Nenaplnil očakávania.“Museli sme 

poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,” povedal pre portál 
basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis. Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo 

zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v tíme Florida International. “Tohto hráča som 
viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, čo od neho môžem 
očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže organizovať hru. To je 
to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v sobotňajšom zápase s 
Handlovou nastúpiť,” povedal Bitzanis. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. AKTUALIZUJEME: Jano a Martina, my nezabúdame 
[16.10.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 16. októbra 2018 1 3 1.3K 

zhliadnutí] 

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

 
 

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

Polícia: Vykonáva domové prehliadky, podľa médií môže ísť o objekty Mariana K. 
Bratislava 16. októbra (TASR) – Polícia vykonáva v utorok ráno domové prehliadky, ktoré súvisia s násilnou 

trestnou činnosťou. Informuje o tom na sociálnej sieti bez bližších detailov. 
„Dnes prebiehajú domové prehliadky viacerých priestorov u konkrétnej osoby v súvislosti s násilnou trestnou 

činnosťou. Viac informácií nie je možné poskytnúť,“ napísali policajti. 
Podľa Denníka N a webu Aktuality.sk má ísť o objekty podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti väzobne 

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

B.Kollár: Zverejňovanie vecí z Kuciakovho spisu pomáha spolupáchateľom 
Bratislava 10. októbra (TASR) – Novinári si zrejme neuvedomujú, že pravidelným zverejňovaním informácií 

vytiahnutých zo spisu Jána Kuciaka vopred informujú o najnovších zisteniach polície aj možných spolupáchateľov 
a objednávateľov dvojnásobnej vraždy. V diskusii na Tablet.TV to povedal predseda hnutia Sme rodina Boris 
Kollár. 

„Je veľmi nešťastné, že sa pomaly každý deň objaví v novinách niečo nové z vyšetrovacieho spisu. Pre mňa 
je to absolútne nepochopiteľné. Ako je v tomto storočí možné, že si z toho polícia robí rešeto alebo trhací 
kalendár?,“ pýta sa Kollár, ktorý si nemyslí, že by informácie vynášali advokáti poškodených. „Pri všetkej úcte, 

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


pán Lipšic mi napadne v tejto súvislosti až ako posledný. Ako advokát by si to v žiadnom prípade nedovolil,“ 
povedal. „Ide to priamo odtiaľ, z najužšieho kruhu, ktorí to púšťajú von. To je moja výčitka smerom k Policajnému 
zboru,“ vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. 

Na druhej strane, zaistenie štyroch pravdepodobných páchateľov sedem mesiacov po skutku hodnotí Kollár 
vysoko pozitívne. „Som presvedčený, že im pomohli zábery z družíc, to ich naviedlo. Dostali sa k vykonávateľom 
a cez nich sa vyšetrovatelia budú snažiť nájsť aj objednávateľa. Verejnú mienku to trochu upokojilo. Ľudský život 
to už nevráti, ale na to, aby sme opäť mohli mať dôveru v štát, je dôležité, aby sa to vyšetrilo,“ povedal. 

Na margo indícií, podľa ktorých možno páchatelia plánovali aj vraždu prvého námestníka generálneho 
prokurátora Petra Šufliarskeho, Kollár povedal, že ak by sa to potvrdilo, bolo by to vyhlásenie vojny štátu. „Pre 
mňa je to nepochopiteľné,“ uviedol. Na otázku, či za vraždou mohol stáť podnikateľ Marian K., ktorý sa v minulosti 
Jánovi Kuciakovi pre jeho články vyhrážal, Kollár reagoval, že ju musia zodpovedať orgány činné v trestnom 
konaní. 

„Nikomu do hlavy nevidím. Nebol to môj blízky priateľ, aby som mohol povedať, ako sa rozhoduje. V poslednej 
dobe na mňa stále len útočil a vyťahoval na mňa špinu,“ povedal Kollár na margo kontroverzného podnikateľa, 
ktorý je obvinený v inej veci a podiel na dvojnásobnej vražde odmieta. „Čo sa mňa týka, ja nebudem kydať ani na 
Mariana K. Ak je vinný, nech ho odsúdia a ak nie je, nech ho zbavia viny. Ale má to urobiť ten, kto je na v štáte 
určený,“ tvrdí Kollár. 

Na margo aktuálnych sporov o to, či sa s Marianom K. lepšie poznali koaliční alebo opoziční politici, Kollár 
povedal, že podľa neho sa najväčšie kauzy spájané s týmto podnikateľom stali za vlády Smeru-SD. „Smer tu 
vládne s krátkou prestávkou už dvanásť rokov. Pozrite sa, ako sa Marianovi K. darilo,“ upozornil. 

S údajnou objednávateľkou vraždy Alenou Zs. bol v minulosti krátko v kontakte aj Boris Kollár. Tvrdí, že nie 
iba on. „Prečo sa hovorí o Borisovi Kollárovi? Preto, lebo to médiá dobre predajú. O iných politikoch, ktorých 
kontaktovala, sa nehovorí, lebo taká titulka by sa ťažšie predávala,“ povedal s tým, že ho v tom čase požiadala o 
pomoc. „Ona ma kontaktovala tak, ako ma kontaktujú tisíce iných ľudí. Mužov, žien, starých ľudí… Ja som vtedy 
nebol v politike, nemusel som si dávať taký pozor ako dnes, keď som verejne činná osoba. Ale aj dnes, keď vám 
niekto napíše, nemôžete vedieť, čo sa stane o niekoľko rokov, komunikujete ako s každým iným,“ tvrdí Kollár. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výsledky vyšetrovania vraždy J. Kuciaka vylúčili podľa R. Fica taliansku stopu 



Bratislava 2. októbra (TASR) – Doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou vraždou mala byť talianska mafia 
prepojená na Úrad vlády SR. Uviedol to vo vyhlásení Smeru-SD jeho predseda Robert Fico, ktorého vláda 
skončila po Kuciakovej vražde a podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizátori vyhlásili, že vnímajú štvrtkový zásah polície ako krok vpred a veria, že bude viesť k do lapeniu 
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 n ielen 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 spravodlivosti a 
zaistenie dodržiavania princípov právneho štátu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Držiteľov ceny na pôde Európskeho parlamentu (EP) oznámila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej 
ľavice – Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL). Cena dotovaná sumou 5000 eur je podľa GUE/NGL určená 
jednotlivcom alebo skupi 

[Späť na obsah] 
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Basketbalista Cameron Williams nenaplnil očakávania. 
SPIŠSKÁ NOVÉ VES. Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves americký rozohrávač Cameron Williams. 

Ten nenaplnil očakávania. 
“Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,” 

povedal pre portál basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis. 

Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. 
Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v tíme Florida International. 
“Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, 

čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže 
organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v 
sobotňajšom zápase s Handlovou nastúpiť,” povedal Bitzanis. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Poradňa bojujúca za práva Rómov: Na Slovensku sa málokedy domôžu 

spravodlivosti 
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Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach bezplatne pomáha Rómom s presadzovaním práv. Podľa 
Štefana Ivanca majú za sebou niekoľko úspechov, no len málokedy sa domôžu spravodlivosti na slovenských 
súdoch. Často sa musia obrátiť na medzinárodné inštitúcie. 

Tatiana Takáčová 
Štefan Ivanco je programový koordinátor v Poradni pre občianske a ľudské práva. 
práve ste dostali čerstvé zamietavé rozhodnutie od Ústavného súdu. Súviselo s diskriminačným opatrením v 

Prešove, kde mesto nariadilo, aby si nájomné byty medzi sebou mohli vymieňať iba v rámci vymedzených častí, a 
poukázali ste na jeho segregačný dopad na rómsku menšinu. V blogu opisujete, že naša prokuratúra ani súdy sa 
doteraz stretávali s prípadmi diskriminácie len málo a nemajú s nimi skúsenosti. Vedia o nich spravodlivo 
rozhodovať? 

Aj tento prípad svedčí o tom, že prístup k spravodlivosti pre diskriminovaných naráža na bariéry. Z našich 
skúseností vidíme, že pre diskriminovaných nie je ľahké domôcť sa práva na súdoch. Slovensko na to upozorňujú 
aj medzinárodné ľudskoprávne inštitúcie. Napriek tomu, že sme prijali kvalitnú antidiskriminačnú legislatívu po 
vstupe do EÚ. Tá je síce pekná na papieri, ale v praxi nie je dobre využívaná. Nefunguje hlavne v dvoch rovinách. 
Po prvé argumentom a právnym súvislostiam týkajúcim sa ochrany pred diskrimináciou mnohé prokuratúry a 
súdy z nášho pohľadu stále v plnej miere nerozumejú, čo sa sa často odráža v ich rozhodnutiach. Po druhé, 
právne konania trvajú veľmi dlho. Aj to je bariéra k prístupu k spravodlivosti. Mnohých ľudí to demotivuje. 

prečo majú súdy málo skúseností s prípadmi diskriminácie? 
Určite to nie je preto, že by jej ľudia na Slovensku nečelili. Pred pár rokmi sme zisťovali, prečo sa na 

Slovensku ľudia, ktorí zažili diskrimináciu, málo súdia. Nejde pritom iba o Rómky či Rómov, ale aj o ženy 
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zdravotne znevýhodnených. Reprezentatívny prieskum, ktorý sme robili s agentúrou Focus, ukázal rôzne dôvody. 
Ten najhlavnejší je zrejmý – nízka dôvera k súdnictvu. Po druhé, diskriminovaní nemajú pocit, že majú dosť 
dôkazov, čo je častý problém. Ako tretí dôvod sa ukázalo, že diskriminácia nebola pre tých ľudí až taká dôležitá a 
riešili iné, existenčné problémy. Vo vzťahu k rómskej komunite vyskočili trochu odlišné dôvody. Najhlavnejšou 
príčinou bolo, že nevedeli, na koho sa obrátiť so žiadosťou o pomoc. No častým spomínaným dôvodom sú obavy 
z postihu, ktorý by ich čakal po podaní sťažnosti na diskrimináciu. 

naozaj sa na Slovensku ľudia súdia v prípadoch diskriminácie málo? Ako málo? 
Robili sme si v roku 2012 prieskum súdnych rozhodnutí, vo všetkých prípadoch diskriminácie a ich počet sme 

vnímali ako nízky. Venujeme sa však primárne prípadom rasovej diskriminácie, preto neviem, či sa za päť rokov 
situácia v iných oblastiach zlepšila. S určitosťou môžem povedať, že čo sa týka prípadov rasovej diskriminácie, 
veľa ich na súdoch nepribudlo. Všetky bariéry, o ktorých som hovoril, sú stále aktuálne. 

Až príliš často sa nám stáva, že sa obrátime na súdy, ktoré sa doteraz ešte nestretli s prípadom rasovej 
diskriminácie. Dôvodom môže byť aj to, že sme jedna z mála mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú v 
prípadoch diskriminácie bezplatnú pomoc. Existuje aj štátom zriadená inštitúcia Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva, ktoré by malo poskytovať právne zastupovanie v súdnych konaniach, ale nie sú v tom veľmi aktívni. 

aké sú presné čísla súdnych rozhodnutí v prípade diskriminácie? 
Výsledky našej analýzy sú uvedené na našej webstránke. Informácie sme zháňali cez infožiadosti, avšak len 

72 percent, teda 44 súdov, nám sprístupnilo informácie o počte ukončených konaní. Podľa nich sa od začiatku 
platnosti Antidiskriminačného zákona v roku 2004 do roku 2012 uskutočnilo 78 konaní. Pričom 19 súdov nemá s 
prípadmi diskriminácie žiadnu skúsenosť. 

„Našou prvou viditeľnejšou témou boli nezákonné sterilizácie žien.“ Môžem to ilustrovať aj inak. Minulý rok 
padol rozsudok v prípade Rómky zo Spišskej Novej Vsi, ktorá bola diskriminovaná pri výberovom konaní na 

pozíciu sociálnej terénnej pracovníčky. Tento rozsudok je jeden z prvých rozhodnutí v prípade rasovej 
diskriminácie v prístupe k zamestnaniu. Po takmer pätnástich rokoch, čo platí Antidiskriminačný zákon, je toto 
jeden z prvých rozsudkov v tejto oblasti v prospech diskriminovanej osoby. 

jeden z prvých znamená, že už nejaký existuje? 
My žiadny taký prípad neregistrujeme. 
pri diskriminácii má obeť naozaj často pocit, že nemá dosť dôkazov. Ako jej viete pomôcť? 
Na takéto prípady Antidiskriminačná legislatíva myslela. V prípadoch diskriminácie sa uplatňuje obrátené 

dôkazné bremeno. Vtedy musí, naopak, žalovaný dokázať, že nediskriminoval. To zlepšuje šance poškodených 
domôcť sa spravodlivosti. 

poradňa pre občianske a ľudské práva funguje v Košiciach už od roku 2001. Chceli ste už od začiatku vyžívať 
súdne konania, alebo ste chceli presadzovať ľudské práva inými cestami? 

Už od začiatku sme sa chceli venovať ochrane ľudských práv aj prostredníctvom strategických súdnych 
konaní, v rámci ktorých sme poškodeným ľuďom sprostredkovali bezplatné právne zastupovanie. Našou prvou 
témou, ktorú sme dostali do pozornosti verejnosti, boli nezákonné sterilizácie žien. Poskytovali sme zastúpenie 
viacerým ženám, konania trvali niekoľko rokov, ale nakoniec sa domohli spravodlivosti na Európskom súde pre 
ľudské práva. 

Neskôr sme sledovali diskrimináciu v prístupe k službám – monitorovali sme prípady, v ktorých nechceli 
Rómov púšťať do reštaurácií a podobne. O pár rokov neskôr súdy vyniesli prvé rozsudky v tejto oblasti. K tomu sa 
neskôr pripojila oblasť diskriminácie v oblasti zamestnanosti a školstva, s ktorou súvisia najmä otázky segregácie. 
Videli sme, aká častá je segregácia najmä na východnom Slovensku. 

V roku 2009 sme sa začali venovať téme policajného násilia, a to prípadom týrania chlapcov z Luníka IX na 
policajnej stanici. Riešime najmä strategické prípady, ktoré majú potenciál priniesť niečo nové a podnietiť diskusiu 
o dôležitých ľudskoprávnych témach. Prišli sme s prípadom zo Šarišských Michalian, ktorý bol prelomový – súd 
uznal, že v škole boli rómski žiaci segregovaní. A najmä vo verejnosti vzbudil veľkú pozornosť. 

zdá sa, že ste rokmi oblasti diskriminácie iba pribúdali. Za sedemnásť rokov vášho fungovania sa 
diskriminácia v žiadnej oblasti nepolepšila? 

Myslím , že sme dosiahli sme viaceré rozhodnutia, ktoré majú širší strategický význam a patria vôbec medzi 
prvé na Slovensku. Mnohé z nich zarezonovali. Na druhej strane je nereálna predstava, že diskriminácia vymizne. 
Problémy pretrvávajú, vidíme to v rámci práce v teréne. Situácia sa môže v nejakej lokalite zlepšiť, ale inde sa 
zas vôbec nemení. Spoločenská debata v téme policajného násilia aj riešené právne prípady v tejto oblasti 
možno pomohli tomu, že v niektorých lokalitách sa z našich skúseností situácia zlepšila. 

„Naši klienti a klientky sa málokedy domôžu spravodlivosti na slovenských súdoch.“ Tam, kde sme ešte pred 
desiatimi rokmi videli problémy, sa dnes už s nimi nestretávame. V našej práci sa však snažíme najmä 
zdôrazňovať zodpovednosť našich štátnych inštitúcií. Pripomíname vláde medzinárodné právne záväzky a 
nabádame ich aktívne prijímať opatrenia na predchádzanie diskriminácie. Aby to nekončilo v stratégiách a 
akčných plánoch, ale aby sa prijaté opatrenia reálne ukázali v praxi. 

ktoré opatrenia pomohli znížiť policajné násilie? 
Angažujeme sa najmä v rovine nezávislej policajnej inšpekcie. Samotné zlepšenie kvality vyšetrovania 

prípadov policajného násilia by mohlo prispieť aj k ich zníženiu. Ukazuje sa tiež, že by pomohli podrobné kódexy, 
aké má napríklad polícia v Anglicku. Tie by obsahovali podrobné praktické pokyny. Pokiaľ sú totiž pravidlá príliš 
všeobecné a formalistické, ich praktický význam bude menej pochopiteľný a budú ťažšie uplatniteľné v reálnych 
životných situáciách. No nedostatky v tomto smere zostávajú. Viaceré prípady policajného násilia, ktoré sme 
začali pred pár rokmi riešiť, sa postupne dostávajú na Európsky súd pre ľudské práva. 

ako často musíte ísť s prípadmi za hranice Slovenska, na medzinárodné súdy? 



Je to pomerne časté. Málokedy sa naši klienti a klientky domôžu spravodlivosti na slovenských súdoch. 
Obraciame sa pritom nielen na Európsky súd pre ľudské práva, ale aj na Výbory OSN, ktoré tiež v ostatných 
rokoch rozhodli v prospech našich klientov a klientiek. 

o čom to hovorí? 
O tom, že rozhodovanie domácich súdov má svoje nedostatky a o spomínaných bariérach v prístupe k 

spravodlivosti, ktoré u nás existujú. Ľudia, ktorí sa rozhodnú brániť diskriminácii, akoby museli mať istú mieru 
aktivizmu, bojovať za pravdu, za princíp aj napriek prekážkam. Avšak to by sa malo zmeniť. Ľudia, ktorí sa 
porušovaniu ľudských práv bránia, nemusia prejavovať nejaký neobyčajný aktivizmus či odhodlanie. Každý by sa 
mal domôcť spravodlivosti rýchlo a efektívne. No aby sme to dosiahli, potrebujeme na Slovensku ešte veľa času. 

hovoríte, že často chodievate aj do terénu. Vidíte, že rozhodnutia na medzinárodných súdoch spôsobia aj 
reálny rozruch medzi obyvateľmi? 

Každé rozhodnutie vnímajú povzbudzujúco. Po každom pozitívnom rozhodnutí, ktoré sa objaví v médiách, 
sledujeme aj zvýšené množstvo podnetov od ľudí, ktorí sa nám ozvú. 

odkiaľ sa dozvedáte o podnetoch? Majú Rómovia odvahu hovoriť o diskriminácii? 
O viacerých strategických prípadoch sme sa dozvedeli od médií. Súvisí to s tým, že dotknutí už kontaktovali 

médiá a majú istý zápal domáhať sa spravodlivosti. Spojíme sa s nimi, niekedy nás médiá odporučia. Počet nami 
prijatých podnetov na diskrimináciu priamo od jednotlivcov však u nás nie je príliš vysoký. Viacero prípadov však 
identifikujeme v teréne. 

Sme tiež v kontakte s miestnymi rómskymi aktivistami a aktivistkami, ktorí nás oslovia, ak sa niečo udeje. 
Veľmi aktívne spolupracujeme najmä so skupinou asi pätnástich rómskych aktivistiek, ktoré sa angažujú v 
presadzovaní práv žien. Snažíme sa aktívne povzbudzovať zápal, aby sa sami občania zasadzovali za svoje 
práva. Aby sa najmä oni sami ozvali a bránili sa. Čím viac ľudí sa rozhodne brániť porušeniu ich práv, tým viac sa 
môže situáciu v oblasti ochrany ľudských práv zlepšovať. 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk. 
.denisa Gdovinová + 
.spoločnosť 
+ 

[Späť na obsah] 

 
 

36. V nemocnici vo Svidníku spríjemnia pacientom liečbu dobrovoľníci 
[10.10.2018; Regina Východ; Publicistika; 14:20; R / R] 

 
 

Moderátorka: 
"Vo svidníckej nemocnici dnes predpoludním odštartovali dobrovoľnícky projekt Krajší deň, v rámci ktorého 

budú v nemocnici pomáhať dobrovoľníci. O tomto projekte sa viac dozvieme od jeho autorky a garantky Tatiany 
Kosťovej. 

Želám vám pekné popoludnie." 
Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu Krajší deň: 
“Pekné popoludnie želám.” 
Moderátorka: 
“Pani Kosťová, ak si niekto predstavuje, že dobrovoľníci budú pomáhať, ja neviem, s rozvozom liekov, alebo 

niečoho podobného, tak to je niečo úplne iné, čo majú títo dobrovoľníci na starosti. Priblížte nám, prosím, projekt 
Krajší deň.” 

Tatiana Kosťová: 
“Náš projekt Krajší deň má za cieľ práve že vyplniť chvíle pacientom v odpoludňajších hodinách vtedy, keď sú 

po diagnosticko-terapeutických vyšetreniach a majú trochu osobného priestoru a práve prítomnosťou 
dobrovoľníkov im chceme zabezpečiť prostredie a myšlienky, ktoré ich odvádzajú od starostí choroby a chceme 
ich orientovať na dobré veci, na pozitívne a optimistické dianie okolo seba a prostredníctvom dobrovoľníkov ich 
spájať s ich mikroregiónom, aby nestratili informácie, čo sa deje v ich rodnom meste.” 

Moderátorka: 
“Koľko nemocníc je už do tohto projektu zapojených, pretože tá svidnícka samozrejme, nie je prvá.” 
Tatiana Kosťová: 
"Do dnešného dňa, keď sme spustili projekt Krajší deň v Svidníku, je to už šiesta nemocnica a do konca tohto 

kalendárneho roka plánujeme spustiť projekt ešte v ďalších štyroch nemocniciach. Čiže doposiaľ vlastne v našej 
sieti nemocníc máme projekt dobrovoľníckeho programu spustený v nemocnici Humenné, Banská Štiavnica, 
Trebišov, Rimavská Sobota, Rožňava, Svidník. Zajtra spúšťame tento projekt v nemocnici Spišská Nová Ves a 

ako som už vravela, do konca roka bude nasledovať Dunajská Streda, Partizánske a Michalovce." 
Moderátorka: 
"Priblížte nám, prosím, ten samotný priebeh spúšťania projektu, ako to vyzeralo dnes vo Svidníku a možno 

podobne bude vyzerať zajtra v Spišskej Novej Vsi." 

Tatiana Kosťová: 
“Prvopočiatok úspešného projektu je záujem vedenia nemocnice, nájdenie vhodného koordinátora, ktorý sa 

bude o život v dobrovoľníckom centre starať, ktorý bude zabezpečovať dobrovoľníkov takých, ktorí o túto prácu 



majú záujem. Čiže v prvopočiatkoch koordinátor a vedenie nemocnice navštevuje stredné školy, rôzne 
zariadenia, firmy, seniorské centrá a predstavuje tento projekt. Odozvou je vlastne prihlásenie ľudí, ktorí chcú svoj 
voľný čas nezištne venovať svojim pacientom a takto sa rodí a rozbieha spolupráca v našich nemocniciach. 
Konkrétne vo Svidníku doposiaľ má záujem 11 dobrovoľníkov, a to j ešte len začiatok celého projektu. Vo 
všetkých nemocniciach, ktoré doposiaľ tento projekt majú máme 61 aktívnych dobrovoľníkov, to znamená, 
dobrovoľníkov pravidelných, ktorí dochádzajú pravidelne za pacientmi. Sú dobrovoľníci, ktorí prichádzajú kvôli 
nejakým jednorazovým akciám, ale aj takto sa chcú podeliť o svoj voľný čas. Tí pravidelní dobrovoľníci, ktorí 
naozaj venujú svoj čas chorým ľuďom, doposiaľ od začiatku projektu odpracovali viac ako 1 300 hodín 
dobrovoľníckych a do projektu sme zapojili viac ako 3-tisíc pacientov. Najčastejšie sú to pacienti z detských 
oddelení, alebo seniori.” 

Moderátorka: 
“No a predpokladám, že takýto prínos a takúto prácu dobrovoľníkov ocenia najmä tí, ktorí z rôznych dôvodov 

nemajú vlastné návštevy, ale zrejme sa potešia aj tí ostatní. Chcem sa vás teda na záver opýtať, s akým ohlasom 
zo strany pacientov na túto aktivitu ste sa stretli?” 

Tatiana Kosťová: 
“Pacienti túto aktivitu veľmi vítajú a práve koordinátor, ktorý je v každej jednej nemocnici, a ktorý riadi 

dobrovoľnícke centrum, má úzky kontakt s personálom oddelenia, kde tento program je spustený a vzájomnou 
kooperáciou a spoluprácou vedia nájsť vhodným pacientom vhodných dobrovoľníkov podľa toho, čo daného 
pacienta zaujíma. Veľmi podstatná je angažovanosť primára oddelenia, vedúcej sestry oddelenia a vedenia 
nemocnice. Takže nemocnice majú dobrovoľníkov dá sa povedať, že radi a možno v počiatkoch sme mali aj 
menšie obavy, či aj v malých mestách sa tento projekt uchytí, ale naopak, sme veľmi milo prekvapení a ľudia 
majú záujem pomáhať svojim rodákom a takto vytvárajú komunitné myslenie a komunitné cítenie navzájom.” 

Moderátorka: 
“Tak my držíme palce, aby ďalej sa tomuto projektu darilo. To bola autorka a garantka projektu Krajší deň 

Tatiana Kosťová. Ďakujem za informácie a želám všetko dobré, dopočutia.” 
Tatiana Kosťová: 
“Rado sa stalo, dopočutia.” 

[Späť na obsah] 
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