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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Najlepšou nemocnicu je Ľubovnianska, nemocnica v Prešove je na siedmom 

mieste 
[23.10.2018; Prešovské noviny; spravodajstvo, názory, inzercia; s. 5; MICHAL LENDEL] 

 
 

Rebríček univerzitných a fakultných zariadení východniari uzatvárajú. 
KOŠICE, PREŠOV. Po štvrtý raz zostavil inštitút INEKO rebríček slovenských nemocníc. Pri jeho vzniku sa 

prihliadalo na spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosť diagnóz, 
hospodárenie a transparentnosť za obdobie 2014 -2017. 

V dvoch kategóriách boli hodnotené aj nemocničné zariadenia z východného Slovenska. 
Kým rebríčku všeobecných nemocníc dominovali zariadenia práve z východu, v kategórii štátnych 

univerzitných a fakultných nemocníc zostali ich dvaja zástupcovia v jeho druhej polovici. 
Košická aj prešovská v horšej polovici 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach (UNLP) sa dokonca umiestnila v konkurencii 11 podobných 

zariadení na úplnom chvoste rebríčka, keď si medziročne pohoršila o dve priečky. 
Naopak, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (FNsP) poskočila z 8. na 7. miesto. 

Napriek tomu zostala stále v horšej polovici rebríčka. 
Podľa jeho zostavovateľov má UNLP podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na úrade 

pre dohľad v najväčšej intenzite. 
„Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti. Na urgentnom príjme UNLP 

čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie - mediánový čas tu dosahuje až vyše 22 minút, pričom sa 
tento ukazovateľ za ostatné 4 roky zhoršil až o takmer 4 minúty," uvádza INEKO. 

Dodáva však, že najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa dali čiastočne 
vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami. 

V Prešove zvýšili spokojnosť pacientov 
V prípade FNsP vidí inštitút najväčší nedostatok v jej hospodárení, keď nemocnica skončila ako tretia 

najhoršia, keď za ňou zostala už iba spomínaná UNLP a Univerzitná nemocnica Bratislava. 
Naopak, za pozitívum je možné považovať hodnotenie prešovskej nemocnice pri transparentnosti, kde 

dosiahla druhé najlepšie miesto. 
K výsledkom FNsP sa vyjadrilo aj jej vedenie, ktoré vyzdvihlo práve zlepšenie transparentnosti i vyššie 

postavenie v rebríčku. 
„Čo nás teší, ale aj zaväzuje, zvýšila sa spokojnosť pacientov," povedala hovorkyňa zariadenia Renáta 

Cenková. Vedenie nemocnice sa chce hodnoteniu „Nemocnice roka 2018" ešte venovať. 
„Priestor na zlepšenie v jednotlivých zložkách hodnotenia sa určite nájde. Budeme naďalej postupovať tak, 

aby sme pokračovali v riadení nemocnice smerom k funkčnej a bezpečnej nemocnici jednak pre pacientov, a 
jednak pre zamestnancov," doplnila Cenková. 

Najvyššie ocenenie medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami získali nakoniec zariadenia z 
Banskej Bystrice, Martina a Ružomberka. 

Ocenenie Nemocnica roka do Starej Ľubovne 
V kategórii všeobecných nemocníc dominovali zdravotnícke zariadenia z východu. V tomto rebríčku získala 

titul Nemocnica roka už štvrtýkrát v rade Ľubovnianska nemocnica, n. o. 
Riaditeľ tohto nemocničného zariadenia Peter Bizovský pripisuje pozitívne hodnotenia najmä personálu 

nemocnice. 
„Ako dlhoročný riaditeľ som pochopil, že robota a pracovitý personál sú to najdôležitejšie. Je ľahšie získať ľudí 

vo veľkých mestách, kde je hierarchia mladých ľudí celkom iná. Aby sme si udržali ľudí, musí byť zabezpečená 
vynikajúca personálna politika," povedal pre TASR. 

Zlepšiť by sa však nemocnica mala pri pokutách od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). 
Dominancia zariadení z východu 
Vysoko nadpriemerné bodové hodnoty má vo všetkých skúmaných oblastiach aj druhá Nemocnica v 

Košiciach v Šaci a tiež tretia v poradí Nemocnica Poprad. 
Zaujímavosťou tohto rebríčka môže byť, že sa v ňom od prvého až po šieste miesto umiestnili zdravotnícke 

zariadenia iba z východu. 
Za spomínaným triom nasledovali nemocnice z Humenného, Spišskej Novej Vsi a Vranova. 

MICHAL LENDEL 
[Späť na obsah] 

 
 



2. Nováčik veľké oči nemá, s postavením v strede tabuľky je spokojný 
[23.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Daniel Dedina] 
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Tréner Maria Huty Ľuboš Marcinko hodnotí 14. kolo III. ligy. 
GELNICA. V 14. kole III. ligy Východ zaujala dominancia domácich tímov a až tri hetriky. 
Prečítajte si tiež:III. liga: Hostia nezískali ani jediný bod 
Streleckú kanonádu predviedli Hagara (Spišská Nová Ves), Bellás (Vranov nad Topľou) a Bavoľár (FC 

Košice). 
Z výsledkov najviac zarezonovalo prestrihnutie päťzápasovej humenskej víťaznej šnúry na štadióne MFK 

Gelnica, kde od polovice jesene hráva svoje stretnutia Maria Huta. 
Domáci šli do vedenia krátko pred prestávkou zásluhou Figúra, favoritovi zo Zemplína ešte viac priťažila 

situácia z úvodu druhého dejstva, keď sa po druhej žltej karte porúčal predčasne pod sprchy Lakovič. 
Víťazstvo Maria Huty 2:0 pečatil v 87. minúte Haluška. 
Prečítajte si tiež:Padol azda najkurióznejší gól roka na východnom Slovensku 
Nováčik vstupoval medzi regionálnu elitu so skromnými cieľmi. 
Po 14. kole mu patrí 10. miesto a v jeho radoch vládne spokojnosť. 
„Je to tak, ale mohli sme mať o bodík-dva viac. Mrzí nás domáca remíza s Bardejovskou Novou Vsou a ešte 

viac prehra s prešovským béčkom. Veľké oči však nemáme. Od ôsmeho kola hrávame domáce zápasy na 
cudzom ihrisku, o to viac si súčasný bodový zisk ceníme,“ priznáva tréner i predseda klubu AŠK Maria Huta 
Ľuboš Marcinko, ktorý sa podujal zhodnotiť víkendové dianie v tretej lige. 

Maria Huta - Humenné 2:0 
Prečítajte si tiež:Reprezentujú Mária Hutu, hrajú za Maria Hutu 
Ľ. Marcinko: „V posledných štyroch kolách sme podali vyrovnané a konsolidované výkony, mužstvo sa už so 

súťažou viac zžilo. Chlapci k zápasu s Humenným pristúpili zodpovedne, veľmi dobre bránili a vypracovali si 
niekoľko príležitostí, čo bolo základom nášho víťazstva. Súpera sme k vážnejšej príležitosti prakticky nepustili.“ 

((piano))Sp. Nová Ves - Giraltovce 3:1 
Ľ. Marcinko: „Káder Spišskej Novej Vsi sa po úvodných problémoch skonsolidoval, mužstvo takisto podáva 

vyrovnané výkony a počítal som s tým, že doma s Giraltovcami vyhrá.“ 
Vranov n/T - Bardejovská Nová Ves 4:0 
Ľ. Marcinko: „Vranov potvrdil rolu favorita a vysoko vyhral. Žiadne prekvapenie to nie je, čakalo sa to.“ 
FC Košice - Prešov B 5:0 
Ľ. Marcinko: „Pri prešovskom béčku by som zdôraznil, že nie vždy nastupuje v najoptimálnejšom zložení. 

Vyrukovalo s mladíkmi, čo na skúsených a kvalitných košických harcovníkov nemohlo stačiť.“ 
Snina - V. Revištia 1:0 
Ľ. Marcinko: „Snina má svoju kvalitu, ale takisto aj Veľké Revištia. Skôr by som predpokladal remízu a 

výsledok napovedá, že som nebol ďaleko od pravdy. Snina však dala gól a zápas doviedla do víťazného konca.“ 
Krompachy - Plavnica 1:0 
Ľ. Marcinko: „Na tomto stretnutí som bol. Plavnica hrala veľmi dobre, v určitých fázach stretnutia, najmä v 

druhom polčase, bola lepšia než Krompachy. Rozhodol pokutový kop nariadený za hru rukou v šestnástke. 
Oprávnene, ruka to bola, takže penalta sedela.“ 

Svidník - Stropkov 1:0 
Ľ. Marcinko: „V tomto prípade by som použil obdobné slová ako v prípade Sniny a Veľkých Revíšť. Tiež som 

počítal s remízou, ale kto dal gól, ten vyhral. Úspešnejší boli domáci.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Tipy na dnes - utorok 23. októbra 
[23.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
T. G. Masaryk vo fotografii 
KOŠICE. Výstava fotografií začína v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach v utorok 23. 

októbra o 17.00 hod. a potrvá do 18. novembra. 
Silband a Mišo Hudák 
KOŠICE. Silband je multižánrová cimbalová kapela, ktorá pretvára tanečnú elektronickú hudbu do 

zaujímavých akustických aranžmánov. Koncert domácej kapely začína v utorok o 19.00 hod. v Kulturparku. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20943837/novacik-velke-oci-nema-s-postavenim-v-strede-tabulky-je-spokojny.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20943837/novacik-velke-oci-nema-s-postavenim-v-strede-tabulky-je-spokojny.html
https://korzar.sme.sk/c/20927142/tipy-na-dnes-utorok-23-oktobra.html


Distracting Modernity 
KOŠICE. V Šopa Gallery na Hlavnej 40 v Košiciach otvoria v utorok 23. 10. o 19.00 hod. výstavu Distracting 

Modernity. Potrvá do 18. 11. 2018. 
Výstava Hlas slobody 
KOŠICE. Výstava Hlas slobody venovaná 100. výročiu narodenia Pavla Tigrida, 
jedného z najvýznamnejších predstaviteľov československého 
protikomunistického odboja, spisovateľa, publicistu a politika bude verejnosti k dispozícii v Knižnici pre mládež 

mesta Košice, v pobočke LitPark na Kukučínovej ulici, v termíne od 23.10. do 30.11.2018. 
CINEMAX 
KOŠICE. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.20, Toman o 17.20, 20.40, Venom 3D o 18.10, Hell Fest: 

Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.40, Pivnica o 20.30, 
Po čom muži túžia o 18.50, Prvé človek o 20.45, Tajomstvo domu s hodinami o 15.00, 16.00, Venom o 15.50, 
20.50, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.20, ARTMAX FILMY - Tiesňové volanie o 18.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Halloween o 18.30, 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom o 

15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Hell Fest: Park hrôzy o 20.35, Po čom muži túžia o 16.00, 
Predator: Evolúcia o 16.20 hod. 

KINO ÚSMEV 
KOŠICE. Toman o 15.50, Stretnutie herných vývojárov o 18.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Buď dobrý až do smrti o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - Manželské hry o 19.00 hod. 
DIVADLO KONTRA 
SP. N. VES. Poručík z Inishmore o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Halloween o 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Po čom muži túžia o 16.00 hod. 
Deň Prešovského samosprávneho kraja v každom meste 
PREŠOV. V utorok bude v celom Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Od desiatej do 

sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v 
inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá, galérie, 
divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov chystajú školy i zariadenia sociálnych služieb po celom 
kraji. Program na úrade PSK - prehliadky úradu so sprievodcami, vyskúšajte si županskú stoličku, predstavenie 
odborov, modelovanie krajiny 3D, výstava Choď a foť, na kus reči s úradníkmi pri kávičke, diskusia s predsedom 
PSK a vedením úradu. 

A okolo Prešova 
PREŠOV. Na našom treťom stretnutí budeme spoznávať pamiatky z bližšieho i vzdialenejšieho okolia 

Prešova. S profesionálnymi pamiatkarmi Antonom Liškom a Dominikom Sabolom sa vyberieme na virtuálnu 
prehliadku do Rokycian, Uzoviec, Drienova, Medzianok, Raslavíc i Hanušoviec nad Topľou. Počas besedy 
vedenej Andreou Sivaničovou sa dozviete nielen to, aké skvosty sa v nich ukrývajú ale i to, aká je každodenná 
práca pamiatkarov. Začiatok v utorok o 18.28 v Christianii. 

Dotyky slovenskej a českej kultúry 
PREŠOV. V októbri zaostrí Ženský umelecký klub svoju pozornosť na Dotyky slovenskej a českej kultúry. 

Budeme pátrať, ktoré diela českého umenia ovplyvnili prijímateľov na Slovensku a naopak. Kde a v akých 
dotykoch sa prejavuje kultúrna prepojenosť a vzájomnosť našich dvoch jazykovo blízkych národov. V utorok o 
17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

Miroslav Donutil 
PREŠOV. Miroslav Donutil. Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom programe a svojimi 

príhodami a ich geniálnym podaním vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať. 
Nenechajte si ujsť novú show aktuálne najlepšieho českého rozprávača a zabávača. V utorok o 19.00 hod. v kine 
Scala. 

CINEMAX 
PREŠOV. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.10, Toman o 17.20, 20.20, Venom 3D o 18.30, Mníška o 

16.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Princezná a dráčik o 15.30, Prvé človek o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 
16.10, Venom o 20.50, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, ARTMAX FILMY - Tiesňové volanie o 18.40 hod. 

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. VS: Katarína Knechtová a FS Šarišan „PUTO" o 19.00 hod. 
CINEMAX 
POPRAD. Halloween o 20.50, Králi zlodejov o 18.00, Toman o 20.30, Piadinôžka o 16.00, Prvé človek o 

15.00, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Venom o 18.10, Zrodila sa hviezda o 20.40, ARTMAX FILMY - 
Tiesňové volanie o 18.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Toman o 19.00 hod. 

Deň PSK 



POPRAD. Podujatie Deň PSK sa uskutoční v utorok 23. októbra od 10.00 do 17.00 hod. v Podtatranskom 
múzeu v Poprade na Vajanského 72/4. Obsahom budú prehliadky, prezentácie, tvorivé dielne. Vstup je voľný. 

Deň Prešovského samosprávneho kraja 
STARÁ ĽUBOVŇA. V utorok sa bude konať už XI. ročník Dňa Prešovského samosprávneho kraja. Do 

podujatia sa svojím programom zapojí aj Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni. Program v 
organizáciách PSK sa uskutoční v čase 10.00 - 17.00 hod. Program v rámci Ľubovnianskeho múzea: bezplatný 
vstup do expozícií hradu, skanzenu a otvoreného depozitára ľudového odevu v podhradí; prezentácia ľudového 
odevu v otvorenom depozitári s kurátorom múzea; Ján III. Sobieski - vojenské ťaženia pod vplyvom astronómie; 
Kožušníctvo na Spiši. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Emócie k hokeju patria 
[22.10.2018; Nitrianske noviny; s. 30; JURAJ FAZEKAŠ] 

 
 

Derby so všetkým, čo k tomu patrí. Atraktívna konfrontácia písala svoj 18. diel v Tipsport lige. 
Neskrotné emócie, trojtisícová divácka kulisa či slušný počet gólov. To všetko sú faktory, ktoré ovplyvnili 

piatkové ponitrianske derby medzi domácou Nitrou a Novými Zámkami. „Otočili sme zápas pred plným 
hľadiskom, to sa vždy cení. Pocity máme pozitívne. Myslím si, že to bola dobrá pozvánka pre divákov na ďalší 
domáci zápas s Banskou Bystricou,“ začal po výhre 5:3 s hodnotením útočník Nitry Branislav Rapáč. 

Do stretnutia však po dlhom čase nevstupovali Nitrania ako favorit, nasvedčovali tomu posledné merania síl s 
hokejistami z najjužnejšieho mesta na tipsportligovej mape. A veru, bielo-modré víťazstvo sa nerodilo ľahko. 
„Tento zápas nerozhodol jeden konkrétny moment, bolo toho viac. Konečne sme sa presadili v presilovke, 
predtým nám to trošku haprovalo. Verím, že nás to posunie vpred a budeme využívať presilovky vo väčšom 
počte. Tie nám pomôžu k lepším výsledkom.“ 

Po hvizde hlavného arbitra, ktorým ukončil úvodnú dvadsaťminútovku, to začalo doslova iskriť. Najskôr medzi 
Marekom Slovákom a Exnitranom Michalom Novákom a neskôrsakonfliktpresunulaj na striedačku, kde sa do 
ostrej slovnej výmeny pustil hosťujúci kouč Milan Jančuška s Andrejom Kmečom. „Nevidel som to úplne presne, 
čo sa stalo. Je to však derby, emócie k tomu patria. Mám rád také zápasy, kde sú emócie. Aj keď, spomínané 
záležitosti boli už asi za hranou, keďže sa to odohralo po tretine. Diváci si to tiež určite užili. Je to hokej, sem-tam 
to vzbĺkne, nerobme z toho basketbal. Som rád, že to bolo vyhecované,“ nechal sa počuť autor posledného gólu 
Branislav Rapáč. 

Keď už sme pri basketbale… Práve hra pod deravými košmi je pre dvadsaťpäťročného krídelníka športom č. 
2. Podľa jeho slov, keď by sa rozhodoval druhýkrát, bol by basketbalista. „Keď som cez leto doma v Spišskej 
Novej Vsi, často hrávam basketbal a mám aj veľa kamarátov z tohto prostredia. Je to môj najobľúbenejší šport 

po hokeji. Sledujem NBA aj slovenskú ligu a chodím na zápasy. Bol som na poslednom finále v Leviciach a 
Košiciach. Keď som náhodou v stredu alebo sobotu doma, tak idem na basketbal do Spišskej alebo Svitu. 
Málokedy sa stane, že by som vynechal zápas,“ dodal Branislav Rapáč, bývalý hráč Třinca či Pardubíc. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Levice v Komárne ukázali svoju silu. Oslabení o Katuru vo Svite s prehrou 
[22.10.2018; Týždeň na Pohroní; s. 34; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
Levičania majú za sebou náročnýtýždeň.V stredu saimpodarilov derbyzápasezvíťaziť v Komárne, ale prišlio 

ďalšieho hráča. V sobotuužbezzraneného Katuru zaznamenali prvú prehru, ktorá však bola mimoriadnetesná.Užv 
stredu ich doma čaká Inter. 

3. kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno - BK Levickí Patrioti 83:95 (22:17, 24:25, 21:28, 16:25) Levičania nemali 

opäť ideálny začiatok, Goodman sa v rýchlo slede postaral o to, že Komárno sa ujalo vedenia 5:0. Kombinácia 
dobrej defenzívy, efektívneho využívania priestoru pod košom a streľby za tri body, priniesla už v 3. minúte stav 
11:2 pre domácich. To už však zabralo duo Katura a Žiak, šnúrou šiestich bodov za sebou držali svoj tím na 
dostrel. „Obuvníci“ však mali mierne navrch, prvú štvrtinu napokon vyhrali 22:17. Druhá časť bola oveľa 
zaujímavejšia, tentoraz zaznamenali šnúru 5:0 Patrioti a za stavu 22:22 sa začínalo odznova. Zvýšila sa intenzita 
súbojov o každý bod a loptu, oba tímy sa predháňali v dobrých fázach. Opäť raz priniesol pozitívny impulz 
Krajčovič, aj s jeho prispením sa Levice dostali v 15. minúte prvýkrát v zápase do vedenia - 31:29. Potom to už 
bolo ako na hojdačke, do šatní však išli spokojnejší domáci, keďže viedli 46:42. 

Aj po prestávke pokračoval v dobrej atmosfére vypätý súboj. Trochu viac sa pritvrdilo, z čoho však profitovali 
zverenci trénera Tea Hojča. Po zranení Katuru sa jeho spoluhráči zomkli, za stavu 54:62 dokázali otočiť zápas na 



svoju stranu. Najskôr Žiak v samotnom závere vyrovnával trojkou na 67:67, aby následne Krajčovič kľúčovou 
trojkou poslal Patriotov do vedenia 70:67 pred záverečnou 10minútovkou. Práve druhý menovaný bol ústrednou 
postavou štvrtej štvrtiny. Keď bolo treba, tak zobral na seba zodpovednosť a v dôležitých okamihoch nedovolil 
Komárnu pomýšľať na úspešnú domácu premiéru. V jednom momente Levičania viedli aj o sedem bodov, ale 
ešte necelé štyri minúty pred koncom to bolo len koš (80:78). O slovo sa však prihlásil Davis, ktorý žiadnu drámu 
nepripustil. Na čo siahol, to premenil. Napokon v závere zaznamenal desať bodov a aj s jeho prispením si Levice 
odnášali z palubovky Komárna víťazstvo 95:83. 

* Komárno: O’Reilly 17, Goodman 14, Delič a Hunter po 12, Miloševič 11 (Hlivák 11, Jankovič 4, Bolek 2, 
Stojanov 0). Levice: Davis 24, Žiak 18, Gačeša 12, Tomič 7, Katura 6 (Krajčovič 16, Alexander 12, Štefek 0). TH: 
23/21 - 28/25, Fauly: 27 - 22, Trojky: 10 - 10, Rozhodovali: Margala, Lamoš, Turčin. Povedali po zápase: 

András Vávra, tréner Komárna: „Myslím si, že prvých šesť hráčov z rotácie splnilo to, čo sa od nich očakávalo 
v takomto derby zápase. Nenašli sme však okrem Hliváka hráča, ktorý by z lavičky výraznejšie družstvu pomohol. 
Aj preto sme sa v závere unavili, navyše sa pomerne rýchlo vyfaulovali O’Reilly a Goodman, z čoho sme sa už 
nedokázali spamätať. Vyfaulovaní hráči nám chýbali najmä v útoku, Levice využili svoje skúsenosti, majú omnoho 
skúsenejších hráčov ako my, dokázali sa viac koncentrovať a lepšie vyhodnocovali herné situácie, s čím sa náš 
mladý tím nedokázal vysporiadať.“ 

Jamal Hunter, hráč Komárna: „Zápas sme začali veľmi dobre a verili sme, že to tak pôjde aj ďalej. Bohužiaľ, 
skúsený súper sa rýchlo vrátil do stretnutia a potom bol celý zápas vyrovnaný. Aj keď sme stále držali vedenie, 
nebolo to vlastne žiadne vedenie, pretože Levice okamžite odpovedali na našu snahu. Na konci bol súper lepší, 
nepadli nám niektoré strely a potom to už išlo ťažko, keď sa súper strelecky chytil.“ 

Teo Hojč, tréner Levíc: „Bol to očakávaný ťažký zápas, v Komárne sa hrá vždy ťažko, majú skvelú atmosféru 
a fanúšikov, ku ktorým sa pridali aj naši, za čo im v mene tímu ďakujem. Chalani v tomto zápase zabojovali, na 
ihrisku sme nechali všetko, celé naše srdce, a to stačilo na výhru. Máme úzky káder, navyše sa nám zranil Katura 
a mali sme problémy s faulami, takže sa hralo veľmi ťažko. Niektorí hráči hrali viac minút ako by mali a pri rytme 
streda - sobota sa to nedá. Hlavne druhý polčas sme začali dobre brániť a pridali sme aj levické srdiečko, čím 
sme otočili a vyhrali tento zápas.“ 

Lawrence Alexander, hráč Levíc: „Hoci domáci mali lepší vstup do zápasu a viedli pomerne dlho, my sme si 
hrali svoju hru a za žiadneho stavu sme nerobili zbytočnú paniku. Dôležitý bol záver tretej štvrtiny, kde sme sa 
dvoma trojkami dostali do vedenia a v poslednej štvrtine sme už diktovali tempo hry my a nedovolili sme Komárnu 
zdramatizovať záver zápasu. Ďakujeme aj našim fanúšikom, ktorí za nami prišli a o to viac nás teší, že sme 
vyhrali.“ 

* Ostatné výsledky 3. kola: Lučenec - Inter BA 82:88, Handlová - Prievidza 77:82, Žilina - Svit 93:73. 
4. kolo 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 80:79 (22:25, 26:13, 14:20, 18:21) Úvodné minúty zápasu patrili domácim 

hráčom, na palubovku nastúpili s vysokým nasadením, súperovi nedovolili presadzovať sa v útoku a ihneď 
vyhrávali 8:0. Levické družstvo zaznamenalo prvé dva body v dueli až po úspešnej strele Milana Žiaka, ktorého 
nasledoval aj jeho spoluhráč Steven Davis, trojkou znížil na 5:8. Patrioti sa snažili držať v tesnom závese, 
dokonca sa im podarilo na malú chvíľu dostať do vedenia o bod - 13:12. „Podtatranci“ však neváhali a súperovi 
dokázali odpovedať. V závere sa úradujúci majster dostal opäť do tempa a prvú štvrtinu napokon vyhral 25:22. V 
druhej časti sa tímy striedali vo vedení, zverenci trénera Michala Madzina bodovo odskočili a do šatní odchádzali 
za stavu 48:38 v ich prospech. 

Levičanom sa ani po prestávke nedarilo v ofenzíve. Tretia štvrtina priniesla zaujímavý súboj pod košmi medzi 
domácim DeAndre Davisom a hosťujúcim Stevenom Davisom. Hosťujúci tím výrazne podržal slovenský 
reprezentant Žiak, trojkovými pokusmi poslal svoj tím opäť do tesného vedenia - 57:56. Aj napriek tomu, že 
Patrioti pritvrdili v obrane a Svitu dovolili skórovať za štvrtinu len štrnásť bodov, pred záverečnou 10-minútovkou 
prehrávali 58:62. Domáci sa snažili v záverečnej štvrtine urobiť rozhodujúci krok, ale v pravej chvíle začal 
úradovať spoza oblúka Lawrence Alexander. V posledných minútach ukázali Levice lepšiu obranu, vyrovnali 
dokonca na 79:79 a štrnásť sekúnd pred koncom zdramatizovali zápas. Napätie prevládalo na oboch stranách. 
Súboj napokon rozhodol trestným hodom domáci Saša Avramovič, Levickí Patrioti podľahli Iskre Svite 79:80. 

* Svit: Avramovič 23, D. Davis 15, Guillory 13, Washburn 6, Baldovský 4 (Galata 12, Vučičevič 7). Levice: Žiak 
18, S. Davis 16, Alexander a Tomič po 12, Gačeša 4 (Bojanovský 13, Krajčovič 4). TH: 16/11 - 13/12, Fauly: 16 - 
16, Trojky: 9 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Brziak, Kiss. 

Povedali po zápase: 
4 3 1 348:306 7 4 3 1 346:317 7 3 3 0 251:224 6 3 2 1 267:244 5 4 1 3 292:336 5 2 2 0 186:132 4 3 1 2 

225:238 4 4 0 4 286:342 4 3 0 3 241:303 3 
Michal Madzin, tréner Svitu: „Verím, že sme si toto víťazstvo výkonom zaslúžili a záverečný útok spravodlivo 

ubránili. Väčšinu zápasu sme boli vo vedení, ale súper sa dotiahol a záver bol dramatický, pre divákov určite 
zaujímavý.“ 

Maurizio Galata, hráč Svitu: „Je super odohrať takýto štýl zápasu a ešte aj vyhrať. Spočiatku, kým sme sa 
dostali do obranného tempa, sme urobili niekoľko chýb. Potom sme sa prispôsobili a máločo sme súperovi 
dovolili. V závere došlo k neistote, ale našťastie sa nemuselo nič opakovať. Bol to vynikajúci, napínavý duel do 
poslednej sekundy. Pre fanúšikov musel byť veľmi zaujímavý. Myslím si, že sme splnili všetko, čo sme chceli.“ 

Teo Hojč, tréner Levíc: „Svit bol lepší a zaslúžene vyhral.“ 
Boban Tomič, hráč Levíc: „Prehra nás mrzí, pretože sme sa na nich dokázali dotiahnuť. Začiatok bol slabý, v 

závere zápasu sme mali šancu, ale nevyužili sme ju. Iskra zaslúžene vyhrala.“ 
* Ostatné výsledky 4. kola: Spišská Nová Ves - Handlová 79:93, Prievidza - Lučenec 86:74, Inter BA - 

Komárno sa skončil po našej uzávierke. 



* Najbližšie zápasy: 24. 10. o 18.00 h Levice - Inter BA, Lučenec - SNV, Komárno - Prievidza, Handlová - 
Žilina, Svit má voľno. 

1. Levice 2. Svit 3. Prievidza 4. Žilina 5. Handlová 6. Inter 7. Komárno 8. Lučenec 9. Spiš. N. Ves 
Vo Svite to už tesnejšie ani nemohlo byť 
Levičania v zápase 4. kola narazili na ambiciózny Svit. Napriek tomu, že Patrioti hrali bez zraneného Katuru, 

tak boli Iskre vyrovnaným súperom. V úplnom závere mohli rozhodnúť o svojom štvrtom víťazstve v rade, ale 
obrana domácim mala viac šťastia a tak sa zrodil výsledok 80:79. 

LUKÁŠ DROPPAN 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Skalp majstra len túžbou Interu podľahli vysoko 
[22.10.2018; Naše novosti; s. 34; (RG;basketliga.sk)] 

 
 

BASKETBAL 
V oboch zápasoch počas týždňa utrpeli basketbalisti MBK Rieker Comtherm Komárno prehru. 
3.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno - BK Levickí Patrioti 83:95 (22:17, 24:25, 21:28, 16:25) 
Komárno vstúpilo do derby vynikajúci a v 4. minúte viedlo 11:2. Levice síce odpovedali, ale MBK si do konca 

prvej štvrtiny udržali päťbodový náskok. Aj keď boli domáci v ďalšom priebehu zápasu v nepatrnom náskoku, 
Levičania sa držali svojho súpera ako kliešť. 

O osude stretnutia sa rozhodlo v záverečnej štvrtine, v ktorej boli skúsenejší hostia po všetkých stránkach 
lepším mužstvom. Domácim nepadlo niekoľko dôležitých striel, kým na opačnej strane bol Davis takmer 
neomylný. 

EUROVIA SBL 
* TH: 23/21 - 28/25, Fauly: 27 - 22, Trojky: 10 - 10, Rozhodovali: Margala, Lamoš, Turčin. 
Komárno: O’Reilly 17, Goodman 14, Delič a Hunter po 12, Miloševič 11 (Hlivák 11, Jankovič 4, Bolek 2, 

Stojanov 0) 
Povedali po zápase: 
András Vávra, tréner Komárna: „Myslím si, že prvých šesť hráčov z rotácie splnilo to, čo sa od nich očakávalo 

v takomto derby zápase. Nenašli sme však okrem Hliváka hráča, ktorý by z lavičky výraznejšie družstvu pomohol. 
Aj preto sme sa v závere unavili, navyše sa pomerne rýchlo vyfaulovali O’Reilly a Goodman, z čoho sme sa už 
nedokázali spamätať. Vyfaulovaní hráči nám chýbali najmä v útoku, Levice využili svoje skúsenosti, majú omnoho 
skúsenejších hráčov ako my, dokázali sa viac koncentrovať a lepšie vyhodnocovali herné situácie, s čím sa náš 
mladý tím nedokázal vysporiadať.“ 

Jamal Hunter, hráč Komárna: „Zápas sme začali veľmi dobre a verili sme, že to tak pôjde aj ďalej. Bohužiaľ, 
skúsený súper sa rýchlo vrátil do stretnutia a potom bol celý zápas vyrovnaný. Aj keď sme stále držali vedenie, 
nebolo to vlastne žiadne vedenie, pretože Levice okamžite odpovedali na našu snahu. Na konci bol súper lepší, 
nepadli nám niektoré strely a potom to už išlo ťažko, keď sa súper strelecky chytil.“ 

* Ostatné výsledky: Lučenec - Inter 82:88, Handlová - Prievidza 77:82, Žilina - Svit 93:73, Spišská Nová Ves 

mala voľno. 
4.kolo 
BK Inter Bratislava - MBK Rieker Com-Therm Komárno 86:62 (25:16, 25:21, 12:19, 24:6) 
Počas celého zápasu mali domáci navrch boli lepším mužstvom. Komárňania mali iba chvíľky, kedy sa 

dokázali priblížiť svojmu súperovi na pár bodov. Bratislavčania mali skvelú štvrtú štvrtinu, v ktorej naopak 
Komárno dalo iba šesť bodov. 

* TH: 14/10 - 17/15, Fauly: 19 - 18, Trojky: 12 - 7, Rozhodovali: Tomašovič, Doušek, Bara 
Komárno: Goodman 20, Delič 16, Hlivák a O’Reilly po 6, Hunter 3 (Jankovič 6, Miloševič 5, Stojanov 0) 
Povedal po zápase 
Nenad Miloševič, hráč Komárna: „Gratulujem Interu k víťazstvu, mali navrch. Myslím si, že skóre na konci 

zápasu neodzrkadľuje to, čo sa dialo. My sme začali zle. Chceli sme spomaliť rýchlu hru Interu, čo sa nám 
celkom aj podarilo. Točili viac hráčov, držali vyšší rytmus hry a hrali koncentrovanejšie ako my, o čom hovorí 
určite aj percentuálna úspešnosť streľby, ktorá bola na ich strane. My sme neboli trpezliví, v tom sa rozhodol 
zápas. Veľakrát, keď sme sa dotiahli na pár bodov, tak sme chceli rýchlo riešiť situácie, či už streľbou zvonku 
alebo nejakými zbytočnými prienikmi. Nedávali sme koše, Inter to potom dotiahol tam, kde to chcel. Dali otvorené 
strely a natiahli rozdiel na 10 - 15 bodov a nepustili nás.“ 

* Ostatné výsledky: Svit - Levice 80:79, Spišská Nová Ves - Handlová 79:93, Prievidza - Lučenec 86:74. 

Žilina mala voľno. Tabuľka 1. Levice 2. Svit 3. Inter 4. Prievidza 5. Žilina 6. Komárno 7. Handlová 8. Lučenec 9. 
SNV 43 43 33 33 32 41 41 40 30 1 1 0 0 1 3 3 4 3 348:306 346:317 272:194 251:224 267:244 287:324 292:336 
286:342 241:303 7 7 6 6 5 5 5 4 3 * Program 5.kola: 24.10. Lučenec - Spišská Nová Ves, Handlová - Žilina, 

Komárno - Prievidza, Levice - Inter, Svit má voľno. 
* Program 6.kola: 27.10. Prievidza - Levice, Svit - Inter, Spišská Nová Ves - Komárno, Žilina - Lučenec, 

Handlová má voľno. 
V podkošovom súboji Komárňan Goodman s najlepším hráčom Levíc Davisom. Karol Scholtz 



V súboji na zemi hráč Komárna Ladislav Stojanov s protihráčom z Interu . basketliga.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

7. MFK Vranov vyhral zase rozdielom triedy. S hetrikom Pavol Bellás i Lukáš 

Husivarga 
[22.10.2018; Vranovské noviny; Šport; s. 14; ŠVN] 

 
 

Futbalistom MFK Vranov nad Topľou sa darilo. Vyhrali nad Bardejovskou Novou Vsou hladko 4:0. 
Povinné tri body si zaknihovali treťoligoví futbalisti MFK Vranov nad Topľou. Zdolali súpera z Bardejovskej 

Novej Vsi na domácom trávniku hladko 4:0, pričom sa zaskvel útočník Vranova Pavol Bellás. 
Tréner Peter Košuda ho krátko pred koncom stiahol z ihriska, aby si trojgólový strelec mohol vychutnať 

potlesk domácich tribún. 
V tabuľke si Vranovčania upevnili druhú priečku. Prvý je stále tím FK Košice, ktorý má 36 bodov. Košice mali 

ľahké sústo, béčko Prešova, s ktorým si poradili hladko 5:0. Prenasledovateľom Košíc je MFK Vranov nad Topľou 
s dvojbodovým odstupom, tretí tím FK Humenné má na svojom konte 28 bodov. Aktuálne kolo prinieslo aj 
zaujímavé podduklianske derby. 

Štatistiky 
MFK Vranov nad Topľou – ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves 4:0 (1:0) 
Góly: 29., 81. a 84. P. Bellás, 76. J. Straka, R: Pavol Leško, 300 divákov, ŽK: 64. Marek Babjak, 89. Lukáš 

Kulich 
DOMÁCI: E. Makó – J. Straka, M. Babjak, M. Štefančík, M. Lukáč, M. Digoň, M. Mihok (78. S. Kuca), L. 

Kulich, D. Voľanský, P. Bellás (87. F. Komloš), J. Ficko 
HOSTIA: Dávid Pillár – T. Kendra (78. M. Mašlej), A. Kyjak, D. Tuch, Ľ. Pangrác-Piter, Š. Stachura, T. 

Sosňak, M. Vasiliak (21. F. Šott), S. Piľar, Patrik Pillár, P. Imrich 
FC Košice – 1.FC TATRAN Prešov jun. 5:0 (3:0) 
Góly: 9., 21. a 33. J. Bavoľár, 47. L. Šemrák, 89. M. Trebuňák, R: Miloš Jasečko, 420 divákov, ŽK: 85. Patrik 

Dziak, 71. Patrik Vaščák, 78. Filip Kočiš 
DOMÁCI: A. Tkáč – T. Dobias, Lazar Ristovski, P. Vilčko, F. Kis (68. M. Trebuňák), J. Bavoľár, F. Serečin (65. 

M. Rizie), A. Hazrolli, L. Šemrák, S. Pilipčuk, J. Lesniak 
HOSTIA: V. Hynek – P. Dziak, O. Gduľa, P. Vaščák, T. Kolivoška, M. Lukčo, P. Milenky, Š. Ondrej, F. Kočiš, 

A. Olejár, K. Rečičár (50. D. Jurčišin) 
1.FK Svidník – MŠK Tesla Stropkov s.r.o. 1:0 (0:0) 
Góly: 81. M. Losiev, R: Jaroslav Mišenčík, 450 divákov, ŽK: 51. Dmytro Rohulskyi, 68. Erik Vaško, 67. Peter 

Poľák, 40. Peter Jakubčo, 27. Martin Lehocký 
DOMÁCI: R. Gmitter – V. Bochin, L. Zapotocký, D. Rohulskyi, Marek Matkobiš, M. Losiev (88. D. Petrik), R. 

Nemergut, J. Ducár, M. Paňko, Š. Košč, R. Ľalík (70. L. Stachura) 
HOSTIA: D. Prysiazhniuk – P. Čurlík, K. Pavlík, F. Varga, M. Polaščík, M. Tokar, E. Burcák, E. Vaško, P. 

Poľák, P. Jakubčo, M. Lehocký (59. M. Jaselský) 
Ďalšie zápasy: AŠK Maria Huta – FK Humenné 2:0 (1:0); FK NOVES Spišská Nová Ves – MFK Slovan 

Giraltovce 3:1 (1:1); MFK Snina – FK Veľké Revištia 1:0 (1:0); FK POKROK SEZ Krompachy – FK Družstevník 
Plavnica 1:0 (0:0). 

Aj Husivarga s hetrikom 
Nielen Pavol Bellás z vranovského áčka sa môže pochváliť hetrikom zaznamenaným cez víkend. Napodobnil 

ho aj Lukáš Husivarga v kategórii do 13 rokov. 
1. liga ml. žiaci U13 : Partizán Bardejov BŠK – MFK Vranov nad Topľou 3:5 (0:1), góly za Bardejov Klima, 

Hudák, Fignár a za Vranov Lukáš Husivarga 3, Adam Varechaj a Jakub Oráč. K tomuto zápasu sa vraciame aj 
fotograficky. (ŠVN) 

Foto: 
U13: Bardejov – Vranov 3:5. FOTO NA STRANE: PC 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Prevalcovali favorita zo Svitu 
[22.10.2018; Žilinské noviny; s. 38; JÁN HATALA] 

 
 

Basketbalisti víťazstvo zo Spiša potvrdili domácou výhrou. 



V uplynulom týždni boli v najvyššej súťaži basketbalistov na programe dve kolá. V stredu, v poradí treťom, zo 
štyroch zápasov iba jeden vyhral domáci tím, a ani to sa nečakalo - PP & TV RAJ Žilina totiž porazil favorita spod 
Tatier Svit! 

Levice vyhrali v Komárne, Prievidza v Handlovej slavský Inter v Lučenci. V sobotu, v štvrtom kole, mali 
Žilinčania voľno. Handlová vyhrala v Spišskej Novej Vsi, Svit odčinil prehru v Žiline víťazstvom nad Levicami a 

Prievidza si doma poradila s Lučencom. 
a brati 
* PP & TV RAJ Žilina - BK Iskra Svit 93:73 (22:19, 46:36, 73:59) 
Body Žiliny: Rožánek 22 (3 trojky), Merešš 16, Dickson 16, Stanojevič 16, Jackson 13 (3), Tot 5, Podhorský 3, 

Mátych 2, Turza 0. Za Svit najviac bodov: Guillory 16, Washburn 14, Vučičevič 14. Trestné hody: 25/20 - 21/10. 
Fauly: 19 - 21. Päť faulov: 36. min. Davis (Svit). Technická chyba: 21. min. Jackson. Trojky: 9 - 7. Rozhodcovia: 
Doušek, Bara, Bartoš. 700 divákov. Štvrtiny: 22:19, ľ4:17, 27:23, 20:14. 

„Na domácej palubovke nás po Prievidzi čaká opäť ťažký súper. Svit ním nepochybne je, potvrdil to vysokým 
víťazstvom v Spišskej Novej Vsi i doma nad Komárnom. Ak chceme byť v tomto súboji úspešní, musíme byť 

maximálne koncentrovaní a tvrdí A musíme sa vyvarovať takzvaných hluchých úsekov“, načrtol svoje predstavy 
pred zápasom žilinský tréner Ivan Kurilla. 

Jeho náprotivok, tréner Svitu Michal Madzin, tušil, že jeho tím nečaká ľahký zápas: „Čaká nás mužstvo, ktoré 
si v Spišskej Novej Vsi zdvihlo sebavedomie a v zápase ho bude určite podporovať plná hala. Verím, že Žiline 

budeme čeliť tímovým nasadením a bojovnosťou a vynasnažíme sa hrať tak, aby sme boli po zápase spokojní“. 
No, Podtatranci po zápase spokojní istotne neboli, dvadsaťbodové víťazstvo PP & TV RAJ nečakal asi nikto. 

Tobôž, keď Svit prišiel do Žiliny v obrane. 
v kompletnom zložení a domácemu mužstvu chýbal stále zranený krídelník Blagojevič. 
Zápas bol v úvodnej štvrtine vyrovnaný, oba tímy hrali pozorne, akoby nechceli odkryť karty. Od druhej 

desaťminútovky už mal miernu prevahu PP & TV RAJ, do prestávky bola domáca trojica Rožánek, Stanojevič, 
Dickson úspešnejšia, ako legionárske trio súpera Guillory, Washburn a Avramovič. 

Strelecky najproduktívnejšia bola pre oba tímy tretia štvrtina, aj v nej boli o čosi úspešnejší Žilinčania, 
strelecky vynikol Merešš, v jej závere Rožánek trojkou zvýšil náskok PP & TV RAJ na 14 bodov. Rodilo sa 
prekvapenie a Podtatranci mu v záverečnej štvrtine nedokázali zabrániť, lebo domáci tím to nepripustil - všetci 
hráči boli dôslední v prikrývaní strelcov súpera, pozorne a pritom dôrazne hrali v útoku. 

Štyri minúty pred koncom PP & TV RAJ vyhrával 81:68, o ďalšie dve už 93:70 a skvelé víťazstvo bolo na 
svete! Tréner I. Kurilla musel byť spokojný, všetci deviati hráči, ktorí sa v zápase dostali na ihrisko, splnili svoje 
úlohy. Do ideálnej päťky hráčov kola zaradili už po druhý raz Róberta Rožánka. 

* Ostatné výsledky 3. kola: Komárno - Levice 83:95 (46:42), Lučenec - Inter Bratislava 82:88 (47:46), 
Handlová - Prievidza 77:82 (35:46). Spišská Nová Ves mala voľno. 

* Výsledky 4. kola: Prievidza - Lučenec 86:74 (42:36), Svit - Levice 80:79 (48:38), Spišská Nová Ves - 

Handlová 79:93 (38:50). Inter Bratislava hral s Komárnom večer po redakčnej uzávierke. Žilina mala voľno. 
1. Levice 2. Svit 3. Prievidza 4. Žilina 5. Handlová 6. Inter 7. Komárno 8. Lučenec 9. Sp. N. Ves 43 43 33 32 

41 22 31 40 30 1 1 0 1 3 0 2 4 3 
v nedeľu 
348 : 306 346 : 317 251 : 224 267 : 244 292 : 336 186 : 132 225 : 238 286 : 342 241 : 303 7 7 6 5 5 4 4 4 3 
V tomto týždni sú v extralige na programe ďalšie dve kolá. PP & TV RAJ Žilina hrá v stredu v Handlovej, v 

sobotu privíta doma extraligového nováčika Lučenec. 
Rajskí basketbalisti prevýšili svojho súpera o dvadsať bodov. JAKUB RUMAN 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Vianoce bez pečiva 
[22.10.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Lucia Hlaváčková / Patrik Švajda;Zlatica Švajdová 

Puškárová] 

 
 

Patrik Švajda, moderátor: „Počas nedele a sviatku nechcú pracovať už aj pekári. Vyzerá to tak, že po dni 
voľna nás čakajú v obchodoch prázdne regály.“ 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Pekárne upozorňujú, že im rastú náklady a s obchodníkmi sa 
nevedia dohodnúť na adekvátnych cenách.“ 

Patrik Švajda: „Hrozí, že už počas tohtoročných Vianoc nedodajú do obchodov žiadne čerstvé pečivo.“ 
Miroslav Almáši, manažér pekárne v Spišskej Novej Vsi: „V poslednom období pekárske remeslo prežíva 

veľmi ťažké obdobie.“ 
Lucia Hlaváčková, redaktorka: „Pekári sú vraj nútení zastaviť svoju výrobu. Dôvodov na to majú hneď 

niekoľko.“ 
Miroslav Almáši: „Tohto roku úroda pšenice nebola veľmi dobrá, za posledné 3 mesiace sa nám cena múky 

dvihla už dvakrát. Naši dodávatelia pekárskych surovín avizovali zdvíhanie cien aj ostatných surovín, navýšenie 
predstavuje od úrovne 5 až do 40 %.“ 



Lucia Hlaváčková: „K tomu im škrt cez rozpočet urobil štát. Príplatky za prácu počas sviatkov a víkendov 
ruinuje azda najviac práve pekárov.“ 

Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov: „Sa stáva, že v takýto deň, keď sa skumulujú 
všetky tie príplatky, že vo sviatok, prípadne aj sviatok, aj nedeľa, aj nočný príplatok, tak sa nám môže vyšplhať 
hodinová mzda z 3 euro napríklad základnej mzdy až na 15 až 16 euro.“ 

Lucia Hlaváčková: „To sa ale zjavne nepáči ich odberateľom. Niektorí vraj nie sú ochotní akceptovať vyššie 
ceny, dokonca sa ich podľa Lopúchovej snažia tlačiť ešte nižšie.“ 

Tatiana Lopúchová: „Žiadame od svojich obchodných partnerov úpravu cien v legitímnom rozsahu, čiže iba to, 
čo sa nám navýšili vstupy, žiadame pretaviť do našich výstupov. Sú tu zahraničné obchodné siete, v ktorých sa 
stretávame so zamietavým postojom, ba práve naopak chcú ešte ceny upravovať smerom nadol.“ 

Lucia Hlaváčková: „Oslovili sme teda najväčšie zahraničné potravinové reťazce. Zaujímalo nás, ako budú 
takýto výpadok riešiť. Do uzávierky nám odpovedal iba jeden.“ 

(text v obraze) 
Lucia Langová 
hovorkyňa Kauflandu 
Doteraz sme neobdržali informáciu od našich dodávateľov o možnom prerušení dodávok počas sviatkov. 

O cenách pravidelne s nimi jednáme a výsledné nákupné ceny sú vždy obojstranne odsúhlasené. 
Tatiana Lopúchová: „Pekári už avizovali už v minulom roku, v tomto roku svojim obchodným partnerom, že 

bude musieť prísť k úprave cien.“ 
Lucia Hlaváčková: „Koľko reťazcov vy zastrešujete?“ 
Tatiana Lopúchová: „100 % domácich aj zahraničných obchodných sietí, aj nezávislej siete.“ 
Lucia Hlaváčková: „Cenu rožkov rozoberali aj na ministerstve. Agrorezort hovorí o nekalých praktikách 

obchodníkov.“ 
Milan Lapšanský, riaditeľ potravinárstva a obchodu MPRV SR: „Silné maloobchodné reťazce majú 

dominantné postavenie a náležite svoju pozíciu využívajú a mnohokrát sa dá povedať aj zneužívajú. Na pravej 
strane máte nákupnú cenu, za ktorú nakupuje reťazec, v strede je maloobchodná pultová cena a tu je obchodná 
prirážka, ktorú si aplikoval obchodný reťazec.“ 

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva: „V týchto 66 %-ách je dosť veľký priestor na to, aby sa 
obchodník práve podelil s dodávateľom. Nie je žiaden dôvod na zvyšovanie ceny.“ 

Lucia Hlaváčková: „Medzi pekármi a obchodníkmi to teda iskrí, no a zdá sa, že spotrebiteľ sa stal v tomto boji 
rukojemníkom. Pekári totiž hrozia, že od slov prejdú k skutkom na Vianoce. Po sviatkoch tak možno v pultoch 
nájdeme pečivo už iba balené či rozmrazené dopekance. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Na Spiši majú divadelné hody 
[22.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Prehliadku tvorby slovenských aj zahraničných súborov ponúka desiaty ročník 
festivalu Divadelný Spiš. Hostiteľom je domáca scéna v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V Spišskom divadle sa za osem dní predstaví deväť divadelných 
súborov. Okrem domácich tu vystúpia aj divadelníci zo zahraničia.“ 

Sofia Skokanová, lektorka dramaturgie Spišského divadla: „Divadlo Vertigo z Budapešti a mal sa predstaviť 
vlastne aj súbor z Báčskeho Petrovca, tí sa však nezúčastnia tohto festivalu, pretože herec sa vážne zranil.“ 

Marie Balážová Melníková: „Spišská Nová Ves je jedným z najmenších slovenských miest s kamenným 

divadlom a jeho scéna tiež nepatrí medzi najväčšie.“ 
Jana Pilzová, herečka Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen: „My sme zvyknutí na oveľa väčšie javisko, 

tak sme mali trošku problém, že máme obrovskú truhlu, takže sme tak dávali pozor, aby sme sa nespali na 
sviečkach, ktoré vlastne úplne vpredu na prostred scény horeli.“ 

Marie Balážová Melníková: „Herci zo zvolenského divadla sa Spišiakom predstavili s absurdnou čiernou 
komédiou o rodine Drexlerocov.“ 

Tomáš Tomkuliak, herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen: „Rozdiel, myslím, že vo veľkosti určite. 
Človek má pocit, že ten divák mu je rovno pri nohách, že tak blízučko.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vystúpenia hosťujúcich divadelných súborov diváci na Spiši veľmi oceňujú, 
nemusia za nimi cestovať, ale ony prídu za nimi.“ 

Sofia Skokanová: „Cieľom je dostať čo najviac ľudí do divadla, aby si pozreli tvorbu viacerých divadiel, nielen 
Spišského divadla.“ 

(začiatok ankety) 
Opýtaná: „Je to pre nás super príležitosť na to, aby sa zoznámili a s inými hercami z iných divadiel.“ 
Opýtaná: „Novovešťania strašne radi chodia aj na cudzie miesta, ale chodíme aj na našich hercov.“ 
Opýtaný: „Taká konfrontácia našich divadelníkov a tých z iných miest.“ 
(koniec ankety) 
Marie Balážová Melníková: „Dosky Spišského divadla budú hostiť cezpoľné divadelné súbory do stredy 

dvadsiateho štvrtého októbra.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

11. Festival Divadelný Spiš 
[22.10.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marína Debnárová] 

 
 

Marína Debnárová, moderátorka: „V Spišskej Novej Vsi je od minulého týždňa desiaty ročník festivalu 

Divadelný Spiš. Hostiteľom je Spišské divadlo. Okrem domácich divadelných súborov tu vystúpia aj divadelníci zo 
zahraničia.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišská Nová Ves je jedno z najmenších miest s kamenným 

divadlom. Za osem dní sa tu predstaví deväť divadelných súborov. Dramaturgička Spišského divadla Sofia 
Skokanová.“ 

Sofia Skokanová, dramaturgička Spišského divadla: „Cieľom je dostať čo najviac ľudí do divadla, aby si 
pozreli tvorbu viacerých divadiel, nielen Spišského divadla.“ 

Marie Balážová Melníková: „Herci zo Zvolenského divadla sa Spišiakom predstavili s absurdnou čiernou 
komédiou o rodine Drexlerovcov. Herci Zvolenského divadla sa museli popasovať najmä s veľkosťou javiska v 
Spišskom divadle. Herec Tomáš Tomkuljak, po ňom herečka Jana Pilzová.“ 

Tomáš Tomkuljak, herec: „Rozdiel myslím že vo veľkosti určite. Človek má pocit, že ten divák mu je rovno pri 
nohách, že tak blízučko.“ 

Jana Pilzová, herečka: „My sme zvyknutí na oveľa väčšie javisko. Tak sme mali trošku problém, že máme 
obrovskú truhlu, takže sme tak dávali pozor, aby sme sa nespálili na sviečkach, ktoré vlastne úplne vpredu 
naprostred scény horeli.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vystúpenia hosťujúcich divadelných súborov diváci na Spiši oceňujú. Nemusia za 
nimi cestovať, ale ony prídu za nimi.“ 

Opýtaná: „Je to pre nás super príležitosť na to, že by sme sa zoznámili aj s inými hercami z iných divadiel.“ 
Opýtaná: „Novovešťania strašne radi chodia aj na cudzie mestá, ale chodíme aj na našich hercov.“ 
Opýtaný: „Taká konfrontácia našich divadelníkov a tých z iných miest.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dosky Spišského divadla budú hostiť cezpoľné divadelné súbory do stredy 

dvadsiateho štvrtého októbra.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Rapáč pochyboval o päťke pre Raisa, Petrana by Bondra o prvý gól neobral 
[22.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 10:48; Marek Vaščura] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/rapac-pochyboval-o-patke-pre-raisa-petrana-by-bondra-o-prvy-gol-
neobral/85665 

 
 

Rozdiel jediného bodu a predsa úplne iné postavenie v tabuľke. Taká bola situácia pred nedeľňajším 
televíznym zápasom medzi dovtedy siedmym Popradom a štvrtou Nitrou. Liga je vyrovnaná a víťazstvo domácich 
všetko zmenilo. Zápas sa lámal v druhej tretine po vylúčení Raisa do konca stretnutia a napokon v záverečnom 
dejstve o všetkom rozhodol svojim prvým gólom v sezóne obranca Marcel Petran. 

Skóre otváral v závere prvej tretiny z presilovky útočník Nitry Branislav Rapáč. Domáci však zavelili k obratu 
po situácii z 24. minúty, kedy tvrdý zákrok Matúša Raisa na Samuela Mlynaroviča ohodnotili rozhodcovia vyšším 
trestom a poslali hráča hostí pod sprchy. Na trestnú lavicu si po chvíli prisadol aj Lane Scheidl a kamzíci 
dvojnásobnú prevahu dokázali využiť. To ich posadilo na koňa a zápas otočili vo svoj prospech, aj keď sa Nitre 
podarilo ešte do druhej prestávky vyrovnať na 2:2. Za stretnutím sa poohliadol aj strelec otváracieho gólu 
stretnutia Branislav Rapáč. „Boli sme nedisciplinovaní, robili sme zbytočné fauly. Súpera sme posadili na koňa 
oslabením 3 na 5. Či tam bol faul na päť minút alebo nie, to nie je na mne, ale hráč Popradu v ďalšom striedaní 
už hral. Nech to posúdia iní. Nemyslím si však, že toto bol zlomový moment. Postupne sme sa pozbierali a mali 
sme v druhej polovici lepšie nohy. Dôležité ale je to, že ak nebudeme dodržiavať to čo máme a budeme si na 
ľade robiť čo chceme, tak body zbierať nebudeme,“ dvíhal varovný prst 25-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi a 

dodal: „Päť minút pred koncom sa naskytla vynikajúca šanca na skórovanie počas našej presilovky a tak si náš 
tréner vyžiadal oddychový čas. Vytvorili sme si tlak i šance. Dlhodobo sa však v početných výhodách trápime, aj 
keď sme dnes paradoxne dva góly dali práve z presiloviek. Preto sme aj cítili šancu v závere na vyrovnanie. 
Celkovo si však myslím, že to celé bolo o našom hernom prejave. Hlavne k zápasom vonku musíme pristupovať 
úplne inak.“ Rapáč i celá Nitra si uvedomovala význam tohto šesťbodového zápasu. Každý s každým môže 
vyhrať i prehrať a v tabuľke sa pozície rýchlo menia. „Liga je vyrovnaná a kvalitou je za poslednú dobu asi 
najlepšia. Je veľká škoda, že sa to neodzrkadľuje na diváckych návštevách. Nehovorím o Nitre, ale je škoda, že 
podobná atmosféra nepanuje aj na ostatných štadiónoch kam chodíme. Liga ide hore a kluby sa snažia. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/rapac-pochyboval-o-patke-pre-raisa-petrana-by-bondra-o-prvy-gol-neobral/85665
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/rapac-pochyboval-o-patke-pre-raisa-petrana-by-bondra-o-prvy-gol-neobral/85665


Napríklad v Poprade sa robí skvelý marketing a podarilo sa im dotiahnuť dobrých hráčov, či odchovancov. Hrajú 
pekný hokej a je škoda, že tribúny sú prázdne,“ skonštatoval útočník Nitry. 

Zápas proti Nitre očividne chutil popradským obrancom. Daniel Brejčák bol pri všetkých góloch domácich. 
Jeden sám dal a na dva prihrával. Nabil aj v tretej tretine Marcelovi Petranovi na jeho prvý zásah v tejto sezóne, 
ktorý bol zároveň víťazným v zápase. „Bolo to dôležité víťazstvo po pokazenom zápase v Budapešti. Boli sme 
vtedy sklamaní, ale oddýchli sme si a od piatku sme sa zodpovedne pripravovali na Nitru. Vedeli sme, že je to 
šesťbodový zápas a navyše v „telke“, takže sme sa chceli odvďačiť fanúšikom a naladiť sa späť na víťaznú vlnu,“ 
hodnotil duel Marcel Petran, ktorý si nenechal radosť z víťazného gólu nikým a ničím vziať i keď puk z jeho 
hokejky mohol do brány putovať aj cez cloniaceho Dávida Bondru. „Som sviatočný strelec, ale každý gólik poteší. 
Myslím, že mám celkom dobrú strelu od modrej, tak sa to snažia chalani využiť. Danko Brejčák mi to síce hodil 
trochu na nohu a ostal som v strese, či nenastrelím hráča, ale nakoniec to tam padlo. „Brejkymu“ zo srdca prajem 
titul hráča zápasu, veď hráme spolu v obrane. Dobre si rozumieme – on je malý šikovný hráč a ja som taký veľký 
robustný. Dnes bol pri všetkých góloch a preto si to zaslúžil. Pri mojom góle odviedol dobrú robotu aj Dávid 
Bondra. Prešiel brankárovi popred masku a ten asi veľa nevidel, lebo strela to až taká prudká nebola. Ten gól by 
ale Dávid nedostal, lebo ja by som zaň určite bojoval. Mám prvý, tak hádam by ma oň nechcel obrať,“ pousmial 
sa na záver rodák z Liptovského Mikuláša Marcel Petran. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Pri vstupe do Spišskej Novej Vsi pribudla nová legálna graffiti stena 
[22.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20943439/pri-vstupe-do-spisskej-novej-vsi-pribudla-nova-legalna-graffiti-
stena.html 

 
 

Je dielom siedmich umelcov street-artu. 
Spišská Nová Ves - Graffiti Villa Nova Jam 2018 

(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi po nedeli pribudla nová legálna grafiti stena. 

Novinku je možné vidieť na plote rodinných domov pri podjazde, smerom k poliklinike. 
Stena upúta každého, kto do mesta prichádza zo smeru od mesta Levoča. 
V rámci projektu Graffiti Villa Nova Jam 2018 na stene pribudli diela graffiti writerov Soya, Zohe, Pypos1, 

Zoro, Fuser, Esme a Jola. Vytvorili ich na ploche 90 metrov štvorcových. 
„Ďakujeme majiteľom domov, že nám umožnili tento projekt,“ uviedol autor projektu a organizátor Martin 

Hlavatý. 
Projekt Graffiti Villa Nova odštartoval pred dvoma rokmi. Vtedy otvorili prvú celoročnú legálnu grafiti stenu pre 

writerov a street-art umelcov, ale aj začiatočníkov i mladé talenty, ktorí sa venujú modernému výtvarnému umeniu 
v meste. 

V roku 2016 zmenou prešiel plot areálu bývalých kasární a počas dvoch rokov sa legálne využíval na autorské 
umelecké vyjadrenie umelcov. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Uskutočnia sa v Spišskej a okolí a je sa na čo tešiť: Sledujte, aké akcie nás 

čakajú 
[22.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/uskutocnia-sa-v-spisskej-a-okoli-a-je-sa-na-co-tesit-sledujte-ake-akcie-nas-
cakaju-312495 

 
 

Vyselektovali sme akcie, ktoré sa počas tohto týždňa uskutočnia v Spišskej a okolí, a ktoré hodnotíme ako 
najzaujímavejšie. Pozrite si naše tipy… 

Anjeli v Amerike 
22. októbra 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
Po prvýkrát na Slovensku a len jediný raz si v Divadle Kontra budete môcť pozrieť viacvrstvový epický príbeh, 

v ktorom sa prelínajú témy sexuálnej identity, náboženstva, veľkej politiky a ideológie. Hra je ocenená 
najprestížnejšími cenami. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20943439/pri-vstupe-do-spisskej-novej-vsi-pribudla-nova-legalna-graffiti-stena.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20943439/pri-vstupe-do-spisskej-novej-vsi-pribudla-nova-legalna-graffiti-stena.html
http://spisska.dnes24.sk/uskutocnia-sa-v-spisskej-a-okoli-a-je-sa-na-co-tesit-sledujte-ake-akcie-nas-cakaju-312495
http://spisska.dnes24.sk/uskutocnia-sa-v-spisskej-a-okoli-a-je-sa-na-co-tesit-sledujte-ake-akcie-nas-cakaju-312495


Maľba na sklo / workshop 
23. októbra 2018 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Spišské osvetové stredisko ponúka ďalšiu možnosť vzdelávania v projekte Homo Universalis vo výtvarnej 

oblasti, tentokrát s priblížením techniky maľovania vitrážovými farbami na sklo. Používať sa budú aj špeciálne 
farby prisme a kontúrovacie farby pod dohľadom skúsenej lektorky Zdenky Koštialovej. Výsledkom bude 
dekoratívny obraz vo formáte A4, ktorý si účastníci môžu odniesť domov. 

Koncert Jana Svetlana Majerčíka 
24. októbra 2018 o 19:00, Galéria umelcov Spiša 
Sólový koncert slovenského pesničkára si budeme môcť vychutnať uprostred pracovného týždňa v Galérii 

umelcov Spiša. 
Ťapákovci 
24. októbra 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy nás 

prenesie do minulosti, na dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a 
nevôľou k akejkoľvek činnosti. Veľkú dávku humoru a komických situácií s nádychom irónie a sarkazmu prinesú 
do Spišskej v rámci divadelného festivalu herci Divadla Andreja Duchnoviča z Prešova. 

Škola tanca 
26. októbra 2018 o 19:00, Kultúrny dom Smižany 
Druhá tanečná škola na Spiši z cyklu tanečných škôl zameraných na osvojenie tanečných zručností, 

spoznanie foriem ľudových tancov. V Smižanoch sa bude učiť tanec „zarabjany“ z Olcnavy a tance Rómov z 
Petrovian. Do tanca bude hrať Ľudová hudba Magura z Kežmarku s primáškou Alexandrou Bachledovou. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
26. októbra 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Spišské divadlo v piatok uvedie obľúbenú komédiu. Diváci si môžu pozrieť predstavenie o ľúbostnom 

trojuholníku zo Sepešoviec poprepletanú humornými dialógmi v spišskom nárečí. 
Spišská burza starožitností a kuriozít 
27. októbra 2018 od 8:00, trhovisko / sídlisko Východ 
V sobotu si prídu na svoje milovníci retro kúskov či rôznych zberateľských predmetov. Na starom trhovisku sa 

uskutoční pravidelná Spišská burza starožitností a kuriozít, kde môžete predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti 
a predmety minulých čias. 

Keď draka bolí hlava 
26. októbra 2018 o 17:00, kino Mier 
Barborka s Tomikom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých 

síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni 
spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a Čmoudík, ktorého jedna hlava hovorí po česky a 
druhá po slovensky, začína rozprávať napínavý príbeh. 

Nedeľný kreatívny ateliér 
28. októbra 2018 od 13:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, veľkých i malých, zamerané na rôznorodé výtvarné a remeselné techniky. V 

prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť. 
Kráska a netvor 
28. októbra 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
V nedeľu popoludní si prídu na svoje tí najmenší. Režisér Peter Palik pripravil pre Spišské divadlo ďalší 

pôvabný rozprávkový príbeh, ktorý zdramatizoval na motívy rozprávky Kráska a zviera. Romantický príbeh v sebe 
skrýva veľkú metaforu života, že skutočná krása človeka nie je v jeho zovňajšku, ale je ukrytá v jeho srdci. 

Verejné korčuľovanie 
28. októbra 2018 o 17:30, Zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu podvečer. 
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] 

 
 

15. AKTUALIZUJEME: Jano a Martina, my nezabúdame 
[22.10.2018; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 2. 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 

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


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. 

ÚŠP sa k vyšetrovaniu sledovania novinárov zatiaľ nevyjadruje 
Bratislava 22. októbra (TASR) – Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa zatiaľ k údajnému sledovaniu novinárov 

zo strany exnovinára a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nevyjadruje. 
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci vyjadrovať ani komentovať informácie z 

neoverených zdrojov. Informácie budú médiám poskytnuté, keď to bude vzhľadom na procesnú situáciu možné 
tak, aby nebolo sťažené alebo zmarené vyšetrovanie,“ uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana 
Tökölyová. 

Podnikateľ Marian K. mal minimálne pol roka platiť za sledovanie viacerých novinárov bývalému šéfovi 
kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Tóthovi. Informoval o tom v pondelok Denník N s tým, že mal o 
tom vypovedať na polícii, ktorej sa sám prihlásil po zadržaní podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice. 

Tóth mal pre podnikateľa sledovať novinárov z viacerých médií. Malo ísť o Mareka Vagoviča, Adama Valčeka, 
Štefana Hríba, Moniku Tódovú aj zavraždeného Kuciaka. Mená ďalších Tóth neuviedol. Podnikateľ mu 
požiadavku na sledovanie zdôvodnil tým, že chce na nich pripraviť diskreditačnú kampaň. 

Súd s obvineným v prípade vraždy J. Kuciaka za podvod na daniach odročili 
Bratislava 17. októbra (TASR) – Zoltána A., jedného z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej, v stredu priviedli členovia Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na 
pojednávanie na Okresný súd (OS) Bratislava V. 

Obvinený z vraždy čelí tiež obžalobe z trestného činu krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu. V tomto 
prípade mu hrozí sedem až dvanásť rokov odňatia slobody. Podľa portálu dlznik.sk má Zoltán A. nedoplatok na 
daniach vo výške viac ako jeden milión eur. Spolu s ním čelí obžalobe aj Ján M. Obžalovaného Zoltána A. na súd 
eskortovali policajti, Ján M. sa nedostavil. 

Sudkyňa OS z dôvodu neprítomnosti jedného z obžalovaných stanovila nový termín súdneho pojednávania na 
3. decembra. 

Zoltán A. bol v prípade vraždy Jána Kuciaka označený za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a 
vykonávateľom skutku. Ako jediný zo štvorice obvinených má spolupracovať s políciou. Práve on označil za 
objednávateľa vraždy kontroverzného podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný v inom 
prípade. 

SaS: Prokuratúra kritizuje médiá neprávom 
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chápe obavy Generálnej prokuratúry SR z toho, ako médiá informujú o 

vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale jej výčitky idú mimo podstaty problému. 
„Sú to v prvom rade orgány činné v trestnom konaní, ktoré posúvajú informácie médiám, vďaka čomu si 

verejnosť bez ohľadu na dôkazovú situáciu a ešte pred samotným súdnym procesom spája konkrétnych ľudí so 
spáchaním týchto trestných činov. Dá sa to chápať ako tlak na sudcov, ktorí v tomto prípade rozhodovali a budú 
ešte rozhodovať,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik. 

Ako povedal podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko, 
„generálna prokuratúra by sa mala v prvom rade postarať o to, aby sa z vyšetrovacieho tímu nedostávali na 
verejnosť také informácie, ktoré môžu sťažiť dokazovanie a oprieť obhajobu obžalovaných o neustále 
porušovanie ich prezumpcie neviny, ku ktorému opakovane dochádza.“ 

„Na druhej strane je predmetný záujem médií v tejto veci odrazom pochopiteľných obáv verejnosti o to, či 
naozaj bude trestná činnosť spájaná s vládnou garnitúrou riadne vyšetrená políciou a prokuratúrou, ktorú tá istá 
garnitúra ovláda,“ poznamenal poslanec Alojz Baránik a na záver dodal: „Je preto falošné z pohľadu vedenia 
Generálnej prokuratúry SR, keď sa oprávnený záujem verejnosti na riadnom vyšetrení dvojnásobnej vraždy 
spájanej s vládnou garnitúrou znevažuje, ale vynášanie informácií z trestných spisov pre politické potreby vládnej 
garnitúry zostáva nepotrestané.“ Dalito.sk o tom informovala Katarína Svrčeková, vedúca Komunikačného 
oddelenia a hovorkyňa strany Sloboda a Solidarita. 

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, 
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 dolapeniu 
vrahov. „Jedným dychom však dodávame, že je kľúčové, aby sme poznali objednávateľov tejto ohavnej vraždy,“ 
zdôraznil jeden z organizátorov Juraj Šeliga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová uviedla, že ďalším dôkazom snahy vládnej koalície a špeciálne Smeru-
SD o zabetónovanie tzv. „našich ľudí“ v dôležitých funkciách je voľba ústavných sudcov. „Návrhy vládnej koalície 



na voľbu ústavných sudcov sú len zásterka, aby všetko zostalo po starom. Súčasný mechanizmus voľby im totiž 
zabezpečí, že ústavný súd na dlhé obdobie totálne ovládnu nominanti súčasnej vládnej koalície. Tej koalície, 
ktorá uviazla v kriminálnych kauzách a doslova zadusila vládu zákona a spravodlivosť na Slovensku,“ povedala J. 
Kiššová a na záver dodala: „Slovensko čelí reálnej hrozbe, že tak ako Policajný zbor aj Ústavný súd SR prestane 
byť nástrojom spravodlivosti a ocitne sa v rukách rôznych koaličných mafií. Je našou najvyššou prioritou tomu 
zabrániť.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa naďalej vykonávajú procesné úkony. „V predmetnej trestnej 
veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný čin a potrestať páchateľa, 
respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného konania. O priebehu trestného 
konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas ich návštevy na Slovensku,“ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EÚ: Poslanci EP uskutočnia v septembri prieskumnú misiu na Slovensku a Malte 



Brusel/Bratislava 19. júla (TASR) – Osem poslancov Európskeho parlamentu (EP) uskutoční v dňoch 17.-19. 
septembra návštevu Slovenska a Malty s cieľom preskúmať situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a 
bezpečnosti novinárov. 

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

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

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

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

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

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

informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Povedal to v pondelok na tlačovej 
konferencii v Bratislave generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

nezabudlo a obeť Janka a Martinky nevyšla nazmar. 
My na vás nikdy nezabudneme! Jozef Kuciak 
Janko a Martina/foto: archív rodiny KuciakovejEurokomisárka nechce kritizovať prácu slovenských 

vyšetrovateľov 
Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní 

vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedla, že v tejto súvislosti 
nemôže dostať viac informácií ako verejnosť. „Kauza sa vyšetruje pod veľkým tlakom. Všetci chceme, aby sa 
vražda vyšetrila. Mám z toho dojem, že je veľkým záujmom vyšetrovateľov vec posunúť k pozitívnemu výsledku,“ 
povedala. Zároveň potvrdila, že stále sa pracuje s viacerými verziami, o ktorých je verejnosť informovaná. 

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

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

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

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

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

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

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

Mandát monitorovacej skupiny vyprší 31. decembra. Členovia skupiny majú právomoc zorganizovať v 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Smola a Hrušky prichádza s Českým turistom v Tatrách 
[22.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; redakcia] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20943582/smola-a-hrusky-prichadza-s-ceskym-turistom-v-tatrach.html 

 
 

So Spišiakmi spolupracuje aj legendárny Lou Fanánek Hagen. 
video http://www.youtube.com/embed/Z3KriaS2kx4 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20943582/smola-a-hrusky-prichadza-s-ceskym-turistom-v-tatrach.html


SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovoveská kapela Smola a Hrušky prichádza s novým klipom k singlu Český 

turista v Tatrách. 
Pilotná skladba k česko-slovenskej kompilácií pripravila kapela ako darček pre fanúšikov pri príležitosti výročia 

100 rokov Československa. 
Hlavnej úlohy v klipe sa zhostil Pavel Novotný, kráľ českého bulváru. 
Vžil sa do svojej postavy a spolu so svojou sexi polovičkou Radomírou Luciou Bačovou predviedli famózny 

herecký koncert. 
„Když se ovzali Smola a Hrušky, nebylo co řešit, navic Lou Fanánek Hagen je u nás legenda, běhat s touhle 

partvou dva dny po Tatrách, to je splněný šoubyzový sen. Ta píseň se stane hitem a ten klip poběží na MTV, 
protože obojí je geniálni!“ 

Ako hudobný hosť sa v skladbe predstaví legenda českej rockovej scény Lou Fanánek Hagen, spevák a 
frontman skupiny Tři Sestry. 

„Český turista v Tatrách je povedený kousek, karikatura typického českého výletníka je trefná a nehanlivá - 
prostě Češi mají své charakterové specifičnosti. Například chodí do hor naprosto nepřipravení a téměř každý 
týden se lze dočíst o ztracených českých turistech. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit i natáčení klipu - vznikl 
podařený věčírek u táboráku nedaleko popradského obchodního střediska - a neztratil jsem se!“ 

Česko-slovenský duet 
„Mám to šťastie, že každé ráno za pekného počasia sa môžem kochať z okna spálne krásou Tatier. V jeden 

takýto okamih mi veľhory na diaľku pošepkali, aby som o nich zložil song. Pri tvorbe ódy na Tatry som sa upol na 
fenomenálny stereotyp českého turistu a text som napísal v češtine. Až neskôr z toho vyliezol česko-slovenský 
duet, ktorý vyčarí úsmev každému, hoci téma je vlastne dosť reálna a smutná. Som rád, že Fanánek sa nebál 
spievať tento text a že Pavel stvárnil absolútne dokonale hlavnú úlohu v klipe,“ priblížil autor skladby a frontman 
kapely Smola a Hrušky – Spoko Kramár. 

Vydanie sa plánuje pri príležitosti výročia 100 rokov Československa. 
Návšteva Vysokých Tatier je pre českých turistov veľkým lákadlom, zároveň aj rizikom. 
Česi sú však pre slovenský trh cestovného ruchu kľúčovou skupinou a takmer všetci sa na Slovensko radi 

vracajú. 
V novinke Český turista v Tatrách si kapela Smola a Hrušky zobrala na mušku práve túto tému a svojich 

českých bratov a sestry chce svojím hudobným počinom nielen pobaviť, ale aj vyzvať, aby nepodceňovali naše 
hory a riešili situácie, ktoré ich postretnú vo Vysokých Tatrách s pokorou a riadili sa pokynmi Horskej záchrannej 
služby. 

Tatry nikomu neutečú a možnosť vrátiť sa, a užiť si tu nádheru opätovne je zážitok, za ktorý by sme mali byť 
vďační pri každej návšteve v horách. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Šláger kola zvládol lepšie Martin: Topoľčanom strelil 4 góly 
[22.10.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://topolcany.dnes24.sk/slager-kola-zvladol-lepsie-martin-topolcanom-strelil-4-goly-312588 

 
 

V závere pracovného týždňa pokračovala I. hokejová liga zápasmi ďalšieho kola. Hokejisti Topoľčian 
vycestovali do Martina. 

Dvanáste kolo druhej najvyššej hokejovej ligy prinieslo zápas, ktorý sľuboval zaujímavé hokejové divadlo. Na 
ľade sa totiž stretol dobre hrajúci Martin a ambiciózne Topoľčany. 

V predošlom kole sa hokejisti Topoľčian predstavili na ľade Považskej Bystrice, kde si po víťazstve po 
predĺžení odniesli dva body. Bodovať tak chceli aj proti náročnému súperovi. 

Skóre stretnutia sa otváralo až v samom závere prvej tretiny, kde v 19. minúte prekonal brankára Topoľčian 
Tabaček (1:0). Domácim patril aj úvod druhého dejstva, keď druhý presný zásah Martina zaznamenal Poliaček 
(2:0). Na ďalší gól sa čakalo poriadne dlho. Skórovať sa podarilo opäť domácemu celku, keď na 3:0 zvyšoval 
Langhammer. Topoľčany odpovedali zásluhou Kluka, no Martin pridal ešte jeden presný zásah a bolo 
rozhodnuté. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
„Odohrali sme výborný zápas vo výbornej atmosfére. Osobne si myslím, že úrovňou spĺňal parametre 

extraligového stretnutia. Mali sme veľa šancí, veľa presilových hier, ktoré sme celkom dobre zahrali. Škoda dvoj-
minútovej presilovky 5:3, ktorá sa viac-menej odohrávala v našom útočnom pásme. Famózne však naše šance 
vychytal domáci brankár. To v podstate rozhodlo, pretože domáci svoje príležitosti zúžitkovali. Ale musím 
povedať, že sme podali výborný výkon, len škoda, že bez bodu. Za bojovnosť a výkon, ktorý sme predviedli, by 
sme si aspoň bod zaslúžili,“ povedal pre klubový web Ľ. Hurtaj, tréner HC Topoľčany. 

HK Martin – HC Topoľčany 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 19. Tabaček (Pacalaj, Markovič), 21. Poliaček (Jurášek), 52. Langhammer (Rusina, Rudzan), 59. 

Tabaček (Pokrivčák, Dírer) – 54. Kluka (Ďurčo, Bystričan). Strely: 34:29. Vylúčenia: 8:3 na 2 min. Presilovky: 1:1. 
Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Knižka – Hanko, Kramár. Diváci: 1158 

http://topolcany.dnes24.sk/slager-kola-zvladol-lepsie-martin-topolcanom-strelil-4-goly-312588


Martin: Bernát – Tabaček, Themár – Pacalaj, Burzík – Rusina, Oravec – Rechtorík, Lednický – Markovič, 
Langhammer, Rudzan – Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Barto, Brveník 

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

Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 3

6 
2. Martin 3

3 
3. Skalica 2

9 
4. Dubnica nad 

Váhom 
2

5 
5. Topoľčany 2

5 
6. Bratislava 1

9 
7. Humenné 1

8 
8. Považská 

Bystrica 
1

6 
9. Spišská Nová 

Ves 
1

5 
10. Trnava 1

0 
11. Prešov 5 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 6 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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18. Hokejisti z Bratislavy premohli Gladiátorov: Trnavčanom nestačili sily 
[22.10.2018; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Monika Hanigovská] 
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HK Gladiators prehral v domácom prostredí. Počas zápasu proti HC OSMOS Bratislava strelili jediný gól do 
bránky súpera. 

Na domácej ľadovej ploche privítali v piatok trnavskí hokejisti bratislavského súpera. Prvá tretina zápasu sa 
niesla bez jediného gólu. 

V druhom dejstve využil svoju šancu ľavý obranca HC OSMOS Bratislava Vidovič, ktorý zakončil akciu gólom 
do trnavskej bránky, 1:0. 

V štyridsiatej šiestej minúte tretej tretiny vylepšil skóre Musliu, keď Trnavčanom súper odskočil na rozdiel 
dvoch gólov. Bratislavskí hokejisti viedli počas zápasu 2:0. 

Gladiátori stačili zakončiť hru jediným gólom. HK Gladiators Trnava naďalej ostáva na desiatom mieste 
tabuľky. 

HK Gladiators Trnava – HC Bratislava 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 
Góly: 55. Valo – 27. Vidovič, 47. Musliu. 
Rozhodovali: Purgat – Junek, Jedlička 
Vylúčení: 6:6, presilovky: 0:1,oslabenia: 0:0, 165 divákov. 
Tabuľka: 
Poradie Tím B

ody 
1. HK Dukla Ingema 

Michalovce 
3

6 
2. HK Martin 3

3 
3. HK Skalica 2

9 

http://trnava.dnes24.sk/hokejisti-z-bratislavy-premohli-gladiatorov-trnavcanom-nestacili-sily-312665


4. MHK Dubnica nad 
Váhom 

2
5 

5. HC Topoľčany 2
5 

6. HC OSMOS Bratislava 1
9 

7. MHK Humenné 1
8 

8. HK ‘95 Považská Bystrica 1
6 

9. HK Spišská Nová Ves 1
5 

10. HK Gladiators Trnava 1
0 

11. HC PREŠOV 5 
12. MHC Mikron Nové Zámky 

B 
0 

HK 
ORANGE 20 

0  

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Uskutočnia sa v Humennom a je sa na čo tešiť: Sledujte, aké akcie nás 

čakajú 
[22.10.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://humenne.dnes24.sk/uskutocnia-sa-v-humennom-a-je-sa-na-co-tesit-sledujte-ake-akcie-nas-cakaju-
312658 

 
 

Vyselektovali sme akcie, ktoré sa počas tohto týždňa uskutočnia v Humennom a ktoré hodnotíme ako 
najzaujímavejšie. Pozrite si naše tipy… 

Štvrtok: Koncertný akordeón 
Vo štvrtok sa v koncertnej sieni humenského zámku uskutoční v rámci 47. ročníka Jesenného koncertného 

cyklu Koncertný akordeón v podaní Tibora Ivána. Podujatie sa začne o 18:30 hod. 
Piatok: Literárny večer 
V piatok zavíta do kaviarne CheckMate spisovateľ Juraj Červenák, aby predstavil už posledný diel historickej 

ságy o kapitánovi Báthorym s názvom Hradba západu. Reč však bude aj o historickej detektívke, Čiernom 
Roganovi a ďalších spisovateľových plánoch. Chýbať nebude ani kvíz o knižnú cenu. Podujatie sa uskutoční v 
čase od 19:00 do 22:00 hod. 

Piatok: Halloweenska nocovačka 
Z piatka na sobotu si v Eiffelku – Detskom zábavnom parku pripravili Halloweensku nocovačku. Organizátori 

avizujú nocovačku plnú strašidiel, zábavy a nezabudnuťeľných zážitkov. Začína v piatok o 20:00 a končí v sobotu 
ráno o 8:00 hod. 

Sobota: Humenné – Spišská Nová Ves 
V sobotu odohrajú futbalisti FK Humenné domáci zápas, pričom privítajú Futbalový klub NOVES Spišská 

Nová Ves. Pôjde o atraktívny duel aktuálne tretieho celku tabuľky so šiestym. Úvodný hvizd rozhodcu o 14:00 

hod. 
Nedeľa: Dogman 
Kino Fajn premieta v nedeľu večer o 20:00 hod. taliansko-francúzsku drámu s názvom Dogman. Popis: Na 

chudobnom predmestí medzi metropolou a divočinou platí len zákon najsilnejšieho. Marcello (Marcello Fonte), tu 
delí svoj čas medzi prácu v skromnom salóne pre psy a láskyplnou starostlivosťou o svoju dcéru (Alida Baldari 
Calabria). Bohužiaľ do jeho života zasahuje aj miestny vagabund Simoncino (Edoardo Pesce), bývalý boxer a 
surovec, ktorý terorizuje celé okolie. Drobného a citlivého Marcella k nemu púta nejednoznačný a ponižujúci 
vzťah. V snahe vrátiť svojmu životu dôstojnosť naplánuje zúfalú pomstu a jeho akcia vedie k nečakanému 
výsledku. Na filmovom festivale v Cannes získal Marcello Fonte cenu pre najlepšieho herca. 

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

[Späť na obsah] 
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20. Týždeň v médiách: O odvážnej Lívii zo Spiša, ktorá neuznáva Natalie z 

Oravy 
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“Volám sa Lívia, som študentka na bilingválnom gymnáziu a už nemôžem byť viac ticho,” predstavuje sa 
mladá študentka zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa rozhodla natočiť video na tému “presadzovania multikultúry”. 

Správne tušíte, slovami reaguje na poslednú reklamu Absolut, kde vystupuje mulatka Natália z Oravy v úlohe 
pekného slovenského dievčaťa. 

Multikulturalizmus je dnes podľa Lívie “v móde asi ako ľadvinka zavesená na krku v najlepšom prípade aj s 
dúhovým odznačikom.” Pohnútkou k natočeniu tohto video blogu bolo to, že slečna “už nemôže vystáť, čo robí 
táto neomarxistická propaganda nášmu národu.” Samozrejme, že video zožalo ovácie na sociálnych sieťach a 
začalo sa šíriť rýchlosťou blesku. 

A Lívia pravdu aj má. Keď tvrdí, že “Európa vždy bola jedinečným miestom na zemi, patrí vyspelej civilizácii s 
bohatými dejinami”. A to je všetko. 

Nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že tento text, ktorý je popretkávaný zámerne zvolenými obrázkami na 
dokreslenie extrémnej situácie, nie je vytvorený študentkou. A ak sa mýlim, potom je na tomto videoblogu ešte 
smutnejší fakt, že Lívia reprezentuje našu mladú generáciu. O názoroch v statusoch, poznajúcu iba jedinú, 
“Líviinu pravdu” nehovoriac. 

Rovnako smutné je aj to, ako sa z bezvýznamného dievčaťa zo Spišskej Novej Vsi stáva vďaka jednému 

videoblogu osoba, dobre že nie národná hrdinka, ktorá vie odvážne povedať svoj názor, pravdu. Lívia, ktorú len 
pred nedávnom poznalo možno len zopár ľudí na jednej z ulíc v Spišskej Novej Vsi. 

A smutné je aj to, že to tvrdí práve študentka zo Spiša, kde kedysi pospolu žili Maďari, Nemci, Židia, Rómovia, 
katolíci, evanjelici, ale aj židia. Viem o tom niečo a nielen preto, že som si prečítala text Michala Havrana. Možno 
sa to v histórii nevolalo práve multikulturalizmus, ale tí ľudia na Spiši spolu naozaj žili. A ešte jedna vec - Lívia 
považuje reklamu Absolutky s Natáliou za “neomarxistickú propagandu značky”. Doteraz som si myslela, že 
reklama je výdobytok kapitalizmu. Hovorilo sa to predsa svojho času o Coca -Cole napríklad. 

Svoju pravdu má vždy aj Tibor Eliot Rostas. Ten si na svojom Facebookovom profile tentoraz sťažuje na 
redaktora RTVS - Ladislava Ďurkoviča, ktorý chcel so šéfredaktorom časopisu Zem a Vek pripraviť reportáž do 
nových Repotérov. Ďurkovič nakoniec k Rostasovi neprišiel. A to šéfredaktora nesmierne urazilo. Plánoval totiž z 
rozhovoru urobiť vlastnú “one man show” na svojom Fcaebooku. Ale rozhovor do RTVS nie je šou, milý pán 
Rostas. 

Chvalabohu, že RTVS ešte neklesla na takú úroveň, aby vysielala “one man show Tibora Eliota Rostasa”. 
Pud sebazáchovy zaúčinkoval aj v prípade kauzy okolo uniknutého dokumentu, po ktorom rezignovala šéfka 

spravodajstva v Rozhlase Petra Stano Maťašovská. Dôvody, prečo tak urobila, si prečítajte tu. 
A ešte jedna príjemná správa. Režisér Peter Bebjak pracuje na novom 12-dielnom televíznom seriáli Slovania. 

Historicko-dobrodružný seriál s prvkami fantasy je produkovaný slovenskou spoločnosťou Wandal Production a 
medzinárodnou mediálnou skupinou Garnet. Novinka je postavená na tradíciách a mytológii starých Slovanov, 
podľa portálu FilmNewEurope pripomína svetoznámy seriál Hra o tróny. 

[Späť na obsah] 
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