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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Župa rozdelila tisíce na kultúru 
[24.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 7; JANA OGURČÁKOVÁ] 

 
 

DOTÁCIE SA OCITLI V PAĽBE KRITIKY 
Pravidlá ich prideľovania sa majú zmeniť. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) rozdelil na pondelkovom rokovaní dotácie v celkovej výške 15 900 

eur na štyri kultúrne podujatia. Štátna filharmónia dostala na organizovanie Medzinárodného hudobného festivalu 
Košická hudobná jar 4 100 eur. Rovnakú sumu dostali aj Agentúra Ges na Medzinárodný jazzový festival a aj 
tohtoročná prehliadka súčasného umenia Biela noc. Trh ľudových remesiel v Spišskej Novej Vsi podporili 

poslanci sumou 3 600 eur. 
Warhol aj folklór 
Diskusiu však vyvolali dotácie vo výške viac ako 37-tisíc eur na rôzne projekty v Košickom kraji. Po 3 400 eur 

dostane Csemadok v Kapušianskych Kľačanoch, obec Ardovo na opravu zrútenej strechy na národnej kultúrnej 
pamiatke, Smižany na vydanie publikácie, folklórna skupina Vinica a projekt Andy Warhol piesne mojej matky 
Júlie. Poslanci kraja podporili sumou 3 400 eur aj projekt Minibasketbalovej ligy. Úspešné boli aj tri cirkevné 
projekty. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gelnica dostal 5 000 eur na obnovu fasád budovy fary. O trochu 
viac dostala rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove na rekonštrukciu fasády kostola. 



Najúspešnejšia bola žiadosť Kláštora minoritov v Brehove. Kraj prispel sumou 7 000 eur na opravu strechy 
národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora. 

Kritizoval komisie 
Poslanec Štefan Staško (nezávislý) je prekvapený, aké akcie kraj podporuje. „Na ostatnom zastupiteľstve sme 

schválili menšie dotácie do 3 500 eur. Keď som sa pozrel do týchto dotácií za volebný obvod, kde som poslanec, 
bol som prekvapený, ktoré akcie ich dostali.“ Podľa neho odbor kultúry na župe nemusí rozhodovať 
najkompetentnejšie. „Obec, ktorá oslavuje 725. výročie vzniku a je mimo jadra cestovného ruchu, dostala dotáciu 
na publikáciu, a obec, ktorá je priamo pod Morským okom a je na trase Šírava – Morské oko, ju nedostala. Som 
proti tomu, aby sme dotácie dávali bez poznania, ktoré v komisiách ťažko dosiahnuť. Napríklad na také akcie, kde 
tribúna ešte v sobotu večer nestojí a v nedeľu večer už nestojí.“ Tvrdí, že poslanci v jednotlivých obvodoch majú 
lepší prehľad a mali by mať právo rozhodovať o dotáciách. „Keď to dokázali poslanci v Prešovskom 
samosprávnom kraji, mohlo by sa to aplikovať aj u nás.“ Navrhol teda zmenu všeobecne záväzného nariadenia o 
poskytovaní dotácií. Tá by poslancom kraja za jednotlivé volebné obvody umožnila odporučiť a rozhodnúť o 
pridelení dotácií v určitej výške. Jeho návrh poslanci tesnou väčšinou odobrili, kraj má zmenu administratívne 
pripraviť. 

Plaváreň nepodporili 
Poslanci, naopak, nepodporili žiadosť basketbalového klubu zo Spišskej Novej Vsi, ktorý žiadal 6 000 eur na 

publikáciu História basketbalu na Spiši. Naprázdno obišla aj žiadosť Mestskej krytej plavárne v Košiciach. Na 
prevádzku chcela od KSK 50-tisíc eur. Keďže však ide o celoročné vykrytie časti nákladov a nie konkrétnu úlohu, 
podporu nedostala. Neúspešná bola aj obec Kostoľany nad Hornádom, ktorá žiadala od kraja 10-tisíc eur na 
záchranu historickej budovy vodného mlyna. JANA OGURČÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - streda 24. októbra 
[24.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20938839/tipy-na-dnes-streda-24-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Dni českej kultúry 
KOŠICE. 25. výročie Českého spolku v Košiciach si pripomenieme v stredu. O 16.00 hod. v pobočke knižnice 

na Terase bude otvorená retrospektívna výstava mapujúca 25 rokov. O 18.00 hod. začína koncert ženského 
zboru Českého spolku vo Východoslovenskej galérii. 

Jaromír Nohavica 
KOŠICE. Koncert Jaromíra Nohavicu začína v stredu o 19.00 hod. v Hádzanárskej multihale za Hornbachom. 
50. výročie založenia ŠFK 
KOŠICE. V stredu o 19.00 hod. sa v Dome umenia uskutoční otvárací koncert 50. koncertnej sezóny. 

Predstaví sa Štátna filharmónia Košice a Slovenský filharmonický zbor. 
Skyva 
KOŠICE. Speváčka, skladateľka a klaviristka Skyva z Košíc má dôvod na radosť, o ktorú sa chce podeliť aj s 

domácim publikom. Pozýva ho na uvedenie svojho debutového albumu s názvom Zrkadlo. Piesne z neho zaznejú 
na koncerte, ktorý bude 24. októbra o 19.00 hod. v Kasárňach/Kulturparku. 

Od Lady Carneval k Draculovi 
KOŠICE. Hudobná šou sa uskutoční na počesť ikon česko-slovenskej hudobnej a muzikálovej scény, 

hudobného skladateľa Karla Svobodu a režiséra Jozefa Bednárika. Na jednom pódiu vystúpi Helena 
Vondráčková, Jiří Korn, Leona Machálková, Daniel Hůlka, Nela Pocisková, Petr Kolář, Juraj Bača a Martin 
Chodúr. V stredu o 19.00 hod. v Steel Aréne. 

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 15.30, 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, Zlé časy v El Royale o 17.40, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.20 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. Zrodila sa hviezda o 10.00, Tiesňové volanie (Projekt 100) o 18.15, Prvý človek o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Maškaráda o 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Buď dobrý až do smrti o 10.00 hod., ŠTÚDIO MÁRAI - A halottember o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 

https://korzar.sme.sk/c/20938839/tipy-na-dnes-streda-24-oktobra.html


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. 
Múzeum Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h sa v Múzeu Spiša uskutoční slávnostná prezentácia novej publikácie Spiš a 

vznik Československej republiky z pera spišského historika Martina Furmanika. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Charleyho teta o 10.00 hod., X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - 

Ťapákovci o 19.00 hod. 
Koncert 
SP. N. VES. Galéria umelcov Spiša pozýva na koncert „PIESŇODARY“ Jana SVETLANA Majerčíka v stredu 

o 19.00 v koncertnej sále galérie. 
Literárny salón: Veronika Šikulová 
PREŠOV. Literárny salón privíta v stredu o 19.00 hod. v Christianii Veroniku Šikulovú. 
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, Po čom muži túžia o 18.40, 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 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, Po čom muži túžia 

o 18.40, Prvé človek o 15.00, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Venom o 18.10, Zrodila sa hviezda o 20.40 
hod. 

FAJN 
HUMENNÉ. Tiesňové volanie o 19.30 hod. 
Literárny večer 
HUMENNÉ. V renesančnej knižnici Vihorlatského múzea v Humennom sa v stredu 24. októbra o 17.00 hod. 

uskutoční literárny večer na tému Súčasná česká próza. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (24. októbra): Liga majstrov so Slovákmi aj 

Slovnaft Cup 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362939/sportove-udalosti-dna-24-oktobra-liga-majstrov-so-slovakmi-aj-
slovnaft-cup/ 

 
 

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

FUTBAL - LIGA MAJSTROV: 
Skupina A: 
18:55 Club Bruggy KV - AS Monaco FC 
21:00 Borussia Dortmund - Atlético Madrid / ONLINE >> 
Skupina B: 
18:55 PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 
21:00 FC Barcelona - Inter Miláno / ONLINE >> 
Skupina C: 
21:00 Liverpool FC - FK Crvena Zvezda Belehrad / ONLINE >> 
21:00 Paríž Saint-Germain - SSC Neapol / ONLINE >> 
Skupina D: 
21:00 Galatasaray S.K. - FC Schalke 04 
21:00 Lokomotiv Moskva - FC Porto 
FUTBAL - 6. KOLO SLOVNAFT CUPU: 
14:30 FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce / ONLINE >> 
18:00 MFK Skalica - AS Trenčín / ONLINE >> 
FUTBAL - DOHRÁVKA 4. KOLA ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
19:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 
HOKEJ - 15. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Orange 20 / NAŽIVO >> 
19:00 MAC Budapešť - Dukla Trenčín / NAŽIVO >> 
HOKEJ - DOHRÁVKA 4. KOLA I. SLOVENSKEJ LIGY: 
18:30 HC Mikron Nové Zámky B - MHK Dubnica nad Váhom 

https://sport.aktuality.sk/c/362939/sportove-udalosti-dna-24-oktobra-liga-majstrov-so-slovakmi-aj-slovnaft-cup/
https://sport.aktuality.sk/c/362939/sportove-udalosti-dna-24-oktobra-liga-majstrov-so-slovakmi-aj-slovnaft-cup/


HOKEJ - ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
01:00 Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 
01:00 New York Rangers - Florida Panthers 
01:30 Montreal Canadiens - Calgary Flames 
01:30 Ottawa Senators - Boston Bruins 
02:00 Nashville Predators - San Jose Sharks 
02:30 Dallas Stars - Los Angeles Kings 
02:30 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 
03:00 Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 
štvrtok ráno: 
01:00 Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 
01:00 New York Islanders – Florida Panthers 
03:30 Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 
04:00 Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 
HOKEJ - KHL: 
11:00 Amur Chabarovsk - Neftechimik Nižnekamsk 
11:30 Admiral Vladivostok - HC Torpedo Nižnij Novgorod 
13:30 Červená hviezda Kun-lun - Ak Bars Kazaň 
14:30 HK Sibir Novosibirsk - Víťaz Podoľsk 
16:00 HC Salavat Julajev Ufa - SKA Petrohrad 
18:30 Avangard Omsk - HC Dinamo Minsk 
HOKEJ - 13. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
18:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 
TENIS - WTA TURNAJ MAJSTERIEK: 
Červená skupina: 
13:30 Angelique Kerberová - Naomi Osaková 
15:00 Sloane Stephensová - Kiki Bertensová 
BASKETBAL - ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
01:00 Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 
02:00 New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 
03:00 Denver Nuggets - Sacramento Kings 
štvrtok ráno: 
01:00 Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 
01:00 Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 
01:30 Miami Heat - New York Knicks 
01:30 Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 
02:00 Houston Rockets - Utah Jazz 
02:00 Chicago Bulls - Charlotte Hornets 
02:30 San Antonio Spurs - Indiana Pacers 
03:30 Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 
04:00 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 
04:00 Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 
04:30 Golden State Warriors - Washington Wizards 
BASKETBAL - 5. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BKM Lučenec - Spišská Nová Ves 

18:00 MBK Handlová - Žilina 
18:00 MBK Komárno - BC Prievidza 
18:00 BK Patrioti Levice - BK Inter Bratislava 
BASKETBAL - 2. KOLO CEWL: 
18:00 Young Angels Kosice - UBI Graz 
HÁDZANÁ - 1. KOLO KVALIFIKÁCIE NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY: 
Skupina 1: 
18:00 Poľsko - Kosovo 
19:00 Nemecko - Izrael 
Skupina 2: 
18:00 Srbsko - Belgicko 
Skupina 3: 
21:45 Island - Grécko 
Skupina 4: 
20:15 Slovinsko - Lotyšsko 
Skupina 5: 
18:00 Česko - Fínsko 
Skupina 6: 
21:00 Portugalsko - Rumunsko 
Skupina 7: 
18:30 Rusko - Taliansko 
18:30 Maďarsko - SLOVENSKO 



Skupina 8: 
15:30 Čierna Hora - Faerské Ostrovy 
21:00 Dánsko - Ukrajina 
VOLEJBAL - 7. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:30 COP Trenčín - TJ Spartak Myjava 
CYKLISTIKA - OKOLO CHAJ-NANU 
06:00 2. etapa Danzhou-Chengmai (139.6 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Košická župa rozdelila tisíce eur na kultúru. Dotácie sa ocitli v paľbe kritiky 
[24.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Kultúra v Košiciach a v okolí; 00:00; Jana Ogurčáková] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20944500/kosicka-zupa-rozdelila-tisice-eur-na-kulturu-dotacie-sa-ocitli-v-
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Pravidlá ich prideľovania sa majú zmeniť. 
Zastupiteľstvo KSK - 22. 10. 2018 
(31 fotografií) 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) rozdelil na pondelkovom rokovaní dotácie v celkovej výške 15 900 

eur na štyri kultúrne podujatia. 
Štátna filharmónia dostala na organizovanie Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar 4100 

eur. 
Rovnakú sumu dostala aj Agentúra Ges na Medzinárodný jazzový festival a aj tohtoročná prehliadka 

súčasného umenia Biela noc. 
Trh ľudových remesiel v Spišskej Novej Vsi podporili poslanci sumou 3600 eur. 

Warhol aj folklór 
Diskusiu však vyvolali dotácie vo výške viac ako 37-tisíc eur na rôzne projekty v Košickom kraji. 
Po 3400 eur dostane Csemadok v Kapušianskych Kľačanoch, obec Ardovo na opravu zrútenej strechy na 

národnej kultúrnej pamiatke, Smižany na vydanie publikácie, folklórna skupina Vinica a projekt Andy Warhol - 
piesne mojej matky Júlie. 

Poslanci kraja podporili sumou 3 400 eur aj projekt Minibasketbalovej ligy. 
Úspešné boli aj tri cirkevné projekty. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gelnica dostal 5 000 eur na obnovu 

fasád budovy fary. 
O trochu viac dostala rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove na rekonštrukciu fasády 

kostola. 
Najúspešnejšia bola žiadosť Kláštora minoritov v Brehove. Kraj prispel sumou 7 000 eur na opravu strechy 

národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora. 
Kritizoval komisie 
Poslanec Štefan Staško (nezávislý) je prekvapený, aké akcie kraj podporuje. 
((piano)) 
„Na ostatnom zastupiteľstve sme schválili menšie dotácie do 3 500 eur. Keď som sa pozrel do týchto dotácií 

za volebný obvod, kde som poslanec, bol som prekvapený, ktoré akcie ich dostali.“ 
Podľa neho odbor kultúry na župe nemusí rozhodovať najkompetentnejšie. 
„Obec, ktorá oslavuje 725. výročie vzniku a je mimo jadra cestovného ruchu, dostala dotáciu na publikáciu, a 

obec, ktorá je priamo pod Morským okom a je na trase Šírava - Morské oko, ju nedostala. Som proti tomu, aby 
sme dotácie dávali bez poznania, ktoré v komisiách ťažko dosiahnuť. Napríklad na také akcie, kde tribúna ešte v 
sobotu večer nestojí a v nedeľu večer už nestojí.“ 

Tvrdí, že poslanci v jednotlivých obvodoch majú lepší prehľad a mali by mať právo rozhodovať o dotáciách. 
„Keď to dokázali poslanci v Prešovskom samosprávnom kraji, mohlo by sa to aplikovať aj u nás.“ 
Navrhol teda zmenu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. 
Tá by poslancom kraja za jednotlivé volebné obvody umožnila odporučiť a rozhodnúť o pridelení dotácií v 

určitej výške. 
Jeho návrh poslanci tesnou väčšinou odobrili, kraj má zmenu administratívne pripraviť. 
Plaváreň nepodporili 
Poslanci, naopak, nepodporili žiadosť basketbalového klubu zo Spišskej Novej Vsi, ktorý žiadal 6000 eur na 

publikáciu História basketbalu na Spiši. 
Naprázdno obišla aj žiadosť Mestskej krytej plavárne v Košiciach. Na prevádzku chcela od KSK 50-tisíc eur. 

Keďže však ide o celoročné vykrytie časti nákladov a nie konkrétnu úlohu, podporu nedostala. 
Neúspešná bola aj obec Kostoľany nad Hornádom, ktorá žiadala od kraja 10-tisíc eur na záchranu historickej 

budovy vodného mlyna. 
Kraj podporil aj Košickú hudobnú jar. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková) 

[Späť na obsah] 
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5. ONLINE: FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362950/online-fc-kosice-fc-vion-zlate-moravce/ 

 
 

Bude v osemfinále Slovnaft Cupu úspešnejšie mužstvo fortunaligistu, ktorému sa v najvyššej súťaži veľmi 
nedarí alebo celok z 3. ligy, čo neprehral už 12-krát za sebou? Sledujte zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
24.10.2018|14:30|Slovenský pohár - Slovnaft cup|6. kolo 
FC Košice 
0 : 0(-:-)začiatok 14:30 
FC ViOn Zlaté Moravce 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC VSS Košice Košice 
1 : 2 11.4.2015 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 0 18.10.2014 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 3 27.7.2014 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 22.3.2014 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 28.9.2013 
FC VSS Košice Košice 
Posledné zápasy FC VSS Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 9.10.2018 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
TJ Štart Hrabušice Hrabušice 
2 : 3 5.9.2018 
FC VSS Košice Košice 
Slávia TU Košice Slávia Košice 
0 : 3 8.8.2018 
FC VSS Košice Košice 
TJ Družstevník Odorín Odorín 
0 : 9 25.7.2018 
FC VSS Košice Košice 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 31.5.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 28.5.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 1 24.5.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 3 20.5.2017 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Nitra Nitra 
3 : 0 13.5.2017 
FC VSS Košice Košice 

https://sport.aktuality.sk/c/362950/online-fc-kosice-fc-vion-zlate-moravce/


FC VSS Košice Košice 
1 : 0 6.5.2017 
MFK Skalica Skalica 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 23.4.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MŠK Žilina B Žilina B 
5 : 1 15.4.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 4 9.4.2017 
FC Nitra Nitra 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 0 2.4.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 0 26.3.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1. FC Tatran Prešov Prešov 
2 : 0 10.2.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 20.11.2016 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 12.11.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 6.11.2016 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 30.10.2016 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 2 22.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 16.10.2016 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MŠK Rimavská Sobota Rim. Sobota 
0 : 0 8.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

0 : 1 1.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 0 25.9.2016 
FK Haniska FK Haniska 
FK Poprad Poprad 
0 : 0 17.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 14.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 11.9.2016 
MFK Zvolen Zvolen 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 1 3.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 26.8.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 21.8.2016 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 



0 : 1 13.8.2016 
FC VSS Košice Košice 
ŠK Dynamo Diviaky Diviaky 
0 : 3 10.8.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 7.8.2016 
MŠK Rimavská Sobota Rim. Sobota 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 2 12.7.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
0 : 1 4.6.2016 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 27.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 22.5.2016 
ŠK Slovan Bratislava B Slovan B 
MŠK Žilina B Žilina B 
0 : 2 15.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 11.5.2016 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 1.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 24.4.2016 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava B Slovan B 
1 : 2 17.4.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 10.4.2016 
MŠK Žilina B Žilina B 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 0 3.4.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 0 26.3.2016 
OFK Teplička Nad Váhom Teplička 
FC VSS Košice Košice 
1 : 2 16.3.2016 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 0 12.3.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
4 : 1 6.3.2016 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 27.1.2016 
FC VSS Košice Košice 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC ViOn Zlaté Moravce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 20.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 10.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 6.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 



FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 29.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 3 5.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Nitra Nitra 
4 : 1 1.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 0 25.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
3 : 0 18.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠK Vinica Vinica 
0 : 6 7.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 0 4.8.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 22.7.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Fastav Zlín Zlín 
3 : 0 14.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Mattersburg Mattersburg 
3 : 1 29.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Baník Ostrava Ostrava 
4 : 0 27.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 19.5.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 12.5.2018 
FC Nitra Nitra 
FK Senica Senica 
3 : 1 5.5.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 0 28.4.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 21.4.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 14.4.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 



1 : 0 7.4.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 31.3.2018 
FK Senica Senica 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 17.3.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 10.3.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
3 : 0 24.2.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Fastav Zlín Zlín 
3 : 1 24.1.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 3 9.12.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 0 2.12.2017 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 25.11.2017 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 18.11.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 5.11.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 28.10.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 2 21.10.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.10.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 30.9.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 3 17.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
2 : 1 31.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 1 19.8.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
TJ KOVO Beluša Beluša 
2 : 4 16.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 11.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 0 5.8.2017 



MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 29.7.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 1 23.7.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 
(1:1, 0:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
odložený 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
(0:0, 0:1) 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(1:2, 0:1) 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:1, 0:3) 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 
FK Senica Senica 
(0:5, 0:6) 
MFK Skalica Skalica 



4 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(2:0, 2:1) 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 
FC Spartak Trnava Trnava 
(0:1, 0:4) 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
(0:2, 2:1) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 2 
MŠK Žilina Žilina 
(1:1, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362952/online-mfk-skalica-as-trencin/ 

 
 

Kolísavé výkony Trenčína sa môžu podpísať aj v pohári. Uspeje Skalica proti celku z Fortuna ligy alebo sa 
bude musieť pred hráčmi AS skloniť? Sledujte zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
24.10.2018|18:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|6. kolo 
MFK Skalica 
0 : 0(-:-)začiatok 18:00 
AS Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
MFK Skalica 
Skalica kraľuje druhej lige. Na prvom mieste má 32 bodov za desať výhier, dve remízy a dve prehry a skóre 

27:8, čo znamená, že má tretiu najlepšiu ofenzívu a najlepšiu defenzívu v súťaži. Z posledných štyroch stretnutí 
vyhrali hráči MFK trikrát, raz remizovali a inkasovali iba jeden gól. Čo sa týka Slovnaft Cupu, tak tam Skalica 
prechádza pomerne suverénne, nakoľko 5:1 porazila Pezinok, 2:1 Rusovce a naposledy prekvapivo 4:1 MFK 
Ružomberok. Najlepším strelcom vo všetkých súťažiach je desaťgólový Roman Haša. 

AS Trenčín 
Trenčania sa nachádzajú v priam hroznej situácii, keďže prehrali až štyri ligové zápolenia v rade. Postupne 

nestačili na Nitru, Podbrezovú, Michalovce a naposledy opäť Nitru. V tabuľke spadli na piate miesto. Majú 
sedemnásť bodov a len bod náskok pred Podbrezovou a Sereďou. V Slovnaft Cupe Trenčín prešiel postupne cez 
OŠK Švošov (6:3), Liptovskú Štiavnicu (6:0) a naposledy porazil 5:1 Lokomotívu Košice. Aj proti Skalici je 
favoritom, ale aj kvôli aktuálnej forme to bude náročný duel. Najlepším strelcom vo všetkých súťažiach je 
jedenásťgólový Antonio Mance. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 1 20.5.2016 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
1 : 2 5.3.2016 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 26.9.2015 
MFK Skalica Skalica 
Posledné zápasy MFK Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.10.2018 

https://sport.aktuality.sk/c/362952/online-mfk-skalica-as-trencin/


FC Petržalka Petržalka 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 14.10.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 6.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 30.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Rusovce Rusovce 
1 : 2 26.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 2 22.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 1 15.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 8.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
3 : 1 1.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
5 : 1 24.8.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 11.8.2018 
FK Poprad Poprad 
PSČ Pezinok Pezinok 
1 : 5 7.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 4.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 28.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 21.7.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 14.7.2018 
Opava Opava 
FC Zbrojovka Brno Brno 
2 : 2 7.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
Fr.Místek Fr.Místek 
0 : 2 30.6.2018 
MFK Skalica Skalica 
FK Senica Senica 
1 : 0 26.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 22.5.2018 
FK Senica Senica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.5.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 



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

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



2 : 1 27.10.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
0 : 0 21.10.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 1 18.10.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 13.10.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 0 7.10.2017 
MFK Skalica Skalica 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy AS Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
0 : 1 20.10.2018 
FC Nitra Nitra 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
2 : 0 29.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
2 : 1 25.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 2 15.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica Lipt. Štiavnica 
0 : 6 12.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
OŠK Švošov Švošov 
3 : 6 5.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 



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



2 : 0 24.2.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 2.12.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Mattersburg Mattersburg 
5 : 2 9.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 



(1:1, 0:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
odložený 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
(0:0, 0:1) 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(1:2, 0:1) 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:1, 0:3) 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 
FK Senica Senica 
(0:5, 0:6) 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(2:0, 2:1) 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 
FC Spartak Trnava Trnava 
(0:1, 0:4) 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
(0:2, 2:1) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 2 
MŠK Žilina Žilina 
(1:1, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Derby pre Prievidzu 
[23.10.2018; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 40; BASKETLIGA] 

 
 

EUROVIA SBL 
MBK Handlová - BC Prievidza 77:82 (18:20, 17:26, 21:23, 21:13) 
* Handlová: Harris 11, Skouen 10, Čekovský 6, Darley a Hoferica 0 (Goodwin 22, Tresač 19, Petráš 6, 

Novysedlák 3) 
* Prievidza: Derksen 32, Körner 13, Jones 11, Johnson 4, Jašš 3 (Scott 10, Popovič 5, Glasgow 3, Musil 1) 
* TH: 18/16 - 16/10, Fauly: 17 - 14, Trojky: 9 - 10, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Turček 
Peter Torda, tréner Handlovej: „Znova sme zaspali v úvode stretnutia, chýbala nám koncentrácia a dovolili 

sme súperovi skórovať z pozícií, v ktorých je dominantný. Napriek tomu sme sa prakticky z prehratého zápasu 
dokázali vrátiť a bojovať o víťazstvo. Žiaľ, v závere nám chýbali sily a aj trochu toho športového šťastia. Chcem 
poďakovať divákom za podporu a gratulujem súperovi k víťazstvu.“ 

Michael Claxton, tréner Prievidze: 
„Odohrali sme ťažký derby zápas so všetkým, čo k tomu patrí. Všetka česť Handlovej, ktorá sa dokázala vrátiť 

z 20-bodového mínusu v zápase, v závere stiahla na tri body. My sa musíme poučiť zo svojich chýb, no za 
víťazstvo sme vďační.“ 

Ostatné zápasy: Komárno - Levice 83:95, Lučenec - Inter 82:88, Žilina - Svit 93:73. 
BC Prievidza - BKM Lučenec 86:74 (23:19, 19:17, 21:9, 23:29) 



* Prievidza: Derksen 17, Johnson 11, Körner 10, Jones 7, Jašš 1 (Musil, Popovič a Scott po 9, Mokráň 6, 
Glasgow 5, Zorvan 2) 

* Lučenec: Griffin a Shelton po 16, Vranjes 13, Agusi 8 Sarna 2 (Jacobs 10, Menashe 6, Jackuliak 3) 
* TH: 22/18 - 15/11, Fauly: 19 - 20, Trojky: 8 - 7, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Holländer 
Michael Claxton, tréner Prievidze: „Bol to výkon hore-dole. Väčšinu zápasu sme kontrolovali, ale boli tam 

momenty, kedy sme mali výpadky kvôli ich tlaku. Pripravovali sme sa na to, ale nedodržiavali sme pokyny. 
Nevedeli sme mnohokrát dostať loptu cez polovicu, z čoho pramenilo veľa strát. V určitých momentoch sme hrali 
tímový basketbal. Bolo tam veľa pozitívnych vecí, ale aj momentov, z ktorých sa môžeme poučiť. Bol to prvý 
domáci zápas, takže máme ešte čas na zlepšenie našej hry.“ 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Handlová 79:93 (17:27, 21:23, 29:23, 12:20) 
* Spišská Nová Ves: Nottage 23, Rocca 16, Marshall 15, Lošonský 14, Antoni 0 (Ebinum 9, Židzik 2, Krajňák 

a Rákai 0) 
* Handlová: Tresač 31, Goodwin 28, Hoferica 11, Čekovský 10, Novysedlák 0 (Petráš 6, Darley 5, Skouen 2, 

Haviar a Stehlík 0) 
* TH: 17/11 - 25/17, Fauly: 23 - 23, Trojky: 6 - 8, Rozhodovali: Zubák, Fanfara, Karniš 
Peter Torda, tréner Handlovej: „Aj vďaka zraneniu kľúčových domácich hráčov, sme zvládli prvý polčas lepšie. 

Hrali sme to, na čom sme sa dohodli, a to bolo základom nášho náskoku. V druhom polčase sa domáci zlepšili a 
priznávam sa, mal som obavy, keď Spišiaci vyrovnali výsledok. Následne sme premenili ťažkú trojku, čo nás opäť 
naštartovalo a dokázali sme to udržať.“ 

Ostatné zápasy: Svit - Levice 80:79, Inter - Komárno hrali po uzávierke. 
1 1 0 1 3 348:306 346:317 251:224 267:244 292:336 186:132 225:238 286:342 241:303 7 7 6 5 5 4 4 4 3 43 

43 33 32 41 20 31 40 30 2 4 3 1.Levice 2.Svit 3.Prievidza 4.Žilina 5.Handlová 6.Inter Bratislava2 7.Komárno 
8.Lučenec 9.Sp. Nová Ves 

Program 5. kola: 24.10. o 18:00 h Lučenec - S. N. Ves, Handlová - Žilina, Komárno - Prievidza, Levice - Inter. 
Program 6. kola: 27.10. o 18:00 h Prievidza - Levice, Svit - Inter, S. N. Ves - Komárno, Žilina - Lučenec. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. BKM už štyri zápasy bez výhry 
[23.10.2018; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 31; J. MIKUŠ] 

 
 

Lučenec zabojuje o prvé víťazstvo v stredu (24. 10.) doma proti Spišiakom. 
LUČENEC. BKM Lučenec nastúpil najprv v 3. kole doma proti Interu Bratislava a potom vo štvrtom 

extraligovom kole na palubovke Prievidze. V oboch prípadoch si mančaft z centra Novohradu pripísal prehru, hoci 
v dueli proti Interu nechýbalo k prekvapeniu veľa. Lučenec potrebuje víťazný zápas ako soľ. Vytúženého triumfu 
sa zverenci Rudolfa Juga môžu dočkať v stredu 24. októbra, kedy o 18.00 hod. v športovej hale Arena privítajú 
Spišskú Novú Ves. Pôjde o zápas susedov z dna tabuľky, keďže aj hostia z východu republiky čakajú na svoju 

prvú výhru v aktuálnej sezóne. 
ŠTATISTIKA 
3. KOLO: BKM Lučenec - BK Inter Bratislava 82:88 (23:31, 24:15, 18:20, 17:22) * Lučenec: Shelton 26, Griffin 

21, Agusi 16, Vranješ 9, Pipíška 5 (Jacobs 3, Menashe 2, Sarna 0). 
4. KOLO: BC Prievidza - BKM Lučenec 86:74 (23:19, 19:17, 21:9, 23:29) * Lučenec: Griffin a Shelton po 16, 

Vranjes 13, Agusi 8 Sarna 2 (Jacobs 10, Menashe 6, Jackuliak 3). 
* Rudolf Jugo, tréner Lučenca po zápase v Prievidzi: „Gratulujem Prievidzi k víťazstvu. V tomto zápase bolo 

príliš veľa momentov, kedy sme strácali koncentráciu. Dovolili sme Prievidzi dať ľahké koše, vzdialiť sa na 
dvojciferný rozdiel a pre nás bolo ťažké vrátiť sa späť do zápasu. Musíme sa zlepšiť do ďalších stretnutí.“ 

* Duke Shelton, hráč Lučenca po zápase v Prievidzi: „Hrali sme tvrdo, ale spravili sme niekoľko chýb. Musíme 
sa z nich poučiť, zlepšiť našu defenzívu a doskakovanie. Vinu beriem aj na seba v tomto smere. Som hrdý na 
svojich spoluhráčov, snažili sme sa a bojovali sme.“ (zdroj: basketliga.sk) 

1.Levice 2.Svit 3.Prievidza 4.Žilina 
TABUĽKA 
43 43 33 32 1348:306(+42) 7 1346:317(+29) 7 0251:224(+27) 6 1267:244(+23) 5 5.Handlová 4 1 3292:336(-

44) 5 6.Inter BA 2 2 0186:132(+54) 4 7.Komárno 3 1 2225:238(-13) 4 8.Lučenec 4 0 4286:342(-56) 4 9.Spišská N. 
Ves 3 0 3241:303(-62) 3 

* BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 
Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda X PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport 
Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 
23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis. 

[Späť na obsah] 

 
 



9. VÍŤAZ TRTEK BOL V CIELI PRÍJEMNE PREKVAPENÝ 
[23.10.2018; Liptovské noviny; s. 29; JÁN SVRČEK] 

 
 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Asi málokto by za top favorita pasoval Liptáka Romana Trteka. Práve on ako prvý 
preťal pomyslenú cieľovú pásku na Ulici 1. mája pred tamojším nákupným centrom. 

Osobák ako hrom 
„Je to pre mňa obrovské prekvapenie, pred štartom som si vravel, super by bolo skončiť v prvej desiatke. S 

víťazstvom som absolútne nerátal,“ vyznal sa šťastný vytrvalec z Liptovského Ondreja. 
„Spočiatku som sa pohyboval na tretej-štvrtej pozícii a v druhej polke, keď sa bežalo trochu z kopca, som to 

rozbalil. Prví dvaja pretekári začali spomaľovať, naopak, mne sa podarilo udržať nastavené tempo až do konca,“ 
pripojil 32-ročný Trtek, pre ktorého to bol druhý zárez na liptovskom polmaratóne. Ouvertúru absolvoval pred 
štyrmi rokmi, keď skončil celkove trinásty za 1:25:58 hod., teraz starý čas stlačil presne o desať minút a iba 
jedenásť sekúnd zaostal za traťovým rekordom Dubničana Miroslava Ilavského z roku 2016. 

Na druhej priečke špurtoval Jozef Hricko z Popradu, ktorý sa stal majstrom Slovenska profesionálnych 
hasičov (tí už trinástykrát v Liptove mali svoj republikový šampionát v tejto atletickej disciplíne). Aj on oproti 
svojmu prvému štartu na trati s obrátkou v Jalovci urobil úžasný skok. Kým vlani ho v absolútnom poradí 
klasifikovali na 14. mieste časom 1:29:19 hod., tak v sobotu 21 097,5 km dištanciu dal za 1:16:09 hod. 

„Myslel som na najlepšiu päťku, toto je však ďaleko nad plán. Veľký osobáčik, bežalo sa mi fantasticky, všetko 
do seba zapadlo, proste krásny deň,“ žiaril 30-ročný vytrvalec. 

Tretí flek na pódiu patril ďalšiemu hasičovi Tomášovi Benkovi z Novák, na ktorého pred rokom zostala len 
„zemiaková“ medaila. „Bolo to určite lepšie než vlani, vtedy som už na obrátke mal všetkého plné zuby, teraz mi 
zvolený rytmus vydržal až do konca. Všetko bolo otvorené do posledných metrov. Veľmi pekné preteky, s 
dokonalým bežeckým počasím,“ hodnotil 31-ročný pretekár ŠK Achilles Handlová, ktorý „poopravil“ svoj 
minuloročný rezultát takisto o hodný kúsok, o šesť minút. 

Návraty pódiových bardov 
Na štvrtej pozícii svoje snaženie zavŕšil Ružomberčan Tomáš Gazdarica, v prvých troch ročníkoch vždy 

pódiový (dvakrát tretí a raz druhý). „Na to, čo máme nabehané, bola to dosť dlhá trať, no strážil som si svoje 
tempo a po obrátke som ešte zrýchlil, lenže na dáky veľký finiš už nemám dostatočnú rýchlosť,“ vravel Gazdarica, 
ktorý ovládol prvú veteránsku kategóriu od 40 do 49 rokov. 

Za ním hlásil svoje „hotovo“ víťaz úvodných dvoch dielov Lipták Peter Žižka, niekdajší reprezentant v behu na 
lyžiach, ktorého doménou už niekoľko rokov sú podujatia Spartan race. „Viedol som asi do 18. km, ale potom 
prišla kríza a nie nepochopiteľná, keďže po ceste vôbec nebehám. Ďalej som už nebol schopný s najlepšími, ktorí 
sa ukázali ako vynikajúci tempári, držať krok. Asi mi chýbali moje spartanské prekážky… Z nemedailového 
umiestnenia nie som vôbec sklamaný, super som si zapretekal. Je len potešiteľné, že konkurencia rastie. Vždy 
rád aj v budúcnostiprídem,keďmito termín dovolí,“ dal sa počuť 31-ročný Žižka. 

Majsterhasičz Ružomberka 
Na druhý republikový titul (nad 40 rokov) medzi hasičmi dosiahol ružomberský vytrvalec Peter Stolár, tiež 

„primáš“ medzi päťdesiatnikmi. „Bežalo sa vynikajúco, lepšie počasie sme si ani nemohli želať. Len keby som mal 
viac natrénované. Záverečné tri-štyri kilometre to už bol skôr boj o život,“ zdôveril sa niekdajší, ešte za éry 
Československa, špičkový mládežnícky atlét. 

Aj skvelé baby 
Do análov podujatia pribudla tiež nová víťazka medzi ženami - Iveta Furáková z Banskej Bystrice. „Nemôžem 

behať len v okolí Banskej Bystrice či Zvolena, prvý raz som prišla sprobovať liptovské podujatie,“ rozprávala 
nestarnúca 45-ročná Furáková, ktorá skvelým časom 1:24:17 hod., keď celkove bola v cieli sedemnásta, o takmer 
sedem minút vylepšila doterajší ženský traťový rekord Trenčianky Jitky Hudákovej z minulého roka. „A z čoho 
mám najväčšiu radosť? Jednoznačne, že ma poslúchali nohy, že som stíhala s chalanmi. Moja kondička je asi 
stále slušná,“ dodala líderka medzi ženami. Výsostne spokojná bola i druhá Michaela Kucháriková z Liptovského 
Mikuláša, pred rezultátom 1:26:52 hod. tiež klobúk dole. „Mojou túžbou bolo dostať sa pod 1:30 hod., napokon to 
bolo hlboko pod túto hranicu, takže perfektné,“ žiarila 26-ročná členka AC Kriváň. 

Hasičov pribúda 
Náš bežecký event bol tiež Memoriálom Vlastimila Jaroša a už spomenutou republikovou „stretávkou“ hasičov 

v maratónkach. „Je to zatiaľ rekordný počet, majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo 29 mužov z rôznych útvarov,“ 
povedala dobre naladená šéfka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom 

Mikuláši Eva Krajčiová a dodala: „Podľa pôvodných prihlášok sme atakovali tridsiatky, ale prišli služobné 
povinnosti.“ 

Kniha o mikulášskom športe 
Pred hromadným štartom sa konal milý akt uvedenie do života knižnej publikácie História športu a 

telovýchovného hnutia v Liptovskom Mikuláši, v meste olympijských víťazov. Za prítomnosti štátneho tajomníka 
ministerstva vnútra Rudolfa Urbanoviča a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, ju demänovkou pohladil 
Václav Jaroš, syn bývalého nestora kráľovej športu v strednom Liptove Vlastimila Jaroša. „Keď profesor 
Ferdinand Uličný pripravoval monografiu mesta, bol som oslovený, či by som nespracoval problematiku športu. 
Karol Špánik dal dokopy lyžovanie, Ivan Piaček pridal vodný slalom a ja všetky ostatné odvetvia. Kniha, ktorá 
vyšla v roku 2006, však väčšinou zachytáva históriu športu v Liptovskom Mikuláši iba do druhej svetovej vojny. 



Takže čakal som na príležitosť, kedy verejnosti posunieme aj po vojnovú etapu,“ podotkol ku knižnému dielu, 
ktoré zastrešil Olympijský klub Liptova (OKL) za pomoci mesta Liptovský Mikuláš, Ivan Bubelíny. 

Smelo môžeme konštatovať, že spoločný bežecký projekt mikulášskeho STOP.SHOP-u a OKL sa opäť 
vydarila z nášhopohľadui bez jediného zádrhu. Obaja riaditelia Lucia Záborská a Roman Králik mohli byť 
výsostne spokojní. Pretože iba pozitívne slová na adresu organizátorov zaznievali z úst hlavných postáv 
polmaratónu, teda samotných bežcov. 

* Výsledky: muži - absolútne poradie: 
1. Trtek (Filištín L. Ondrej) 1:15:58, 2. Hricko (Poprad) 1:16:09, 3. Benko (ŠK Achilles Handlová) 1:16:12, 4. 

Gazdarica (Ružomberok v pohybe) 1:16:14, 5. Žiška (Extreme Obstacle Runners) 1:16:55, od 40 do 49 rokov: 1. 
Gazdarica, 2. Kamas (Tatran Spišská Nová Ves) 1:18:21, 3. Hatala (Moji ľudia Černová) 1:21:16, 4. Dobák (ŠK 

Copy servis Liptovský Mikuláš), od 50 do 59 rokov: 1. Stolár (Ružomberok) 1:22:09, 2. Winiarski (Chocholów) 
1:25:00, 3. Kamenský (Liptovský Peter) 1:26:38, nad 60 rokov: 1. Hrušovský (Spišská Nová Ves) 1:31:09, 2. 
Hudák (Košice-Seňa) 1:36:03, 3. Blažek (Marathon Team Banská Bystrica), 4. Pavlík (HK Iskra Liptovský 
Mikuláš) 1:37:44, ženy - absolútne poradie: 1. Furáková (Svetielko nádeje Banská Bystrica) 1:24:17, 2. 
Kucháriková (AC Kriváň Liptovský Mikuláš) 1:26:63, 3. D. Hanulová (Ružomberok v pohybe) 1:29:11, nad 40 
rokov: 1. Furáková, 2. D. Hanulová, 3. Zvarová (Svetielko nádeje Banská Bystrica) 1:32:37. 

Siedmy diel STOP.SHOP polmaratónu v Liptovskom Mikuláši napísalo 175 bežcov, čo bol zatiaľ druhý 
najvyšší počet po rekordnej cifre 182 z roku 2014. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Dorastenci našli prvého premožiteľa 
[23.10.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 36; Redakcia] 

 
 

Starekovci si v Interlige od súťažného kolotoča oddýchli. 
Interliga Trstená Starek A voľno 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 65 55 55 63 43 63 62 62 62 61 61 60 
Inter 
034,5:13,5 0 36:4 032,5:7,5 229,5:18,5 1 18:14 322,5:25,5 419,5:28,5 418,5:29,5 4 4 5 5 
Bratislava 
17:31 18:30 14:34 12:36 1. Veľký Šariš 2. Podbrezová 3. Trstená Starek 4. Česká Třebová 5. Rokycany 6. 

Luhačovice 7. Inter Bratislava 8. Sučany 9. Jihlava 10. Husovice 11. Modranka 12. Dobřany 
ostatné výsledky: 
Dobřany 7:1, Sučany - Česká Třebová 2:6, Veľký Šariš - Modranka 5:3, Podbrezová - Luhačovice 7:1, Jihlava 

- Husovice 6:2 
1. liga východ Trstená Starek B - Fiľakovo B 6:2 (3383:3160) 
Lukáš Juris 612, Viliam Koleják 572, Marek Juris 570, František Stankovič 551, Michal Fábry 542, Anton 

Koleják 536 
1. Sučany B 6 2. Jelšava 6 5. Trstená Starek B6 41 41 40 1 1 2 30:18 28:20 30:18 2 24:24 326,5:21,5 3 24:24 

2 23:25 321,5:26,5 1 0 0 2 0 1 4 21:27 63 63 63 62 63 61 6 0 0 6 12:36 7 6 6 6 6 3 0 3. Šemša 4. Podbrezová C 
6. Fiľakovo B 7. Podbrezová B 8. S. N. Ves B 9. Veľký Šariš B 10. Kremnica 

ostatné výsledky: Podbrezová C - Jelšava 2:6, Šemša - Podbrezová B 2:6, Veľký Šariš B - Spišská Nová Ves 

B 3:5, Sučany B - Kremnica 7:1 
Dorast skupina východ Fiľakovo - Trstená Starek A 2:0 (1729:1599) 
Michal Janík 377, Žaneta Bednárová 364, Marián Benický ml. 352, Lukáš Lepáček 349 
Trstená Starek B - Veľký Šariš 0:2 (1559:1634) 
11 10 10 7 6 6 4 4 4 3 2 1 
- Lukáš Jankola 379, Erik Kuráň 351, Anna Benická 344, Marika Kabáčová 340 
1. Fiľakovo 6 2. Trstená Starek A6 3. Veľký Šariš 6 4. Podbrezová A 5 5. Sučany 5 6. Vrútky 6 7. Trstená 

Starek B 7 8. Podbrezová B 9. Rim. Sobota 10. S. N. Ves 11. Košice 9 9 8 50 50 50 40 30 30 30 52 61 61 60 0 0 
0 0 1 1 1 1 2 3 4 3 5 5 6 10:2 10:2 10:2 8:2 6:4 6:6 6:8 4:6 2:10 2:10 0:12 10 10 10 8 6 6 6 4 2 2 0 

(TF) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Dobrovoľníci zveľaďujú okolie obce 
[23.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 3; MB] 

 
 

V poli ostala stáť len zrúcanina kostolíka. Dedina sa vraj prepadla pod zem, podľa historikov zanikla niekedy v 
šestnástom storočí. 



SPIŠSKÝ HRUŠOV. Napriek tomu je toto miesto niekoľko sto metrov západne od obce Spišský Hrušov, 
neďaleko cesty do Spišskej Novej Vsi, stále vyhľadávané. 

Z ranogotického kostolíka zaniknutej stredovekej obce Miloj pri Spišskom Hrušove sa zachovali iba zrúcaniny. 
Kostolík z trinásteho storočia bol zasvätený svätému Stanislavovi. Prvá písomná zmienka o „terra Miloy“ sa 

nachádza v darovacej listine z roku 1255. 
Samotný kostol sa prvýkrát spomína v prameňoch v roku 1402. 
Veža predstavuje peknú dominantu krajiny 
„Koscilek“ dotvára v tomto priestore scenériu doslova par excelans. 
Chátrajúci kostol bol vraj zdrojom stavebného materiálu pri výstavbe renesančného kaštieľa Csákyovcov v 

Spišskom Hrušove. 
Je zrejmé, že vežu kostola by bolo treba ošetriť a zakonzervovať, aby z nej už neodpadol ani jeden kameň. 
Starajú sa o sedliacky les 
Sedliacky les nie je zaujímavý svojou rozlohou, pretože má iba 24 hektárov, ale o to viac je zaujímavá poloha 

a priestor, v ktorej sa nachádza. „Keďže chceme tento les a celý priestor ponúknuť a odovzdať ďalším 
generáciám v dobrom stave, prebieha pod vedením Urbárskej spoločnosti Spišský Hrušov revitalizácia lesa,“ 
ozrejmuje Peter Šofranko. 

„Za posledné štyri roky bolo vysadených 2,5-tisíc nových stromov s cieľom dotvoriť korunu lesa a zalesniť čo 
najviac voľných plôch tak, aby les čo najviac odolával vetru, ktorý potenciálne môže spôsobovať škody,“ 
upresňuje urbárnik. 

Používajú tradičné ekologické metódy 
„Čo sa týka hospodárenia v lese, na ochranu nových sadeníc pred zverou nepoužívame štandardné chemické 

prostriedky, ale zvolili sme starú metódu, a to nanášanie ovčej vlny na sadenice, ktorá svojím špecifickým 
pachom odpudzuje zver, a tým chránime malé stromčeky. Táto metóda sa nám osvedčila nielen ekonomicky, ale 
aj prakticky, takže pokračujeme v nej ďalej,“ vysvetľuje Peter Šofranko, čo robili počas sobotnej brigády v lese. 

Na vyťahovanie vyznačeného a kalamitného dreva taktiež využívajú pomoc miestneho furmana, ktorý so 
svojím koňom a šikovnosťou nenarobí pri tejto náročnej činnosti skoro žiadne škody v poraste. 

Všetky obrábané poľnohospodárske plochy okolo lesa nie sú ošetrované chemickými postrekmi, na hnojenie a 
ošetrovanie využívajú len ekologické prostriedky. 

Zatiaľ to skrášlili pri studničke, no plánujú i saunu 
V blízkosti tohto lesa sa nachádza pekne situovaná studnička, ktorej funkcia v tejto lokalite je veľmi dôležitá 

ako pre samotný les, tak pre turistov, návštevníkov, poľovníkov, poľnohospodárov a domácich na osvieženie. 
„Z tohto dôvodu by bolo potrebné na tomto mieste vybudovať menšie zastrešené odpočívadlo, v ktorom by sa 

dalo oddýchnuť, ale aj ukryť pred nepriazňou počasia. A viem si celkom dobre predstaviť v tomto priestore 
nainštalovanie prírodnej fínskej sauny – zariadenie na oddych a relax v zime,“ hovorí o svojich túžbach na 
zveľadenie okolia Peter Šofranko. (MB) 

Foto: 
Pohľad na Spišský Hrušov. FOTO: PETER ŠOFRANKO 
Zrúcanina kostola. FOTO: PŠ 
Nanášanie ovčej vlny na sadenice. FOTO: PŠ 
Organizujú brigády. FOTO: PŠ 
Studnička za dedinou. FOTO: PŠ 
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12. Aký problém by ste po zvolení do funkcie riešili ako prvý? 
[23.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 3; red] 

 
 

ANKETA 
S touto jedinou otázkou sme oslovili všetkých štyroch kandidátov na primátora Spišskej Novej Vsi . 

Odpovede prinášame v plnom znení aj s fotografiami, ktoré nám zaslali. 
1. Pavol Bečarik, Ing. 59 r., SNS, Smer – SD, Most-Híd 
Neodpovedal. 
2. Rastislav Javorský, Mgr. 46 r., KDH, OĽaNO, Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, 

Občianska konzervatívna strana 
„Tak ako väčšina obyvateľov mesta, nevnímam jeden výrazný problém, ktorý treba akútne riešiť. To čomu sa 

chcem venovať ako prvému, je zmena systému riadenia mesta. Nastaviť systém tak, aby na prvom mieste bol 
reálne občan a nie úradník mesta. Ako ďalšie chcem dokončiť rekonštrukciu ciest a kompletne zrekonštruovať 
chodníky v meste.“ 

3. Oto Stettner, Mgr. 52 r., Slovenská národná jednota – strana vlastencov 
„Otázka nie je šťastne postavená. Veci sa musia riešiť v súbehu a permanentne. Ich dôležitosť je rôzna – 

závisí, ako sa kto na ne pozerá. Určite najvážnejším a najbolestivejším problémom je, že ľudia – voliči Spiša sú 
toľkí bez práce. Avšak prvý povel bude znieť: ekonomický a právny audit! Výsledky budú predmetom verejnej 
diskusie. Nuž a moje motto: Keďže som apolitický a nadstranícky, pracujem v prospech všetkých ľudí bez 
rozdielu.“ 



4. Miroslav Uhrin 28 r., nezávislý kandidát 
„Je ťažko špecifikovať, ktorý problém z môjho programu má prednosť v riešení. No myslím, že v prvých 

mesiacoch by bolo potrebné vyriešiť problém mesto – občan. Zefektívniť fungovanie m estského úradu, čo 
znamená, že sa nesmú robiť rozdiely medzi „vyvolenými“ a „obyčajnými“ občanmi mesta, pomáhať každému 
rovnako. Na vedúce funkcie zamestnať ľudí, ktorí sa rozumejú problematike, sú odborníkmi v odbore, vedia 
prevziať zodpovednosť a chcú pracovať pre ľudí. Následne môžeme riešiť ostatné oblasti v meste, ktoré trápia 
občanov mesta, lebo iba so správnymi ľuďmi môžu veci napredovať.“ 

Postupne by sme vás chceli informovať aj o názoroch ďalších kandidátov, ktorí sa uchádzajú v rámci 
komunálnych volieb 2018 na posty primátorov v spišských mestách. 

Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra 2018. (red) 
Foto: 
Rastislav Javorský. FOTO: PK 
Oto Stettner. FOTO: AMY 
Miroslav Uhrin. FOTO: ML 
Radnica. FOTO: TASR 
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13. V desiatich sa na body pomýšľať nedalo 
[23.10.2018; Oravské noviny; s. 31; Redakcia] 

 
 

Oravský Podzámok mohol v prípade víťazstva poskočiť na druhú priečku. 
Michalovce - Or. Podzámok 2:0 (1:0) 
* Góly: 25. Ihnatová, 78. Gajdošová Oravské mužstvo vycestovalo na zápas iba v 10-člennom zložení, čím sa 

výrazne znížili jeho šance na bodový zisk. Proti tabuľkovému susedovi odolávali do 25. min, kedy inkasovali prvý 
gól. I napriek početnej nevýhode Podzámok dlho držal šance aspoň na remízu. Druhý gólový úder inkasoval až v 
78. min. Na prípadný čestný úspech sa nezmohol. (TF) * HOSTIA: Holubčíková - Krivačková, Brtková, Múdra, 
Loneková, Čierniková, Vranová, Dopaterová, Godišová, Harezníková 

1. Poprad 7 5 1 1 17:9 16 2. S. N. Ves 6 3 1 2 13:5 10 3. Michalovce 8 3 1 4 11:15 10 4. Or. Podzámok 6 3 0 
3 10:11 9 5. L. Mikuláš 7 1 1 5 2:13 4 

Ostatný výsledok: Poprad - Liptovský Mikuláš 0:1, Spišská Nová Ves voľno 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Nominácie na zápas hviezd v Poprade sú známe 
[23.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; TASR] 

 
 

POPRAD. Majstri sveta z Göteborgu 2002 Miroslav Šatan a Ľubomír Višňovský nechýbajú v slovenskej 
nominácii na zápas hokejových legiend proti tímu Česka. 

Duel sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky v sobotu 20. októbra o 17.00 h 
na Zimnom štadióne mesta Poprad. 

Vo výberoch budú hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na svetovom fóre. 
Na podujatí sa zúčastnia aj mladé hokejové nádeje z Popradu, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Pred 

stretnutím sa bude konať autogramiáda hráčov oboch tímov. Informoval o tom portál hockeyslovakia. sk. 
Nominácia Slovenska: 
Brankári: Ján Lašák (25), Miroslav Lipovský (88), Martin Klempa (2), 
Obrancovia: Ľubomír Sekeráš (77), Ľubomír Višňovský (17), Ivan Droppa (25), Radoslav Suchý (6), Dušan 

Milo (11) Jaroslav Obšut (43), Richard Pavlikovský (50), Peter Podhradský (37), Slavomír Vorobel (69) 
Útočníci: Miroslav Šatan (18), Jozef Stümpel (15), Marek Uram (79), Rastislav Pavlikovský (19), Braňo Jánoš 

(21), Ján Pardavý (89), Ľubomír Vaic (27), Peter Pucher (33), Arné Kroták (13), René Školiak (84), Richard 
Šechný (24), Radovan Somík (96), Andrej Nedorost (9), Peter Filip (10) 

Tréner: Ján Filc 
Nominácia Česka: 
Brankári: Dušan Salfický, Marcel Kučera 
Obrancovia: Bedřich Ščerban, Milan Chalupa, Marek Posmyk, Martin Maškarinec, František Mrázek, Košatka 

Tomáš 
Útočníci: Dušan Andrašovský, Tomáš Klimt, David Pospíšil, Václav Král, Zdeněk Eichenmann, Tomáš 

Kucharčík, Jan Czerlinski, Lukáš Petrčka, Richard Zehnal 
Tréner: Jan „Gusta“ Havel, 
TASR 



Foto: 
Na popradskom ľade sa opäť predstaví aj A. Kroták. FOTO: TASR 
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15. Pri Markušovciach natáčal Juraj Jakubisko 
[23.10.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

V rozprávke účinkuje stovka komparzistov zo Spiša. 
MARKUŠOVCE. Bývalé odkalisko pri Markušovciach sa na niekoľko dní zmenilo na rozprávkovú krajinu. 
Miesto pre natáčanie pokračovania úspešnej rozprávky Perinbaba si tu našiel štáb pod režisérskou taktovkou 

Juraja Jakubiska. 
Vo štvrtok natáčali časť rozprávky s pracovným názvom Svadba. Ide o záverečnú scénu odohrávajúcu sa v 

kráľovstve. 
Premiéra pred Vianocami 2019 
„Momentálne sme asi v polovici natáčania. Do konca novembra by sme to chceli dotočiť. Potom nás čaká ešte 

postprodukcia. Do kín by Perinbaba 2 mala prísť niekedy pred Vianocami 2019," uviedla producentka Deana 
Horváthova-Jakubisková. 

Rozprávka Perinbaba sa natáča na Spiši. Vlani to bol Kežmarok a Gelnica. V tomto roku sa točí v okolí 
Spišskej Novej Vsi. Exteriéry rozprávky sa odohrávajú na jednom statku v Klčove i na odkalisku v 

Markušovciach. 
Nasledovať bude ešte aj jedna zo spišských jaskýň a kamery sa presťahujú aj na Tomášovský výhľad v 

Slovenskom raji. 
Spiš Deanu očaril 
„Juraj si vybral Spiš zámerne. Našiel vlokácii do 35 km miesta, ktoré majú svoje čaro, a tak sme tu. Každé 

ráno vyrážame z centrály zo Spišskej Novej Vsi. Sme radi, že aj počasie je na nás pekné a praje nám. Myslím 

si, že je tu kus krásneho prostredia.“ 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
PriMarkušovciach natáčali Perinbabu 2. FOTO: MŠ 
Zahrali si komparzisti zo Spiša. FOTO: MŠ 
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16. Spišskú opúšťa Williams, posilou Nottage 
[23.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

Vedenie Spišskej Novej Vsi zareagovalo na nevydarený úvod sezóny. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vedenie basketbalového klubu BK 04 LC AB Spišská Nová Ves zareagovalo na 

nevydarený úvod novej sezóny. Ako referuje webová stránka klubu, po dvoch domácich prehrách sa z mužstva 
porúčal americký rozohrávač Cameron Williams. Ten mal byť dôležitou súčasťou novozloženého mužstva, avšak 
očakávania nenaplnil a zo Spiša odchádza už po dvoch stretnutiach. 

„Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača,“ 
komentoval pre klubový web vývoj situácie tréner Spišskej Novej Vsi George Bitzanis. Náhradou za Williamsa 

by mal byť 24-ročný Američan Eric Nottage. 
„Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, 

čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže 
organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac,“ povedal o novej posile mužstva tréner 
Spišskej Novej Vsi. 

JAKUB BOBOVIČ 
Foto: 
Eric Nottage. FOTO: miamitimesonline.com 
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17. Beh: Berníková získala bronz 
[23.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; DANICA BOŽOVÁ] 



 
 

V druhú októbrovú sobotu sa uskutočnil beh Súľovskými skalami. Zúčastnilo sa ho 744 pretekárov. Tí mali na 
výber z troch dĺžok tratí a to 6,7 km, 10,5 km alebo 17 km. Podujatia sa zúčastnila aj skupina bežkýň zo Spiša. 
Bronz získala Eva Berníková. 

„Nádherné podujatie. Organizácia, prostredie, ochota usporiadateľov. Všetko klapalo ako švajčiarske hodinky. 
Tohto behu som sa zúčastnila i vlani a po vynikajúcich skúsenostiach som si to chcela zopakovať,“ ohodnotila na 
úvod organizáciu podujatia 59-ročná bežkyňa zo Spiša. 

„V tomto roku som musela riešiť dilemu, pretože termín podujatia kolidoval s Memoriálom Jozefa Psotku v 
Tatrách. Nakoniec zavážil fakt, že okrem mňa sa do oblasti Súľovských skál vybrali i moje dve mladšie bežecké 
kolegyne, ktoré si vybrali najkratšiu z tratí,“ pokračovala ďalej v rozprávaní Berníková. 

„Jedna z nich sa vrátila k behaniu po roku, pretože kvôli borelióze musela nútene pauzovať. Nakoniec sme sa 
všetky tri vrátili s úžasnými zážitkami, hoci trasa bola ťažká, kopce na trati náročné. I tu sme museli absolvovať 
niekoľko úsekov po skalách, bolo to však úplne iné ako v Tatrách. Zvyšok podkladu trate tvorila hlina a tráva. 
Predtým na týchto tratiach súťažili horskí cyklisti, potom sa organizátori rozhodli sprístupniť toto nádherné 
prostredie aj pre bežcov. Svoje rozhodnutie zúčastniť sa tohto behu neľutujem. Ak mi zdravie dovolí, rada sa tu 
vrátim i o rok,“ uzavrela na záver úspešná bežkyňa. 

Pre úplnosť dodávame, že prvenstvá na 17 km dlhej trati si v absolútnom poradí bez rozdielu veku vybo jovali 
Andrej Foltín z AK Veterán Bratislava a Ivana Gajdošíková z Hliníka nad Váhom. 

V kategórii od 50 rokov zvíťazila Alena Kadlecová z BK Lysá pod Makytou pred Bohuslavou Otevřelovou z 
Česka. Tretia v poradí Spišiačka Eva Berníková stratila na striebornú pozíciu iba dve minúty, pričom v 
absolútnom poradí bez rozdielu veku zo 61 štartujúcich dobehla na 35. pozícii. Za sebou nechala mnohé bežkyne 
mladšie o jednu, ba i dve generácie. 

Výsledky: Dlhá trať (17 km): Muži bez rozdielu veku: 1. Andrej Foltín – AK Veterán Bratislava – 1:30:54 hod, 
Ženy bez rozdielu veku: 1. Ivana Gajdošíková – Hliník nad Váhom – 1:55:04 hod , Ženy od 50 rokov: 1. Alena 
Kadlecová – BK Lysá pod Makytou 2:12:47 hod, 2. Bohuslava Otevřelová – Česko / Český Těšín – 2:40:15 hod, 
3. Eva Berníková – ŠKP Spišská Nová Ves – 2:42:37 hod. 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Eva Berníková. FOTO: DB 
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18. Na turnaji v karate sa darilo aj Spišiakom 
[23.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; MARIÁN DIC] 

 
 

KLUB KARATE ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI ZÍSKAL NA TURNAJI V STAREJ ĽUBOVNI BRONZOVÉ 

MEDAILY 
V Starej Ľubovni sa uskutočnil turnaj v karate. 
STARÁ ĽUBOVŇA. Minulý víkend sa v športovej hale v Starej Ľubovni uskutočnil pod taktovkou miestneho 

klubu ŠKM-KK Stará Ľubovňa v poradí už 3. ročník Ľubovňa Open Cup-u. 
Na súťaži sa predstavilo 316 pretekárov z tridsiatky klubov z celého Slovenska.V náročnej konkurencii 

mladých karatistov sa podtatranským karatistickým klubom a Karate klubu Spišská Nová Ves darilo vynikajúco. 

Najväčšiu radosť urobili svojim trénerom a rodičom mladé talenty z klubu karate Shinan v Poprade. Na turnaji 
jasne dominovali a v konečnom hodnotení získali prvenstvo. 

Veľkú radosť svojmu klubu urobili aj mladí Spišiaci, ktorí sa umiestnili na celkovej 3. priečke. Pod toto 
mimoriadne skvelé umiestnenie sa podpísal zisk štrnástich cenných kovov, z ktorých boli 3 zlaté, 6 strieborných a 
5 bronzových. 

Z konečnej 5. priečky sa radovali karatistické nádeje z MŠK KK Kežmarok a zo 6. miesta Central karate klub z 
Popradu. 

Ľubovnianski karatisti si medzi súpermi z ostatných popredných klubov vybojovali 9 pódiových umiestnení a v 
konečnom účtovaní v celkovom hodnotení klubov im patrila 7. priečka. Najlepšie z hostiteľského tímu si počínali 
„kumiťáci“ Jakub Šenšel a Adam Jurák, ktorí nenašli žiadneho premožiteľa a svoju kategóriu vyhrali. 

Podujatie sa nieslo vo veľmi dobrej atmosfére. 
Výsledky – ŠKM Stará Ľubovňa: 1. miesto: Adam Jurák (kumite juniori BHR), Jakub Šenšel (kumite chlapci, 6 

– 7 rokov, do 25 kg), 2. miesto: Nicolas Dzadik (kata chlapci, 6 – 7 rokov, pokročilí), 3. miesto: Veronika Dufalová 
(kata kadetky, 14 – 15 rokov), Veronika Dufalová (kumite kadetky, 14 – 15 rokov, nad 55 kg), Filip Kolej (kumite 
chlapci, 6 – 7 rokov, do 25 kg), Kamil Krivoňák (kumite mladší žiaci, 8 – 9 rokov, do 28 kg), Amanda Pardusová 
2x (kumite dievčatá, 6 – 7 rokov, nad 25 kg aj kata dievčatá 6 - 7 rokov pokročilé) 

Výsledky – KK Iglow Sp. Nová Ves: 1. miesto: Lara Dziedzinová (kumite mladšie žiačky, 8 – 9 rokov do 32 
kg), Dominik Kešelák (kumite kadeti, 14 – 15 rokov, nad 60 kg), Marek Krivda (kumite starší žiaci, 10 – 11 rokov, 
do 35 kg), 2. miesto: Vojtěch Antoš (kumite ml. dorastenci, 12 – 13 rokov, nad 50 kg), Adam Cunik (kata ml. 
dorastenci, 12 – 13 rokov), Zuzana Černická (kumite ml. dorastenky, 12 – 13 rokov, do 50 kg), Zara Dziedzinová 



(kumite dievčatá, 6 – 7 rokov, do 25 kg), Maroš Janovčík (kumite 14 – 15 rokov, nad 60 kg), RafaelMathias 
Petruška (kumite starší žiaci, 10 – 11 rokov, do 40 kg), 3. miesto: Vojtěch Antoš (kata ml. dorastenci, 12 – 13 
rokov), Dominik Antoš (kumite mladší žiaci, 8 – 9 rokov, nad 32 kg), Zara Dziedzinová (kata dievčatá, 6 – 7-ročné, 
pokročilé), Alex Geletko (kumite starší žiaci, 10 – 11 rokov, do 35 kg), Andreas Hlaváč (kumite 8 – 9 rokov, do 32 
kg) MARIÁN DIC 

Foto: 
Súťažili aj najmenší. FOTO: ARCHÍV 
Karatisti zo Spišskej Novej Vsi. FOTO: ARCHÍV 

Tréneri s pohárom. FOTO: ARCHÍV 
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19. Zo spišského travertínu stavali po celom Československu 
[23.10.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Na Slovensku sa travertín vyskytuje na viacerých miestach. Niekoľko travertínových lokalít sa nachádza aj na 
Spiši. 

SPIŠ. Po mramore je jedným z najušľachtilejších stavebných obkladových kameňov travertín. Táto hornina 
vápencového charakteru je charakteristická pórovitou štruktúrou. 

Travertín býva prevažne biely, avšak môže byť aj svetložltý, šedý či fialový. Niekoľko travertínových lokalít sa 
nachádza aj na Spiši. Najvýznamnejšie z nich sú v Gánovciach a v okolí Spišského Podhradia. Travertín z týchto 
lokalít ľudia oddávna využívali ako stavebný materiál. Spišský travertín sa vyznačoval takou kvalitou, že ho 
používali nielen miestni, ale využil sa pri stavbe mnohých známych stavieb po celom Československu. 

Na Spiši z neho stavali chodníky 
Ak chceme pátrať po stavbách zo spišského travertínu, musíme začať v jeho rodnom regióne. 
Spišiaci, najmä tí, ktorí ho mali najbližšie, ho používali doslova na každom kroku. Vydláždili si ním totiž 

chodníky na uliciach. Pôvodné travertínové chodníky ešte i dnes môžeme vidieť v Spišskom Podhradí, Spišských 
Vlachoch a ďalších spišských mestách a obciach. Z travertínu boli tiež postavené mnohé sochy a pamätníky v 
regióne. Týmto kameňom sú tiež obložené viaceré verejné budovy na Spiši, ako napríklad Mestský úrad v 
Spišskej Novej Vsi. Travertín bol použitý aj u viacerých kúpeľných budov vo Vyšných Ružbachoch. Travertín 

však popri špeciálnom využití používali ľudia bežne pri stavbách svojich domov, alebo z neho robili náhrobné 
kamene. Keď hovoríme o stavbách z travertínu na Spiši, nesmieme zabudnúť na symbol regiónu – Spišský hrad. 
Táto dominanta ležiaca na travertínovej kope bola totiž z rovnakého materiálu aj postavená. 

Štefánikova mohyla je zo 7000 kusov kameňa 
Najslávnejšou stavbou, ktorá bola postavená zo spišského travertínu, je nepochybne mohyla M. R. Štefánika 

na Bradle. 
Ako je všeobecne známe, Milan Rastislav Štefánik tragicky zahynul v roku 1919. Už krátko potom sa začalo 

uvažovať o dôstojnom mieste jeho posledného odpočinku. Napokon sa v roku 1925 rozhodlo, že ho pochovajú v 
mohyle, ktorá sa postaví na vrchu Bradlo nad jeho rodnou obcou Košariská pri Myjave. Verejnú súťaž o stavbu 
mohyly vyhral známy architekt Dušan Samuel Jurkovič. Ako stavebný materiál sa určil travertín z Dreveníka pri 
Spišskom Podhradí. Vedúcim stavebných prác sa stal Paolo Franco Miglierini zo Spišských Vlách, ktorý zároveň 
vytesal na mohyle písmená. Stavať sa začalo v júni 1927. Travertín sa dovážal vlakom zo Spišských Vlách. 
Dohromady išlo o 194 vagónov, ktoré obsahovali takmer 7 000 kusov kameňa. Slávnostné otvorenie Mohyly pri 
príležitosti desiateho výročia vzniku ČSR sa uskutočnilo 23. 9. 1928 za účastí tisícov ľudí z celého 
Československa. O niekoľko dní na to mohylu navštívili aj T. G. Masaryk a E. Beneš. 

Z travertínu postavili množstvo pamätníkov 
Zo spišského travertínu bol postavený aj pamätník Červenej armáde vo Svidníku. Tridsaťsedem metrov 

vysoký monument bol slávnostne odhalený 3. októbra 1954 pri príležitosti desiateho výročia karpatsko-
duklianskej operácie. Za realizáciou stáli architekti K. Lodr, J. Krumpecht, V. Šedivý a sochári O. Kozák, J. Hana 
a F. Gibala. Rovnako ako mohyla na Bradle, aj pamätník vo Svidníku je národnou kultúrnou pamiatkou. Popri 
svidníckom monumente bolo postavených zo spišského travertínu na Slovensku mnoho ďalších pamätníkov a 
pomníkov. 

Obkladali sa ním divadlá i hotel Kyjev 
Spišský travertín poslúžil tiež ako obkladový materiál na mnohých významných verejných stavbách po celom 

Slovensku. Obložený je ním aj známy hotel Kyjev s priľahlým obchodným domom na Kamennom námestí v 
Bratislave. Hotel Kyjev sa začal stavať v 60. rokoch 20. storočia a dokončený bol v roku 1973. V čase vzniku sa 
hotelovo-obchodný komplex tešil mimoriadnemu záujmu Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta. V 
posledných rokoch bol však hotel bez využitia a chátral. Súčasný vlastník ho však plánuje zrekonštruovať a vrátiť 
mu niekdajšiu slávu. Momentálne Hotel Kyjev púta pozornosť fasádou, ktorú upravili streetartoví umelci. 
Spišským travertínom bolo obložených aj viacero slovenských divadiel. Ako obkladový materiál sa tento kameň 
použil napríklad na prístavbe pôvodnej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Spišský travertín tiež 
skrášľuje fasádu Mestského divadla v Žiline. Budova bola postavená v rokoch 1942 – 1944 najskôr ako 
reprezentačný dom Žiliny. Divadlo v nej sídli od roku 1950. Travertínom zo Spiša boli tiež obložené viaceré 
ministerstvá a dôležité úradné budovy v Bratislave. 



Spišský travertín je aj v Prahe 
Spišský travertín sa použil aj pri stavbe niekoľkých verejných stavieb v Čechách. Najvýznamnejším objektom, 

kde bol kameň zo Spiša využitý, je budova Federálneho zhromaždenia v Prahe. Táto budova bola postavená na 
prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Autormi jej architektonického návrhu boli K. Prager, J. Kadeřábek a J. 
Albrecht. V súčasnosti budova patrí Národnému múzeu, ktoré v ňom usporadúva príležitostné výstavy. Spišský 
travertín poslúžil ako stavebný materiál pri nespočetnom množstve známych verejných stavieb v celom bývalom 
Československu. Vybrali sme len niektoré z nich. Ak niekedy pôjdete okolo týchto stavieb, spomeňte si, že v ich 
rodnom liste je zapísaný aj Spiš. 

Z travertínu je Koloseum i Fontána di Trevi 
Z travertínu, i keď už nie spišského, je postavených aj mnoho slávnych stavieb vo svete. 
Prím hrá v tomto smere Taliansko, kde sa kedysi ťažilo travertínu najviac. Na Apeninskom polostrove sú z 

travertínu vybudované napríklad slávne Koloseum, Berniniho kolonáda vo Vatikáne či Fontána di Trevi. V 
Nemecku je z travertínu zasa postavený hrad Burghausen zapísaný v Guinessovej knihe rekordov s dĺžkou vyše 
jeden kilometer ako najdlhší hrad na svete. Jedna z dominánt Paríža, bazilika Sacre-Cour, je taktiež postavená z 
travertínu. 

Z travertínu bolo vo svete postavených ešte mnoho iných známych budov, keďže sa ťažil a stále ťaží v USA, 
Turecku, Iráne, Mexiku a Peru. 

MARTIN FURMANIK MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

Foto: 
Dreveník neďaleko Spišského hradu. FOTO: MÁRIA BENČATOVÁ 
Výhľad z Dreveníka. FOTO: MÁRIA BENČATOVÁ 
Mestské divadlo v Žiline. FOTO: ARCHÍV ŽILINA GALLERY 
Mohyla M. R. Štefánika. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Beh Krompachmi: Medzi ženami triumf Martonovej 
[23.10.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

MEDZI MUŽMI TRIUMFOVAL UKRAJINEC HAPAK, DARILO SA AJ ĎALŠÍM BEŽCOM ZO SPIŠA 
Konal sa už 53. ročník. 
KROMPACHY. Beh ulicami Krompách prilákal v druhú októbrovú nedeľu početné štartovné pole pretekárov z 

rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia – od našich severných i východných susedov. 
Triumf Ukrajinca Hapaka 
Trať dlhá približne 6 km najviac sadla 35-ročnému Ukrajincovi Eduardovi Hapakovi, ktorý bežal v drese 

MARAS teamu. Hoci v tomto roku organizátori oproti minulým ročníkom pridali asi 300 m, dosiahol o 14 sekúnd 
lepší čas ako jeho víťazný krajan Raschupkin pred rokom. 

„Bežalo sa mi skvele. Tri týždne som bol na sústredení na Štrbskom Plese, tu som si prišiel otestovať formu. 
Tempo sa mi nezdalo veľmi rýchle. Konkurencia bola síce dobrá, ale viacerí dobrí súťažiaci bežci boli unavení po 
maratóne, ktorí absolvovali pred týždňom v Košiciach, takže bežali trošku slabšie. Preteky som zvládol systémom 
štart – cieľ. V najbližších týždňoch by som sa chcel zúčastniť na niekoľkých menších podujatiach a v závere roka 
mám v pláne polmaratón v Taliansku,“ spresnil víťaz Hapak. Striebro si uchmatol najlepší zo Slovákov 27-ročný 
Patrik Vyšňovský z MBO Strážske, ktorý za víťazným Ukrajincom zaostal takmer o pol minúty. Po bronz v 
celkovom poradí si dobehol 41-ročný Popradčan Jozef Dubašák, ktorý dvojrolu pretekára a trénera mládeže 
zvládol excelentne. K tretiemu miestu v absolútnom poradí bez rozdielu veku pridal prvenstvo v kategórii od 40 
rokov, pričom za sebou nechal i známeho Ukrajinca Anatolija Malyya. Po dobehnutí bol spokojný a dodal: „Som 
rád, že som dobehol tretí celkovo a prvý vo veteránskej kategórii. Potešili ma i tri prvenstvá mojich mladých 
zverenkýň.“ 

Medzi ženami dominovala domáca Denisa Martonová 
Najrýchlejšou ženou na rovnakej trati bola domáca 27-ročná Denisa Martonová, ktorej sa v tomto roku 

mimoriadne darí. 
K prvenstvám na predchádzajúcich podujatiach v rôznych mestách a obciach na východe Slovenska pridala 

teraz ďalšie. „Bežalo sa mi výborne. Boli to rýchle preteky. Keďže ja som z Krompách, pre mňa to bolo úžasné. 
Bežala som tu asi šesťkrát, vyhrala som však prvý raz. Vlani som sa kvôli zlomenej nohe nemohla zúčastniť a v 
predchádzajúcich ročníkoch sa mi tak nedarilo,“ dodala s úsmevom po dobehnutí víťazka, ktorá súperkám 
nadelila trištvrte minúty a viac. Na ďalších dvoch priečkach v cieli organizátori privítali vekom veteránky – 36-
ročnú Ukrajinku Nataliju Malaiu a 38-ročnú Košičanku Beátu Kopčákovú. 

Organizátori nezabudli ani na mládež 
V predprograme sa prítomným predstavili žiaci a kategórie dorastu, ktorí absolvovali kratšie trate. 
Juniori absolvovali polovičnú trať ako dospelí bežci. 
Hlavný beh – 6 km: 
Muži do 39 rokov: 1. Eduard Hapak – Ukrajina/ Maras Team – 16:41,4 min, 2. Patrik Vyšňovský – MBO 

Strážske – 17:09,9 min, 3. Kornel – Biringer – AK Slovan Levoča – 17:20,8 min 



Muži od 40 do 49 rokov: 1. Jozef Dubašák – Ak Steeple Poprad– 17:15,5 min, 2. Anatoliy Malyy – Ukrajina/ 
Malyi team – 17:42,6 min, 3. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – :18:08,7 min 

Muži od 50 do 59 rokov: 1. Ján Macko – ŠK Smižany20:07,0 min, 2. Franciszek Dlugosz – Poľsko / Newag 
20:11,5 min, 3. Jaroslav Tomeček – Tulčik – 20:39,7 min 

Muži od 60 rokov: 1. Dmytro Ivanysh – Ukrajina/ MCHK Ruskov – 20:58,6 min, 2. Milan Hrušovský – STEZ 
Spišská Nová Ves – 21:43,1 min, 3. Peter Pavol – AŠK Spišská Nová Ves – 22:52,4 min 

Ženy do 34 rokov: 1. Denisa Martonová – SRTG Krompachy – 20:54,8 min, 2. Alexandra Balogová – ŠKP 
Banská Bystrica – 23:10,1 min, 3. Radka Balogová – BŠK Prešov – 24:39,1 min 

Ženy od 35 do 49 rokov: 1. Nataliia Malaia – Ukrajina/ Malyi team – 21:40,1 min, 2. Beáta Kopčáková – 
Metropol Košice – 22:02,7 min, 3. Monika Tkáčová – 1982 ŠK SNV – 22:38,5 min 

Ženy od 50 rokov: 1. Iveta Vastušková – Poprad – 23:29,2 min , 2. Danica Božová – Bežecký klub Poprad / 
Svit Mierovka – 24:11,4 min , 3. Marta Humeňanská – Ovčie – 25:21,4 min 

Ženy od 60 rokov: 1. Zlatka Semanová – O5-Bežecky klub Furča Košice – 25:00,7 min, 2. Alžbeta Tiszová – 
TMS International Košice – 25:10,32 min, 3. Helena Sokolová – Metropol Košice – 27:53,8 min 

Mládežnícke kategórie na kratších tratiach: 
Juniori (3 km): 1. David Januv – SSOS EDURAM – 11:45,3 min, Mladší dorastenci (2 km): 1. Martin Lonský – 

Krompachy – 6:56,2 min, Mladšie dorastenky ( 1, 5km): 1. Veronika Bertová – Gymnázium Krompachy – 5:13,3 
min, Starší žiaci (800 m): 1. Matúš Macko – ZŠ SNP 47 Krompachy – 02:36,8 min, Staršie žiačky (800 m): 1. 
Sofia Sekaninová – ATU Košice – 2:51,3 min. 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Denisa Martonová (v strede) získala zlato. FOTO: DB 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Tipsport Liga: Liptovský Mikuláš tesne porazil Detvu 
[23.10.2018; dobrenoviny.sk; 22:30; TASR] 
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Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými 
zákrokmi mužstvo podržal. 

Na snímke zľava brankár Roman Petrík (Detva). — Foto: TASR - Dušan Hein 
Detva 23. októbra (TASR) - Úvod prvej tretiny patril domácim. Už v prvej minúte mohli niekoľkokrát otvoriť 

skóre zápasu, ale stroskotali na brankárovi Kislicynovi. V tretej minúte sa pokúšal Nemec delovkou ohroziť 
Riečického, ale puk skončil v jeho lapačke. Úvodný gól padol v 4. minúte z hokejky Ščurka, ktorého výborne 
našiel Jakuceňa a bolo 1:0. V 5. si Detvania prvýkrát zahrali presilovú hru. 

Druhý gól v nej mohol pridať Gachulinec, ktorý ale strelou od modrej čiary trafil len obrancu hostí. Domáci mali 
niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými zákrokmi mužstvo 
podržal. V 13. minúte sa ocitol pred Riečickým Nádašdi, ale jeho pokus o vyrovnanie skončil na plexiskle. Hneď 
na to sa k puku dostal Horváth, jeho strela zasiahla rameno Ričického. Strelou z otočky sa snažil prekvapiť Žiak, 
ale Riečický opäť podržal. V 16. minúte darovali Detvania hosťom výhodu presilovej hry, no v nej si paradoxne 
lepšie počínali práve oni. Do úniku sa v oslabení dostal Ščurko, prihral Pulišovi, no jeho strelu z prvej betónom 
zneškodnil Kislicyn. V závere prvej tretiny sa vylučovalo opäť na strane Detvy, no vyrovnávajúci gól nepadol. 

V úvode druhej tretiny pokračovala presilová hra hosťujúceho tímu, no bez gólu. Ďalšiu príležitosť im domáci 
ponúkli v 22. minúte po faule Hraška. Obrovskú šancu mal domáci Puliš, ktorý sa ocitol pred brankárom hostí, ale 
puk do bránky nedotlačil. V 26. minúte prekvapil Riečického Oško, ktorý vyrovnal na 1:1. Liptáci ponúkli domácim 
dvojnásobnú presilovku, no Detvania si nedokázali vytvoriť väčšiu gólovú príležitosť. V 34. minúte si Jakuceňa 
nakorčuľoval až pred bránku a strelou do pravého horného rohu zvýšil na 2:1. Príležitosť na vyrovnanie dal 
Liptákom Gachulinec, ktorý išiel na trestnú za držanie v 35. minúte. Liptáci to okamžite využili a Patrikovi Oškovi 
sa po 11 sekundách podarilo vyrovnať na 2:2. V závere druhej tretiny mali oba tímy množstvo gólových 
príležitostí, ale do šatne sa išlo za nezmeneného stavu. 

Do poslednej tretiny vstúpili lepšie hostia, keď už v 42. minúte zvýšil na 3:2 Uram. V prvej polovici poslednej 
tretiny sa Liptáci viackrát dostali aj do ďalších gólových príležitosti, ale stroskotali na brankárovi Riečickom. 
Liptáci mysliaci na víťazstvo postupne uzavreli stredné pásmo, dobre bránili a neumožňovali Detve kombinovať. 
Tá napriek obrovskej snahe v závere tretiny vyrovnať nedokázala a body si po víťazstve odniesli hostia. 

Josef Turek, tréner Detvy: “Prvých dvanásť minút sme boli lepším tímom, ale v závere prvej tretiny sa hra 
vyrovnala, povolili sme a o krôčik sme boli slabší až do konca zápasu. Napriek tomu, že sme viedli 2:1, dlho sme 
to neudržali. V poslednej fáze sme sa chceli viac tlačiť do brány, to sa nám nedarilo, stále sme boli v rohoch, 
málo sme strieľali na súperovu bránku a dostali sme lacný gól, ktorý potom rozhodol. My bohužiaľ také góly 
dostávame v každom zápase a nie jeden. Je to škoda, siahali sme po bode, určite sme chceli bodovať.” 

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Konečne sme prelomili sériu prehier na súperových ihriskách. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v Detve naplno bodovať, aj keď zo začiatku prvá tretina patrila Detve. 
Dostávali nás pod tlak, puky od modrej čiary sa vracali za našu bránu, z toho si Detva vytvárala tlak. Ustáli sme 
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prvú tretinu, úvodných desať minút, dostali sme len jeden gól. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme 
aktívnejší, vytvorili sme si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. Podarilo sa nám vyrovnať, Detva opäť išla do 
vedenia, zase sme vyrovnali a v závere dal Marek Uram gól, po kľučke vystrelil spoza hráča, trafil to perfektne a v 
ďalšej časti hry sme náskok ubránili. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože aj keď hráme v Spišskej Novej Vsi, 

stále hráme vonku, je to pre nás veľmi cenné víťazstvo a tešíme sa z toho." 
Góly: 4. Ščurko (Kuklev, Jakuceňa), 34. Jakuceňa (Ščurko) – 26. Oško (Kurali, Uram), 35. Oško (Heikkilä, 

Uram), 42. Uram (Sukeľ). Rozhodovali: Jonák, D. Konc st. - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 330 divákov 

Detva: Riečický – Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Ščurko, 
Jakuceňa, Puliš – Ďaloga, Murček, Žilka – Tibenský, Valent, Král – V. Fekiač, Surový 

Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Fereta, Horváth, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 
Rich. Huna, Rób. Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak 

× 
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22. Hlava Spišiakov: Mrzí vyjadrenie zväzu, že sme v rozklade 
[23.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:50; Ivan Harčár] 
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Pekný a nečakaný štart vystriedali prehry, nestabilita výkonov a pomalý presun zhora nadol. Hľadajú sa 
riešenia, ktoré by mali zmeniť súčasnosť. Nie je to však jednoduché, čo si uvedomuje aj prvý muž hokeja v 
Spišskej Novej Vsi Peter Potenga. 

Kto vám doteraz bránil dostať sa na čelo klubu? 
„Hneď ste mi dali otázku na telo (úsmev). Veľmi ťažko sa nám pracovalo a aj pracuje, lebo to nebolo 

jednoliate.“ 
Sú veľké červené čísla v hospodárení? 
„Je veľmi náročné pracovať s rozpočtom, ktorý máme k dispozícii. Chceme ho dostať do zeleného pásma, ale 

potrvá to roky, kým sa to podarí.“ 
Predchodcovia Ľubo Vaic a Klaudius Zekucia sa nechali počuť, že pôsobiť v pozícii manažéra v Spiši je 

nesmierne zložité a ťažké. Doplníte toto duo? 
„Súhlasím s nimi po každej stránke. Skutočne je to veľmi náročná robota. Vyjadrenie typu z minulej sezóny, 

ktoré odznelo na zväze, že sa nachádzame v rozklade, nás zamrzelo. Netvrdím, že je to výborné, ale stojí pred 
nami tvrdá práca, pretože sa potrebujeme vyhrabať hore. Nemáme dostatok hráčov v triedach, takisto financie 
stagnujú, no mesto robí, čo sa dá. 

Marketing stúpa? 
„Pomaly áno. Podarilo sa nám sprevádzkovať webovú stránku, čo sme veľmi radi. Samozrejme, ladíme ešte 

nejaké veci v tomto smere, pretože stránka je hlavným marketingovým nástrojom. Pripravujeme rôzne akcie, idú 
voľby, ktoré veríme, že dopadnú dobre.“ 

Prišli ste so zaujímavým sloganom „Poď na hokej, má to zmysel“, ale akosi sa to míňa účinku. Myslíte si to aj 
vy? 

„Pred mojím nástupom sa začalo pošuškávať niečo o extralige, žeby sa mala v našom meste hrať. 
Samozrejme, nie my, ale Liptovský Mikuláš. Padla otázka, aký to bude mať vplyv na návštevnosť. Vidíme, že 
našich divákov nepribudlo, skôr naopak. No ani výkony nie sú presvedčivé. Máme pred sebou ťažkú výzvu a ak 
chceme hokej dostať na určitú úroveň, chce to len čas. Napriek všetkým udalostiam si myslím, že slogan má 
logiku, pretože cieľom je skvalitniť mládež, a to je prioritou pre tento ročník.“ 

Ako ste sa dopracovali k trénerovi Vladovi Turanovi, ktorý vystriedal Jozefa Škraka? 
„Pán Turan bol podpísaný ešte za starého vedenia, kde som bol predsedom. V máji dostal od nás dôveru, 

keďže pán Škrak sa dohodol na zmluve s košickou juniorkou. Avšak náš tréner nemá vôbec ľahkú situáciu. 
Uvidíme, či sa nám zlepšia výsledky. Bude zasadať Výkonný výbor, a potom budeme múdrejší.“ 

Farma s Popradom je minulosťou. Karta sa obrátila a s týmto statusom pomáhate Bardejovu v druhej lige. Nie 
je to riziko, keď niektorí hráči tam chodia vypomáhať a v prípade zranenia budete oslabení, nakoľko váš káder nie 
je široký? 

„Nemám zatiaľ informáciu o tom, aby niekto od nás už v Bardejove hral. Možno boli hráči na exhibičnom 
stretnutí, keď sa s kariérou lúčil David Všetečka. Povedali sme im, že podáme pomocnú ruku, ale pod 
podmienkou, že budeme mať široký tím, no nemáme ho. Držíme im palce, aj keď to možno bude bez našej 
pomoci.“ 

Nedeľňajšia prehra na nulu s reprezentantmi hnevá? 
„Tomu predchádzal duel s Prešovom a už tu sme neboli spokojní s predvedenou hrou. Víkendový zápas v 

Piešťanoch bol dôsledkom toho všetkého. Máme pred sebou zasadnutie, kde musíme situáciu urgentne riešiť. Je 
to druhá výhra mladíkov a bohužiaľ, my sme tým druhým mužstvom, ktorý si to odskákal.“ 

Richard Rapáč. Skúsený hokejista, ktorý po zranení dvakrát pomáhal Spišiakom. Ako ďalej? 
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„Rišo sa už definitívne rozhodol a boli to jeho posledné stretnutia na ľade. Presúva sa na funkciu športového 
manažéra a bude robiť asistenta trénera pri mužoch a v žiackych kategóriach.“ 

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

[Späť na obsah] 

 
 

23. Šéf Železníc SR: Celú hlavnú stanicu prerobíme do MS v hokeji, pre čakáreň 

za milión sme mali kontrolu 
[23.10.2018; dennikn.sk; Ekonomika; 11:29; Daniela Krajanová] 
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Martin Erdössy vedie ŽSR dva roky, pýta pre firmu od štátu viac peňazí na opravy tratí, inak hrozí, že ich 
začnú namiesto opráv odstavovať. 

Aj riaditeľ Železníc SR Martin Erdössy má fotografiu s Robertom Kaliňákom pri motorke, fotili sa na oslave 
Kaliňákových 40. narodenín. V partii pózoval aj Jozef Ráž mladší, ktorý sa takmer stal Kaliňákovým nástupcom 
na ministerstve vnútra, s Rážom Erdössy spoluvlastnil rockový klub. 

Erdössy dnes manažuje štátnu firmu s takmer 14-tisíc zamestnancami, Železnice SR sa starajú o 3600 
kilometrov tratí. Hovorí, že konexie s jeho postom nesúvisia a firma rieši vážny problém: Namiesto opráv sa budú 
trate na budúci rok odstavovať alebo na nich spomalia jazdu. Na viac často nebude stačiť rozpočet, ktorý už 
schválila vláda. 

V rozhovore vysvetľuje aj: 
ako sa stal generálnym riaditeľom ŽSR, 
ako to bolo s novou čakárňou na bratislavskej hlavnej stanici za milión eur, 
či ešte v ŽSR pracuje ich bývalý riaditeľ známy z kauzy zabudnutého ruksaku s 300-tisíc eurami a zmluvou na 

200-miliónovú trať, ktorú nám nepreplatil Brusel, 
kedy bude trať prerobená na 160 km/hod z Bratislavy po Žilinu, prečo sa na jej pokračovaní do Košíc na 

väčšine úsekov nepracuje, 
či sú manažérom ŽSR sympatickí podnikatelia z Kazachstanu, ktorí sú najlacnejší v najväčšom tendri ŽSR, 
prečo ho minister dopravy z Mosta-Híd v debate o rozpočte nepodržal, ale premiér zo Smeru áno, 
či sa hlási ku katastrofám, pre ktoré si zo železníc robia posmech na sociálnych sieťach. 
Tvrdíte, že rozpočet pre ŽSR je likvidačný a že je to príčina kaziaceho sa mena železničiarov. ŽSR sa tým 

hlási k horiacim rušňom,  padnutým trakčným vedeniam, pasažierom migrujúcim pomedzi koľajnice? 
Nie, po celý čas sú nesprávne zamieňané dve firmy. Železnice SR sú manažérom infraštruktúry, majú na 

starosti koľaje, trakčné vedenia, mosty, tunely, železničné stanice a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má 
na starosti osobnú dopravu, a to sú práve vlaky. 

Stav koľajníc môže mať vplyv na komfortný prejazd vlakov. Ani padnuté trakčné vedenie sa vás netýka? To 
bola jedna z prvých vecí, pre ktoré sú železnice terčom posmechu na sociálnych sieťach. 

Týka, ale uvedené dva prípady, pri ktorých išlo o trakčné vedenie, neznamenajú, že trakčné vedenie spadlo 
samo od seba preto, že by bolo napríklad staré či prehnité. V oboch prípadoch bolo strhnuté prechádzajúcim 
rýchlikom. Je to bežná nehoda, aké sa na trati stávajú. Vyšetrovaním sa nezistil presný dôvod, prečo sa to stalo. 
Potenciálnych dôvodov mohlo byť hypoteticky viac, ale žiadny konkrétny sa nepotvrdil. 

Nebol to teda prejav podfinancovania, na ktoré ste upozornili pri kritike rozpočtu? 
My sme nespájali podfinancovanie a uvedené nehody. Vyšetrovanie sa skončilo bez zistenia dôvodu, prečo 

bolo trakčné vedenie strhnuté. Skúmala sa aj konkrétna časť trakčného vedenia, ktoré patrí ŽSR, aj konkrétny 
rušeň ZSSK, ale nepotvrdilo sa, že by bolo trakčné vedenie napríklad skorodované, alebo by tam bola iná vada. 
Mohla tomu pomôcť únava materiálu, alebo aj iné dôvody, ale to sú len nepotvrdené hypotézy. Žiadna konkrétna 
príčina sa vyšetrovaním nepotvrdila. 

Foto N - Tomáš Benedikovič 
Ako teda súvisí dobré meno ŽSR s peniazmi? 
Ešte by som sa vrátil k nehodám, ktoré sa diali dopravcovi - ZSSK, presnejšie horiace rušne,  ľudia hodiny 

čakajúci vo vlaku, roztrhnutý vlak. Vtedy bolo poškodzované aj meno ŽSR, napriek tomu, že ani jednu z týchto 
nehôd sme nezapríčinili my. 

Cestujúcim hlásili, že sa ospravedlňuje Železničná spoločnosť Slovensko. 
Ale v médiách sa objavilo, že Železnice SR majú problém, a to sme my. My nemáme ani jeden z tých rušňov, 

ktorý horel, vlak, ktorý sa roztrhol. tiež nebol náš. Boli sme vtiahnutí do tejto kampane nevinne a hlavne vďaka 
neznalosti laickej verejnosti, ale, bohužiaľ, aj odborníkov. 

To vyzerá, že finančne poddimenzovaný je skôr osobný dopravca, ZSSK. 
To tiež, ale to je skôr ich záležitosť, mne neprináleží sa vyjadrovať k ich financiám. Upozorňujem na to, že 

ŽSR sú podfinancované, a to dlhodobo, pretože v posledných desaťročiach sa preferovali  cesty. A my sme 
odkladali a odkladáme údržbu tratí. To znamená, že sa napríklad predlžujú cykly, počas ktorých kontrolujeme 
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stav infraštruktúry. Znamená to, že sa údržba nerobí pravidelnou výmenou častí podľa ich veku, ale kontrolujeme 
stav a vymieňame ich až podľa štádia poškodenia, alebo sa riešia až havarijné stavy. 

Je to nebezpečné? 
Nie, to si nikto v tejto spoločnosti nedovolí. Bezpečnosť železničných tratí máme na prvom mieste. 

V momente, keď je niekde na trati problém a nie sú peniaze na opravy, sme nútení práve kvôli bezpečnosti 
znižovať rýchlosť. Prechodne, alebo trvalo. 

Na medzinárodnej trati vraj museli vlaky spomaľovať aj na 10 km/hod., údajne kvôli slovenskej výhybke. To je 
to, čo vidíme, keď meškajú vlaky EC na trati Budapešť - Praha? 

Áno, máme miesta, kde je znížená rýchlosť aj na 10 km/hod., je to práve preto, aby bol prejazd cez výhybku 
bezpečný. Tieto obmedzenia máme momentálne aj na hlavnej trati Bratislava - Košice, aj na vedľajších tratiach. 
To sú veci, ktoré si berieme na vlastné triko, ak nie je možné vykonať opravy rýchlejšie. Pri výhybkách máme 
však iný problém, ktorý súvisí so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Aký? 
Na jednej strane je zákon až extrémne dokonalý, na druhej strane povoľuje rôznym špekulantom zdržiavať 

a napádať verejné obstarávania. Konkrétne súťaž na výhybkové súčasti nám už raz bola zastavená zo strany 
 Úradu pre verejné obstarávanie. Riešime, ako urobiť novú súťaž v zmysle všetkých pravidiel čo najrýchlejšie 
a s konkrétnym výsledkom. Je to komplikovanejšie, pretože je to zákazka nad 5 miliónov eur a tam prebieha 
klasické verejné obstarávanie s danými lehotami tak na jednotlivé etapy súťaže, ako aj na revízne postupy. 

Hovoríte, že je o 5 minút 12, a keď nepríde ŽSR z rozpočtu viac peňazí, až potom sa to naplno prejaví 
odstavovaním tratí a spomaľovaním vlakov. Na ktorých tratiach to hrozí najskôr? 

Tie miesta sú rôzne, opotrebenia sú tiež v rôznych štádiách po celom Slovensku. Presnú štatistiku neviem 
povedať, riešime to v rámci našich štyroch oblastných riaditeľstiev, ktoré za správu a údržbu zodpovedajú.  Pre 
nedostatok financií na prevádzku problémy riešime, až keď vzniknú, nepredchádzame im opatreniami 
a kontrolami vopred, lebo na to nemáme financie a chýba nám aj diagnostická technika. Uvediem príklad, ktorý 
názorne hovorí za všetko o miere podfinancovania.  V rozpočte máme 270 miliónov eur určených na prevádzku. 
Z nich ide pre budúci rok len na osobné náklady (mzdy, odvody, príplatky) až 254 miliónov eur, keďže máme vyše 
13 600 zamestnancov. A to sme ešte nezačali náročné kolektívne vyjednávanie, kde odborári budú mať cieľ mzdy 
navýšiť. Takže si spočítajte, koľko nám reálne zostáva na prevádzku. 

Aké navýšenie spôsobili vládne príplatky za nočné a sviatočné služby? 
Pre rok 2019 to predstavuje  navýšenie o 6,9 milióna eur, plus musíme pripočítať rekreačné poukazy, ak budú 

definitívne schválené. To by bolo ďalších 3,5 milióna eur. 
Máte štatistiku, ako sa chýbajúce peniaze na opravy odrazili v meškaní vlakov? 
Nemáme, ale máme štatistiku o tom, že odložená údržba do roku 2017 predstavovala 225 miliónov eur. 

Potrebovali by sme 225 miliónov na to, aby sme vedeli naše trate dostať presne do takého stavu, na ktorý boli 
konštruované, bez akýchkoľvek obmedzení a technických nedostatkov. Vieme, že aj keby sme dostali všetky 
peniaze naraz, nemali by sme kapacity, aby sme všetky trate opravili za jeden rok. Prerátané to máme tak, že za 
štyri roky by sme to zvládli, ak by sme každý rok počas tých štyroch rokov dostali po 55 miliónov eur.  Preto sme 
žiadali pre budúci rok do rozpočtu o 55 miliónov eur viac. 

Koľko percent tratí je aktuálne spomalených oproti pôvodnému konštrukčnému stavu? 
ŽSR spravujú 3626 kilometrov tratí a 8415 výhybiek. Len na hlavných tratiach máme asi na dvoch percentách 

nariadené prechodné alebo trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti. Celkovo od začiatku roka plníme grafikon 
verejnej dopravy na 98,12 %. Pri zohľadnení aj všetkých ostatných faktorov, ako sú usmrtenia osôb, nehody na 
priecestiach, príčiny na strane dopravcov. Mimo ŽSR je grafikon verejnej dopravy plnený na vyše 90 %. 

Len na odloženej údržbe vám chýba 225 miliónov eur. To je asi toľko peňazí, koľko stála modernizácia trate 
Zlatovce - Trenčianska Teplá. Bol to tender, v ktorom ŽSR podpísali zmluvu s druhým najdrahším záujemcom, 
najlacnejšieho vylúčili. Rozdiel v cene bol asi 40 miliónov eur. V Bruseli tender preverovali, pôvodne sa mala trať 
zaplatiť z eurofondov, ale minister ju po dlhom naťahovaní tendra po súdoch vyňal z európskeho financovania.  

Financie, s ktorými hospodárime, sú vždy účelovo viazané. Máme peniaze na investície (hlavne z eurofondov, 
pozn. red.), peniaze na prevádzku, máme aj vlastné zdroje. Zákon nám nedovoľuje krížové financovanie investícií 
a údržby. Údržba sa financuje zo zmluvy o prevádzke železničnej infraštruktúry, ktorú máme so štátom (posledné 
roky to bolo 250 miliónov eur, za vlaňajšok 270 miliónov eur, pozn. red.).  Na tomto vznikol dlh 225 miliónov eur. 

Na preplatenie trate pri Zlatovciach ste dostali od štátu špeciálnu dotáciu? 
Nedostali sme na to ani euro. Platili sme to postupne, ako sa stavba stavala, z vlastných zdrojov. To boli 

peniaze, ktoré ŽSR nedostali od štátu ani z eurofondov, ale zarobili si ich iným spôsobom. 
Predajom majetku? 
Predajom a prenájmom majetku, predajom elektriny, tepla, telekomunikačných služieb a ďalších aktivít, ktoré 

sú definované ako ostatné obchodné činnosti. 
Keby ŽSR nemuseli zaplatiť z príjmov z podnikania trať pri Zlatovciach, dali by sa použiť na opravu a údržbu? 
Dali by sa čiastočne na to použiť aj tieto peniaze. 
Do akej miery môže byť investičný dlh súbehom manažérskych pochybení? 
Môžem len konštatovať, že financie na opravy boli nízke, a to je stav, v akom som spoločnosť prevzal. 
Ešte v ŽSR pracuje Štefan Hlinka? Ako generálny riaditeľ ŽSR v minulosti podpisoval kontrakt na Zlatovce, 

pracoval tu ako referent aj v čase, keď si vlani v lete na pumpe v Štrbe zabudol ruksak s 300-tisíc eurami. 
Nie, nepracuje v ŽSR. 
Kedy ste sa s ním rozlúčili? 
Jeho pracovný pomer sme ukončili vzájomnou dohodou k 31. januáru 2018, pričom od septembra 2017 mal 

neplatené voľno. 



Dostal odstupné? 
Nie, v čase jeho odchodu zo ŽSR bol radovým zamestnancom a neprináležalo mu žiadne odstupné. 
Analytici INEKO na workshope vysvetľovali, že ŽSR na tom spomedzi štátnych firiem nie sú finančne zďaleka 

najhoršie, problém vidia vo vašom hospodárení. Do toho prichádzajú správy o novej čakárni na bratislavskej 
hlavnej stanici za milión eur, alebo o podchode za 650-tisíc eur v Hornom Hričove, ktorý nikto nepotrebuje. Ako 
chcete presvedčiť verejnosť, že ste ten manažér, ktorý má dostať peniaze navyše a vie ich správne použiť? 

Každú z týchto vecí viem do detailu vysvetliť. Je to otázka interpretácií a často sú to informácie vytrhnuté 
z kontextu. Keď sa to povie od A po Z, už to vyzerá inak. 

Tak skúsme tú čakáreň za milión eur. 
Od roku 1992 sa na hlavnej stanici v Bratislave  v podstate nič neudialo. ŽSR mali nájomnú zmluvu s firmou 

Transprojekt, ktorá mala zrekonštruovať stanicu a jej okolie, ale nič sa nedialo. Po 11,5 roku sa nám podarilo 
odstúpiť z nájomnej zmluvy, ktorej ŽSR boli vazalom. Podarilo sa nám to odstúpením od zmluvy bez toho, že by 
sme boli napadnutí na súde, použili sme klauzulu z protischránkového zákona. Napríklad hlavné mesto má v tej 
istej záležitosti od súdu predbežné opatrenie na Predstaničné námestie a nemôžu s ním nakladať. Vzápätí sme 
naštartovali projekt rekonštrukcie niekdajšieho služobného podchodu a novej čakárne. Bavíme sa o priestore, 
ktorý bol absolútne zdevastovaný a 20 rokov zatvorený, sú tam dve historické fresky a stĺpy. Na internete je 
zverejnený podrobný rozpis všetkých prác. Odkedy som kritikov odkázal na toto, nedostal som žiadnu 
pripomienku. 

Jeden z priestorov nových čakární. Foto - TASR 
Konkrétnejšie. 
Len v stenách je zabudovaných 4,5 kilometra kábla, sú tam rôzne nové prípojky, štruktúrovaná kabeláž. Je 

tam urobená  príprava na to, aby sme tam vedeli presunúť pokladne počas ďalšej etapy rekonštrukcie. Nemá to 
byť priestor len na sedenie, sú to dva veľké samostatné priestory, aby tadiaľ mohli ľudia prechádzať, keď sa bude 
rekonštruovať zvyšok stanice. 

Premiér vám sľúbil takmer 3 milióny eur na prerábku hlavnej stanice. Bude to stačiť? 
Budeme sa snažiť z tých 2,8 milióna urobiť čo najviac pre cestujúcich. Pripravujeme nový informačný 

a orientačný systém, kamerový systém, stanica dostane nové osvetlenie, nové opláštenie prístavby, nové okná, 
dvere, odstráni sa zatekanie. Malo by to vyzerať ako u ľudí. Nebudeme robiť žiadne veľké dispozičné stavebné 
zásahy. 

Čo sa stavia na stanici  teraz? 
Finišujeme s prebudovaním služobného podchodu. Bude to tretí podchod pre cestujúcich, bude v ňom na 

každé nástupište moderný výťah, aby sa matky s kočíkmi, cestujúci s ťažkou batožinou alebo imobilní cestujúci 
dostali ku každému nástupišťu. To je projekt, ktorý končíme a tiež nebude lacný. A opäť je presný položkový 
rozpis prác v centrálnom registri zmlúv. 

Chceli ste mať všetko hotové pred budúcoročnými MS v hokeji. Stíhate? 
Myslím, že áno, záleží to od počasia. 
Už chystáte verejné obstarávanie aj na hlavnú časť prerábky? 
Áno, už prebieha. 
Aj tu ste postupovali takzvaným interným predpisom, teda ste priamo oslovili potenciálnych stavbárov ako pri 

čakárni? 
Áno. 
Nebolo by lepšie pri všetkých verejných obstarávaniach postupovať transparentnejšie? Informácie o nákupoch 

interným predpisom sa automaticky nezverejňujú. ŽSR informovali, že ste oslovili tri firmy, čo je minimum podľa 
interného predpisu, aby nacenili čakáreň. Nevieme, koho ste oslovili, ani kto ponúkol akú cenu, ani to, prečo ste 
neoslovili viac firiem. 

ŽSR nie sú verejný obstarávateľ, ale obstarávateľ. Znamená to, že v súťažiach, ktoré nespĺňajú z hľadiska 
objemu financií kritérium nadlimitnej zákazky, postupujeme podľa našich schválených interných pravidiel. Tie sú 
presne definované podľa toho, či ide o tovary alebo služby a tiež v akom celkovom objeme. V prípade súťaže na 
novú čakáreň  sme oslovili tri firmy a výber bol dvojkolový, v druhom kole nasledovala elektronická aukcia. Ide 
o interné postupy, ktoré plne zodpovedajú platnej legislatíve. Každé jedno obstarávanie vieme zdokladovať. Ak by 
to išlo tradičným verejným obstarávaním, možno to dodnes nie je ani len vysúťažené, keďže tradičné verejné 
obstarávania sa často naťahujú. Obstarávanie modernizácie trate pri Devínskej Novej Vsi súťažíme vyše roka 
a nikam sme sa zatiaľ nedostali. Ale ak má niekto pocit, že je niečo nekorektné, sme otvorení odpovedať na 
otázky, ochotní sa podrobiť kontrole. Pre tú čakáreň nám poslali z ministerstva dopravy kontrolu a už máme aj 
záver, že „obstaranie verejných prác bolo realizované v súlade s interným predpisom ŽSR a ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, vzťahujúcich sa na ŽSR ako obstarávateľa. Práce boli realizované v zmysle 
uzatvorenej zmluvy a schváleného výkazu výmer“. Som rád, že sa potvrdilo, že nedošlo z našej strany 
k žiadnemu pochybeniu. 

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) stál s vami pred novinármi, keď ste otvárali čakáreň. Keď ste 
kritizovali rozpočet, tak vás nepodržal, pripomenul, že máte v rozpočte pol miliardy. Zato vás podržal premiér 
Pellegrini, keď po kontrole na ministerstve pripomenul, že aj o trate sa treba starať. Ako to máme čítať? 

To by som nerád komentoval, ja som manažér, nie politik, takže by som bol nerád zatiahnutý do politických 
debát. S ministrom dopravy sme možno mali viac komunikovať medzi sebou, nie cez médiá. 

A bol to pán Érsek, kto vás oslovil šéfovať ŽSR? 
Nie. 
Slávnostné otvorenie novej čakárne pre cestujúcich na hlavnej stanici v Bratislave. Foto - TASR 
A kto? 



Nikto ma neoslovil, generálneho riaditeľa vymenúva minister dopravy na návrh Správnej rady ŽSR. Prešiel 
som výberovým konaním. 

Poznáte sa s pánom Jozefom Rážom mladším, ktorý sa takmer stal ministrom vnútra, prezident Andrej Kiska 
ho odmietol pre známosti s Robertom Kaliňákom. Vy sa poznáte aj s Kaliňákom. Súvisí to s vašou funkciou? 

Vzhľadom na moju povahu práce z predchádzajúcich pracovných pozícií sa poznám s veľmi širokým 
spektrom ľudí a nijakým spôsobom to nesúvisí s mojou funkciou. 

S pánom Rážom ste vraj spolu podnikali. V čom spočíval váš biznis? 
Mali sme spoločnú firmu Rock OK. Je to rockový klub. 
Na fotke z oslavy Kaliňákových 40. narodenín celá partia stojíte pri motorke. S Kaliňákom sa kamarátite, 

jazdíte spolu na motorkách? 
S pánom Kaliňákom sa poznáme, kedysi sme sa viac kamarátili, ale odkedy odišiel do politiky, tak sme sa 

veľmi nestretli. 
Hovoríte, že ste prešli výberovým konaním. Našli ste inzerát, že sa hľadá generálny riaditeľ ŽSR, alebo ste sa 

to od niekoho dozvedeli? 
Dozvedel som sa to, už neviem presne od koho. Všetko prebehlo štandardným spôsobom. 
Ale nie ste zo železničného sektora. 
Prišiel som z Dopravného podniku Bratislava, mal som tam na starosti infraštruktúru a elektrické dráhy. 

Manažér firmy nemusí byť z toho istého sektora. 
Vráťme sa ku komfortu cestujúcich. Kedy bude trať zmodernizovaná na 160 km/hod od Bratislavy až po 

Žilinu? 
Už dnes jazdíme 160-kilometrovou rýchlosťou od Bratislavy po Púchov. Musíme ešte dokončiť úsek Púchov - 

Považská Teplá, dúfam, že do konca roka vyhlásime súťaž na modernizáciu uzla Žilina. Do roku 2021 by mal byť 
hotový aj uzol Žilina a vlakom pôjdeme plynule 160-kou od Bratislavy až po Varín. 

Uzol Žilina je dosť náročný a zatiaľ sa oň ani nesúťaží. 
Jeho hodnota sa odhaduje asi na 300 miliónov eur, presne bude stanovená pri vyhlásení súťaže. Určite je 

náročný, ale myslím si, že termín dokončenia uzla Žilina v roku 2021 je reálny. 
Koľko to ušetrí času cestujúcim? 
Pri IC vlakoch z Bratislavy do Žiliny asi pol hodinu. 
Na zrýchlení od Bratislavy po Žilinu sa robí už takmer 20 rokov. 
Robí sa to po úsekoch, postupne podľa peňazí, ktoré na to máme. Len jedna 16-kilometrová etapa, aj keď 

najkomplikovanejšia, ktorú teraz robíme, stojí vyše 350 miliónov eur. Na rýchlejšiu modernizáciu ŽSR ani štát 
nemá peniaze, preto sa modernizuje hlavne z európskych peňazí. 

Nerozladili vás ceny na poslednej prerábke? Podpísali ju tesne pred vaším príchodom a každý kilometer 
rýchlej trate od Púchova po Považskú Teplú vychádza na 22 miliónov eur. To je slovenský rekord, trať pri 
Zlatovciach sa prepadla na druhé miesto s 20 miliónmi na kilometer. 

Ja som manažér, spochybňovať ceny stavebných prác asi nie je mojou úlohou, na to sú tu odborníci. Celé je 
to o tom, že sa jedného dňa v minulosti rozhodlo, že prebudujeme trate na 160 km/hod. A ceny sú výsledkom 
transparentných verejných súťaží. Na uvedenej modernizácii sa navyše budujú dva tunely, estakáda cez 
priehradu Nosice či most cez Váh. Takto technologicky náročnú stavbu ŽSR ešte nikdy nerealizovali. 

A bol to dobrý nápad ísť na 160 km/hod? 
Som presvedčený, že to bol dobrý nápad. Nejde však o rozhodnutia ŽSR. 
Ako to vidíte so 160-kou do Košíc? 
Na to vám môžem povedať len môj súkromný názor. Bola urobená štúdia, v ktorej Európska komisia, resp. 

Jaspers vyhodnotili, že vzhľadom k náročnému terénu sa tam na viacerých úsekoch 160-ka neoplatí stavať kvôli 
obrovskej finančnej náročnosti. 

Ako dávno to železniční manažéri vedia? 
Neviem, kedy to bolo zastavené. Zhruba pred dvoma rokmi. Môj názor je taký, že sa musíme rozhodnúť, čo 

ďalej, pretože ak chceme tú 160-ku, tak to treba zaplatiť. Toto rozhodnutie však nie je na ŽSR. 
O akých peniazoch sa bavíme? 
O obrovských, podľa pôvodnej štúdie na rýchlosť do 160 km za hodinu na celý úsek Žilina - Košice by bolo 

treba asi 2,5 miliardy eur. Rentabilnosť na rýchlosť do 160 km za hodinu sa však potvrdila len na úseku Liptovský 
Hrádok - Košice, Lučivná - Poprad a Poprad  - Spišská Nová Ves. Aktuálne robíme súťaž na modernizáciu trate 

Poprad - Lučivná. 
Odkiaľ pokiaľ je 160-ka nerentabilná a aké sú predpokladané náklady na tieto úseky? 
Ako nerentabilné na 160-kilometrovú rýchlosť sa ukázali všetky ostatné úseky: od Palúdze po Lučivnú, od 

Spišskej Novej Vsi až po Košice. Predpokladané náklady na prípadnú nižšiu rýchlosť v tejto chvíli nevieme, 

keďže nie sú na tie nižšie rýchlosti projekty. 
Takže to zastavili predtým, ako ste prišli do ŽSR. Čo s tým teraz robíte vy? 
Zatiaľ nerobíme konkrétne kroky v tejto veci. V prvom rade potrebujeme dokončiť celú trať po Žilinu. Zároveň 

súťažíme a máme ambíciu dokončiť úseky, na ktoré máme potvrdenú rentabilnosť, financovanie a verím, že 
budeme mať čoskoro aj vysúťaženého zhotoviteľa. 

Čo by ste vy osobne odporučili od Žiliny do Košíc? Nerobiť nič, vynoviť 120-ku, aby bola táto rýchlosť bez 
obmedzení, dlhodobo a komfortne všade, zrýchliť na 140 alebo 160 za štátne peniaze? 

Ja by som dotiahol do konca 160-ku. 
To by boli práce v náročnom teréne, kilometre tunelov. Keď už sa musí trať takto vyrovnávať, neoplatí sa 

urobiť ju rovno na 200 km/hod? 



Rozdiel v nákladoch na 160-ku a 200-ku je výrazný. Pri vyššej rýchlosti už potrebujete úplne iné 
zabezpečenie, technické aj legislatívne parametre. Predpokladám, že aj preto sa v minulosti rozhodlo, že to bude 
do 160 km/hod. 

O 140-ke sa neoplatí uvažovať? 
Dnes máme na väčšine hlavných tratí, okrem už zmodernizovaných na 160 km, rýchlosť 100 - 120 km/hod. 

Tak si treba porovnať, či nám náklady, vynaložené na 140-ku  prinesú dostatočný efekt. 
Česi robia menej náročné prerábky, často aj na 140 km/hod. Výsledok je, že majú viac zmodernizovaných 

tratí a robia to rýchlejšie aj lacnejšie. Neurobili sme chybu, že sme projektovali 160-ku v Tatrách a mohli sme 
rýchlejšie a účelnejšie investovať  peniaze do menej citeľnej, ale rýchlejšej modernizácie? 

Nemohli, peniaze z eurofondov sú účelovo viazané. Na modernizáciu hlavného koridoru bol pred rokmi, keď 
začínali eurofondy, na základe analýz a následne na základe podpísaných medzinárodných zmlúv a dohôd 
v rámci EÚ ako hlavný železničný koridor u nás vybraný koridor od Bratislavy cez Žilinu do Košíc. A len 
pripomínam, že napríklad železničné stanice sa z eurofondov  financovať nemôžu, resp. len tá časť, ktorá 
bezprostredne súvisí s technológiou pre dopravnú cestu. 

Uzol Žilina, úsek pri Púchove a pri Lučivnej a ešte trať od Devínskej Novej Vsi na české hranice budú 
posledné veľké prerábky z eurofondov. 

Európske fondy by mali pokračovať, v tejto chvíli nevieme, v akej podobe. Debatuje sa o tom, že ich možno 
bude menej a s väčším štátnym spolufinancovaním. 

Z toho, čo už máme vyčlenené teraz, sa stíha aj 200 km/hod od Devínskej Novej Vsi do Česka? 
Plánujeme to stihnúť. 
V roku 2021 pocestujeme z Bratislavy do Prahy rýchlejšie? 
Dúfam, že pôjdeme tých 200 km/hod. 
V akom štádiu je ten tender? 
Je v procese, momentálne na revíznych postupoch (objavili sa námietky proti výsledku vyhodnotenia ponúk, 

pozn. red.). Preto o ňom nemôžem ani rozprávať. 
Je známe, že ŽSR vybralo po približne roku za víťaza najnižšiu ponuku od uchádzača pod vedením kazašskej 

firmy Integra Construction. 
Opakujem, je to v revíznom postupe. Nemáme problém so žiadnym uchádzačom, dôležité je, či splní kritériá. 

Nevstupujú do toho osobné sympatie alebo nesympatie. 
Minulý týždeň minister Érsek oznámil, že sa obnoví trať Zvolen - Šahy. 
Táto trať stále existuje a funguje, nebola zrušená. Pred 16 rokmi na nej zastavili osobnú dopravu, ale premáva 

tam nákladná doprava. Treba investovať do zlepšenia parametrov trate, pretože pri nákladnej doprave 
obmedzenia v rýchlosti až tak neprekážajú ako v osobnej doprave. 

Koľko to bude stáť? 
Necelých 5 miliónov eur. 
Deje sa to v čase, keď Útvar hodnota za peniaze odporúča zamyslieť sa hlbšie nad takmer 400 kilometrami  

málo využívaných tratí. 
Nesúhlasím s rušením tratí. A som veľmi rád, že schválili novelu, ktorá umožňuje urobiť z nevyužívaných tratí 

dočasne cyklotrasy či chodníky. Je to praktické, pretože v momente, keď niekto príde a povie, že má zmysel tam 
obnoviť koľajovú dopravu, sme schopní priniesť koľajové polia a sprevádzkovať v krátkom čase celú trať. 

Existujú predbežné dohody, kde by mohla byť takáto trasa? 
Debata bola v minulosti o trase Piešťany - Vrbové, teraz sa očakáva, ako sa to po schválení novely pohne. 
Dlhá nevyužívaná trať je Komárno - Kolárovo? 
Oficiálne o to z komunálnej sféry záujem zatiaľ nebol. 
Podľa akých kritérií sa ministerstvo rozhoduje, ktorú trať obnoví? Pýtam sa preto, že minister je zo strany 

Most-Híd a obnovená trať Šahy - Zvolen je skôr na juhu. 
Na to vám neviem odpovedať, ja som generálny riaditeľ ŽSR. Toto rieši príslušná sekcia ministerstva dopravy. 
Pýtam sa aj preto, že nie je jasné, ako komunikujete s ministerstvom, ale aj s ostatnými firmami, najmä 

osobným dopravcom ZSSK. 
Komunikujeme spolu, máme veľa spoločných tém. 
Ako potom vznikne, že šéf ZSSK Filip Hlubocký začne rozprávať, že do roku 2030 bude trať zrýchlená na 160 

km/hod až do Košíc, akurát že cez Zvolen? A na severnej trase si vie predstaviť aj 200 km/hod. 
To sa musíte opýtať jeho. Na jeho predstave nevidím nič zlé. 
Keby som to veľmi zľahčila, tak sa nezhodnete iba v termíne. 
Bolo by pekné mať možno aj 300 km/hod., na druhej strane sa treba pozerať aj na to, či je to ekonomické 

a zmysluplné.  Pán Hlubocký to asi hovorí preto, že by rád zákazníkom ponúkol cestu do Košíc za hodinu a pol. 
Ako ekonomicky efektívny je nový terminál, ktorý ste dali postaviť Strabagu pri fabrike Jaguar Land Rover 

v Lužiankach? 
Ročne získame 2,7 až 3 milióny eur priamo v termináli, to je zisk. Rátame, že sa zvýši pohyb nákladných 

vlakov po našich koľajach  a my inkasujeme za používanie železničnej infraštruktúry. Ďalších 1,3 milióna eur 
ročne očakávame týmto spôsobom. 

Aká je návratnosť? 
Návratnosť tejto investície je výrazne lepšia, ako bežná návratnosť infraštruktúrnych projektov. 
Bude terminál ešte niekto okrem automobilky používať? 
Je to verejné servisné zariadenie,  ktoré môže využívať ktokoľvek. Máme tam sklad hotových výrobkov 

a expedíciu ( nakladaciu rampu). 
Martin Erdössy (1971) 



vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
pracoval v spoločnosti Orange Slovensko na pozícii Direct Sales Manager, 
neskôr bol členom predstavenstva v Dopravnom podniku Bratislava, pôsobil ako riaditeľ Úseku dopravnej 

infraštruktúry a elektrických dráh, 
v roku 2016 sa stal generálnym riaditeľom Železníc SR. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Tragická nehoda v okrese Spišská Nová Ves 
[23.10.2018; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktor: 
„Záchranári dnes ráno zasahovali pri tragickej dopravnej nehode na koľajovej trati medzi Richnavou 

a Krompachmi. Podľa rušňovodiča sa dve ženy postavili pred rozbehnutý vlak a zrážke už nebolo možné 
zabrániť. Zraneniam na mieste podľahli.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Lampiónový sprievod a veľa zábavy: Strašidelná noc ukončila sezónu v zoo 
[23.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/lampionovy-sprievod-a-vela-zabavy-strasidelna-noc-ukoncila-sezonu-v-zoo-
312763 

 
 

Zoologická záhrada v Spišskej už zatvorila svoje brány. Posledný deň tohtoročnej sezóny sa však niesol v 
znamení zábavy a rôznych masiek. 

Sezónu v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi ukončili pravidelným podujatím. Čarodejnice, kostlivci a 

rôzne masky zaplnili počas uplynulej soboty spišskonoveskú zoo, ktorá okrem pavilónu Aquaterra bude pre 
verejnosť na niekoľko mesiacov zatvorená. 

29. sezónu ukončila Strašidelná noc. Na účastníkov tohto podujatia čakal aj rôzny sprievodný program. Ako 
priblížila pre náš portál riaditeľka zoologickej záhrady Jana Dzuriková, pre deti bolo pripravené na novom 
vybudovanom pódiu divadielko aj tanečné predstavenie v podaní žiačok základnej umeleckej školy. 

Okrem toho boli pre deti pripravené rôzne súťaže a nechýbalo ani vydlabávanie tekvíc či tombola. Skrátka 
neprišli ani masky, ktorých bolo takmer dvesto. Okrem troch cien, ktoré mohli počas strašidelného podvečera 
získať ich čakal aj lampiónový sprievod zoologickou záhradou, kde im spoločnosť robil čert, ktorého sa bálo aj 
nejedno strašidlo. 

„Chodíme sem každý rok. Vládne tu veľmi príjemná atmosféra a deti sa tešia najmä na ten lampiónový 
sprievod," prezradila nám rodinka zo Spišskej. 

Okrem Novovešťanov si na toto podujatie našli čas aj návštevníci z okolia. „Sme tu prvýkrát a to na 
odporúčanie našich priateľov, ktorí sem chodia pravidelne. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé ukončenie sezóny. 
Dcérke sa veľmi páči,“ povedala mamina z Levoče. 

Aj rodinka z Kežmarku sa prišla do spišskonovoveskej zoo odreagovať. „Toto podujatie berieme ako možnosť 
byť spolu a spraviť radosť našim deťom, tým, že sa aj my dáme masky ,“ zasmiali sa. 

Ako to vyzeralo v zoologickej záhrade počas Strašidelnej noci si môžete pozrieť na fotkách či videu. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Lučenec zabojuje o prvý triumf v sezóne 
[23.10.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20943912/lucenec-zabojuje-o-prvy-triumf-v-sezone.html 

 
 

BKM v stredu doma privíta mančaft zo Spiša. 

http://spisska.dnes24.sk/lampionovy-sprievod-a-vela-zabavy-strasidelna-noc-ukoncila-sezonu-v-zoo-312763
http://spisska.dnes24.sk/lampionovy-sprievod-a-vela-zabavy-strasidelna-noc-ukoncila-sezonu-v-zoo-312763
https://mynovohrad.sme.sk/c/20943912/lucenec-zabojuje-o-prvy-triumf-v-sezone.html


LUČENEC. Basketbalisti Lučenca zatiaľ na svoju premiérovú výhru v extralige ešte len čakajú. Doteraz sa 
zverencom Rudolfa Juga nepodarilo uspieť v zápasoch s Komárnom, Levicami, Interom a Prievidzou. 

Nepriaznivá séria sa však môže skončiť už o niekoľko hodín. V piatom kole sa totiž na palubovke Lučenca 
predstaví Spišská Nová Ves, ktorá v doterajších troch odohraných dueloch neokúsila chuť výhry. 

Zápas BKM Lučenec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa odohrá v stredu 24. októbra od 18.00 hod. v 

športovej hale Arena v Lučenci. 
TABUĽKA 
1.BK Levickí Patrioti 4 3 1 348:306(+42) 7 
2.Iskra Svit 4 3 1 346:317(+29) 7 
3.BC Prievidza 3 3 0 251:224(+27) 6 
4.PP & TV RAJ Žilina 3 2 1 267:244(+23) 5 
5.MBK Handlová 4 1 3 292:336(-44) 5 
6.BK Inter Bratislava 2 2 0 186:132(+54) 4 
7.MBK Rieker Com-Therm Komárno 3 1 2 225:238(-13) 4 
8.BKM Lučenec 4 0 4 286:342(-56) 4 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 3 0 3 241:303(-62) 3 

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 
Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda X PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport 
Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 
23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Do konca súťaže o naj mesto zostáva už len pár dní: Ako to vyzerá so 

Spišskou? 
[23.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/do-konca-sutaze-o-naj-mesto-zostava-uz-len-par-dni-ako-to-vyzera-so-spisskou-
312782 

 
 

Už o pár dní bude ukončené veľké online hlasovanie o naj mesto Slovenska. Pozreli sme sa na to, ako je na 
tom tesne pred koncom súťaže Spišská Nová Ves. 

Dňa 31. októbra o 12:00 hod. bude ukončená Súťaž o NAJ mesto Slovenska, ktorú v apríli vyhlásil internetový 
portál slovakregion.sk. Jedná sa o online hlasovanie, pričom možno sledovať aj priebežné poradie. Prvú priečku 
tesne pred koncom súťaže aktuálne okupuje mesto Sabinov. 

Ako sa však v konkurencii 140 slovenských miest darí práve tomu nášmu? Spišskej Novej Vsi nateraz patrí v 

priebežnom rebríčku 2. miesto. Prvú trojicu uzatvára Púchov. 
To, ako to napokon dopadne, môžete ovplyvniť aj vy. Ešte niekoľko dní je možné na spomínanom portáli 

zahlasovať. Platí, že hlasovať môžu len zaregistrovaní užívatelia s kompletne vyplnenými registračnými údajmi. 
Registrácia je pritom bezplatná a nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za 
hodinu. 

Zvíťazí mesto, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. 
Výsledky budú zverejnené 5. novembra. 

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] 

 
 

28. Együtt álltak a száguldó vonat elé 
[23.10.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/egyutt-alltak-szaguldo-vonat-ele 

 
 

Két áldozatot követelő vasúti baleset történt kedden reggel az Iglói (Spišská Nová Ves) járásban, a Rihnó 

(Richnava) és Korompa (Krompachy) között fekvő vasúti pályán. 
Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció 

http://spisska.dnes24.sk/do-konca-sutaze-o-naj-mesto-zostava-uz-len-par-dni-ako-to-vyzera-so-spisskou-312782
http://spisska.dnes24.sk/do-konca-sutaze-o-naj-mesto-zostava-uz-len-par-dni-ako-to-vyzera-so-spisskou-312782
https://parameter.sk/egyutt-alltak-szaguldo-vonat-ele


A mozdonyvezető arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy két nő együtt lépett a nagy sebességgel haladó 
szerelvény elé. 

“Mindkét személy súlyos sérüléseket szenvedett, melyek következtében a helyszínen életüket vesztették” - 
közölte a TASR hírügynökséggel Katarína Načiniaková, a Falck mentőszolgálat szóvivője. 

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat krízishelyzetben 
lévőknek rendszeresített telefonszámait: 0918500333, 0904400338. 

(para) 
[Späť na obsah] 

 
 

29. VIDEO: Liptovský Mikuláš zvíťazil v Detve a pretrhol negatívnu sériu 
[23.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363070/liptovsky-mikulas-zvitazil-v-detve-a-pretrhol-negativnu-seriu/ 

 
 

Hokejisti Liptovského Mikuláša prelomili osemzápasovú šnúru prehier, v utorňajšom zápase zvíťazili v 15. kole 
slovenskej Tipsport ligy v Detve tesdne 3:2. 

Duel Detva - Liptovský Mikuláš ste mohli sledovať NAŽIVO na ŠPORT.sk >> 
HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) 
Góly: 4. Ščurko (Kuklev, Jakuceňa), 34. Jakuceňa (Ščurko) – 26. Oško (Kurali, Uram), 35. Oško (Heikkilä, 

Uram), 42. Uram (Sukeľ). 
Rozhodovali: Jonák, D. Konc st. - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 330 divákov 
Zostavy: 
Detva: Riečický – Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon – Ščurko, 

Jakuceňa, Puliš – Ďaloga, Murček, Žilka – Tibenský, Valent, Král – V. Fekiač, Surový 
Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Fereta, Horváth, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 

Rich. Huna, Rób. Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak 
Úvod prvej tretiny patril domácim. Už v prvej minúte mohli niekoľkokrát otvoriť skóre zápasu, ale stroskotali na 

brankárovi Kislicynovi. V tretej minúte sa pokúšal Nemec delovkou ohroziť Riečického, ale puk skončil v jeho 
lapačke. Úvodný gól padol v 4. minúte z hokejky Ščurka, ktorého výborne našiel Jakuceňa a bolo 1:0. V 5. si 
Detvania prvýkrát zahrali presilovú hru. Druhý gól v nej mohol pridať Gachulinec, ktorý ale strelou od modrej čiary 
trafil len obrancu hostí. Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát 
svojimi zázračnými zákrokmi mužstvo podržal. V 13. minúte sa ocitol pred Riečickým Nádašdi, ale jeho pokus o 
vyrovnanie skončil na plexiskle. Hneď na to sa k puku dostal Horváth, jeho strela zasiahla rameno Ričického. 
Strelou z otočky sa snažil prekvapiť Žiak, ale Riečický opäť podržal. V 16. minúte darovali Detvania hosťom 
výhodu presilovej hry, no v nej si paradoxne lepšie počínali práve oni. Do úniku sa v oslabení dostal Ščurko, 
prihral Pulišovi, no jeho strelu z prvej betónom zneškodnil Kislicyn. V závere prvej tretiny sa vylučovalo opäť na 
strane Detvy, no vyrovnávajúci gól nepadol. 

V úvode druhej tretiny pokračovala presilová hra hosťujúceho tímu, no bez gólu. Ďalšiu príležitosť im domáci 
ponúkli v 22. minúte po faule Hraška. Obrovskú šancu mal domáci Puliš, ktorý sa ocitol pred brankárom hostí, ale 
puk do bránky nedotlačil. V 26. minúte prekvapil Riečického Oško, ktorý vyrovnal na 1:1. Liptáci ponúkli domácim 
dvojnásobnú presilovku, no Detvania si nedokázali vytvoriť väčšiu gólovú príležitosť. V 34. minúte si Jakuceňa 
nakorčuľoval až pred bránku a strelou do pravého horného rohu zvýšil na 2:1. Príležitosť na vyrovnanie dal 
Liptákom Gachulinec, ktorý išiel na trestnú za držanie v 35. minúte. Liptáci to okamžite využili a Patrikovi Oškovi 
sa po 11 sekundách podarilo vyrovnať na 2:2. V závere druhej tretiny mali oba tímy množstvo gólových 
príležitostí, ale do šatne sa išlo za nezmeneného stavu. 

Do poslednej tretiny vstúpili lepšie hostia, keď už v 42. minúte zvýšil na 3:2 Uram. V prvej polovici poslednej 
tretiny sa Liptáci viackrát dostali aj do ďalších gólových príležitosti, ale stroskotali na brankárovi Riečickom. 
Liptáci mysliaci na víťazstvo postupne uzavreli stredné pásmo, dobre bránili a neumožňovali Detve kombinovať. 
Tá napriek obrovskej snahe v závere tretiny vyrovnať nedokázala a body si po víťazstve odniesli hostia. 

Hlasy po zápase: 
Josef Turek, tréner Detvy: “Prvých dvanásť minút sme boli lepším tímom, ale v závere prvej tretiny sa hra 

vyrovnala, povolili sme a o krôčik sme boli slabší až do konca zápasu. Napriek tomu, že sme viedli 2:1, dlho sme 
to neudržali. V poslednej fáze sme sa chceli viac tlačiť do brány, to sa nám nedarilo, stále sme boli v rohoch, 
málo sme strieľali na súperovu bránku a dostali sme lacný gól, ktorý potom rozhodol. My bohužiaľ také góly 
dostávame v každom zápase a nie jeden. Je to škoda, siahali sme po bode, určite sme chceli bodovať.” 

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Konečne sme prelomili sériu prehier na súperových ihriskách. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v Detve naplno bodovať, aj keď zo začiatku prvá tretina patrila Detve. 
Dostávali nás pod tlak, puky od modrej čiary sa vracali za našu bránu, z toho si Detva vytvárala tlak. Ustáli sme 
prvú tretinu, úvodných desať minút, dostali sme len jeden gól. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme 
aktívnejší, vytvorili sme si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. Podarilo sa nám vyrovnať, Detva opäť išla do 
vedenia, zase sme vyrovnali a v závere dal Marek Uram gól, po kľučke vystrelil spoza hráča, trafil to perfektne a v 
ďalšej časti hry sme náskok ubránili. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože aj keď hráme v Spišskej Novej Vsi, 

stále hráme vonku, je to pre nás veľmi cenné víťazstvo a tešíme sa z toho." 

https://sport.aktuality.sk/c/363070/liptovsky-mikulas-zvitazil-v-detve-a-pretrhol-negativnu-seriu/


ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 4. kolo 
1 
X 
2 
HK Poprad Poprad 
6 : 3 
MsHK Žilina Žilina 
(2:2, 3:0, 1:1) 
HC 07 Detva Detva 
1 : 2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
(0:2, 0:0, 1:0) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 5 
HK Nitra Nitra 
(5:1, 1:3, 0:1) 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 3 pp 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
(2:2, 1:1, 0:0, 1:0) 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
2 : 3 
HC Košice Košice 
(0:2, 2:1, 0:0) 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
0 : 5 
HKM Zvolen Zvolen 
(0:1, 0:3, 0:1) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
17:00 
24.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
1.15 9.05 9.85 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

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

Polícia:Zverejňovanie informácií médiami komplikuje vyšetrovanie vraždy Kuciaka 
Bratislava 23. októbra (TASR) – Zverejňovanie informácií ohľadom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Či už ide o „pravdivé, polopravdivé, 
nepravdivé alebo dezinformačné informácie“, majú vplyv aj na výpovede svedkov. Informovala o tom polícia v 
utorok na sociálnej sieti. 

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


„V našom vyšetrovacom tíme máme zavedené také kontrolné mechanizmy, podľa ktorých sme presvedčení, 
že zdrojom týchto informácií nie je Policajný zbor,“ povedal riaditeľ národnej protizločineckej jednotky NAKA 
Branislav Zurian. 

Aj napriek žiadostiam Generálnej prokuratúry SR podľa polície medializácia takýchto informácií pokračuje a 
naďalej sťažuje vyšetrovanie. Polícia preto opätovne žiada médiá, aby zvažovali každé ďalšie publikovanie 
informácií z priebehu vyšetrovania. „Taktiež týmto vyjadrením nepotvrdzujeme a nevyvraciame pravdivosť 
akýchkoľvek publikovaných informácií v médiách,“ doplnila. 

Polícia upozornila, že ak sa ukončenie prípadu oddiali o niekoľko mesiacov, alebo sa úplne zmarí, verejnosť 
bude odsudzovať len prácu polície. „Neuvedomujúc si, že veľký podiel na tom mali zverejnené informácie v 
médiách, ktoré nepomáhali, ale ubližovali,“ doplnili policajti. 

D. Lipšic podáva trestné oznámenie na P. Tótha za ohováranie 
Bratislava 23. októbra (TASR) – Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný 

čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti. Lipšic mohol podľa Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho 
spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. 

„Nikdy som z vyšetrovacieho spisu novinárom nevyniesol žiadnu informáciu. O výpovedi Petra Tótha som 
nemal ani len vedomosť. Práve, naopak, od začiatku vyšetrovania som opakovane upozorňoval dozorujúcich 
prokurátorov na úniky informácií. Bolo to aj deň pred prvým zásahom, keď pár novinárov už disponovalo 
informáciou o čase akcie. Opakovane som komunikoval aj s novinármi, aby informácie, ktorými disponovali, 
nezverejnili, aby tak nebolo ohrozené vyšetrovanie,“ povedal Lipšic. Podľa Lipšica sa Tóth snaží vyhnúť vlastnej 
trestnej zodpovednosti a pokračuje v diskreditačných kampaniach. 

Bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Tóthovi mal podnikateľ Marian K. minimálne 
pol roka platiť za sledovanie viacerých novinárov. Informoval o tom v pondelok (22. 10.) Denník N s tým, že Tóth 
mal o tom vypovedať na polícii, ktorej sa sám prihlásil po zadržaní podozrivých z vraždy Kuciaka a jeho 
snúbenice. 

Tóth tieto informácie odmietol a tvrdí, že denník klame a skresľuje informácie. Zdrojom novinárky mohol byť 
podľa Tótha advokát poškodených Lipšic. Tvrdí, že výpoveď s jeho menom a podpisom vo vyšetrovacom spise 
nie je a jeho priznanie neexistuje. 

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 občianske 
zhromaždenie prebehlo pokojne a nenarušili ho incidenty. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov je stredopravicová politická skupina v Európskom 
parlamente, založená v roku 2009. Je treťou najväčšou skupinou v EP s viac ako 70 členmi z 19 krajín EÚ. 
Najväčšími stranami skupiny sú Konzervatívna a unionistická strana Spojeného kráľovstva (Conservative Party) a 



poľská Právo a spravodlivosť (PiS). ECR odmieta centralizáciu moci v rámci EÚ a snaží sa zefektívniť jej 
fungovanie. Sústreďuje sa na reformu EÚ podľa hodnôt eurorealizmu a nesúhlasí s centralizáciou moci v rámci 
Únie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Špeciálny prokurátor D. Kováčik sa stretol s delegáciou európskych poslancov 



Bratislava 18. septembra (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v utorok prijal na Úrade špeciálnej 
prokuratúry (ÚŠP) delegáciu európskych poslancov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČR: Generál Pavel odsúdil Zemanov výrok o vyhubení novinárov ako nepatričný 



Praha 31. augusta (TASR) – Český generál Petr Pavel odsúdil nedávny výrok prezidenta Miloša Zemana o 
tom, že sa českých novinárov ešte nepodarilo vyhubiť. Podľa tohto vysoko postaveného vojaka a donedávna 
predsedu Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie sú takéto slová mimoriadne nepatričné. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri poskytovaní informácií verejnosti prokurátor je viazaný Trestným poriadkom, preto rozsah poskytovaných 
informácií v tejto veci je obmedzený. Zdôrazňujeme absolútnu nevyhnutnosť zdržanlivosti orgánov činných v 



trestnom konaní, aby bolo zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a 
potrestanie páchateľov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie. Okresný prokurátor podal na neho 15. júna obžalobu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného 
vyhrážania. Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. „Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného 
tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho 



istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre,“ uviedol hovorca košickej krajskej 
prokuratúry Milan Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vyšetrovateľov 
Bratislava 8. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Tipsport Liga: Liptovský Mikuláš tesne porazil Detvu 
[23.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 
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Na snímke zľava brankár Roman Petrík (Detva). Foto: TASR - Dušan Hein 
Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými 

zákrokmi mužstvo podržal. 
,aktualizované 
Detva 23. októbra (TASR) - Úvod prvej tretiny patril domácim. Už v prvej minúte mohli niekoľkokrát otvoriť 

skóre zápasu, ale stroskotali na brankárovi Kislicynovi. V tretej minúte sa pokúšal Nemec delovkou ohroziť 
Riečického, ale puk skončil v jeho lapačke. Úvodný gól padol v 4. minúte z hokejky Ščurka, ktorého výborne 
našiel Jakuceňa a bolo 1:0. V 5. si Detvania prvýkrát zahrali presilovú hru. Druhý gól v nej mohol pridať 
Gachulinec, ktorý ale strelou od modrej čiary trafil len obrancu hostí. Domáci mali niekoľko príležitostí zvýšiť svoje 
vedenie, ale brankár Liptákov viackrát svojimi zázračnými zákrokmi mužstvo podržal. V 13. minúte sa ocitol pred 
Riečickým Nádašdi, ale jeho pokus o vyrovnanie skončil na plexiskle. Hneď na to sa k puku dostal Horváth, jeho 
strela zasiahla rameno Ričického. Strelou z otočky sa snažil prekvapiť Žiak, ale Riečický opäť podržal. V 16. 
minúte darovali Detvania hosťom výhodu presilovej hry, no v nej si paradoxne lepšie počínali práve oni. Do úniku 
sa v oslabení dostal Ščurko, prihral Pulišovi, no jeho strelu z prvej betónom zneškodnil Kislicyn. V závere prvej 
tretiny sa vylučovalo opäť na strane Detvy, no vyrovnávajúci gól nepadol. V úvode druhej tretiny pokračovala 
presilová hra hosťujúceho tímu, no bez gólu. Ďalšiu príležitosť im domáci ponúkli v 22. minúte po faule Hraška. 
Obrovskú šancu mal domáci Puliš, ktorý sa ocitol pred brankárom hostí, ale puk do bránky nedotlačil. V 26. 

http://www.teraz.sk/sport/tipsport-liga-liptovsky-mikulas-tesn/356480-clanok.html


minúte prekvapil Riečického Oško, ktorý vyrovnal na 1:1. Liptáci ponúkli domácim dvojnásobnú presilovku, no 
Detvania si nedokázali vytvoriť väčšiu gólovú príležitosť. V 34. minúte si Jakuceňa nakorčuľoval až pred bránku a 
strelou do pravého horného rohu zvýšil na 2:1. Príležitosť na vyrovnanie dal Liptákom Gachulinec, ktorý išiel na 
trestnú za držanie v 35. minúte. Liptáci to okamžite využili a Patrikovi Oškovi sa po 11 sekundách podarilo 
vyrovnať na 2:2. V závere druhej tretiny mali oba tímy množstvo gólových príležitostí, ale do šatne sa išlo za 
nezmeneného stavu. Do poslednej tretiny vstúpili lepšie hostia, keď už v 42. minúte zvýšil na 3:2 Uram. V prvej 
polovici poslednej tretiny sa Liptáci viackrát dostali aj do ďalších gólových príležitosti, ale stroskotali na brankárovi 
Riečickom. Liptáci mysliaci na víťazstvo postupne uzavreli stredné pásmo, dobre bránili a neumožňovali Detve 
kombinovať. Tá napriek obrovskej snahe v závere tretiny vyrovnať nedokázala a body si po víťazstve odniesli 
hostia. Josef Turek, tréner Detvy: “Prvých dvanásť minút sme boli lepším tímom, ale v závere prvej tretiny sa hra 
vyrovnala, povolili sme a o krôčik sme boli slabší až do konca zápasu. Napriek tomu, že sme viedli 2:1, dlho sme 
to neudržali. V poslednej fáze sme sa chceli viac tlačiť do brány, to sa nám nedarilo, stále sme boli v rohoch, 
málo sme strieľali na súperovu bránku a dostali sme lacný gól, ktorý potom rozhodol. My bohužiaľ také góly 
dostávame v každom zápase a nie jeden. Je to škoda, siahali sme po bode, určite sme chceli bodovať.” Anton 
Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Konečne sme prelomili sériu prehier na súperových ihriskách. Sme veľmi 
radi, že sa nám podarilo v Detve naplno bodovať, aj keď zo začiatku prvá tretina patrila Detve. Dostávali nás pod 
tlak, puky od modrej čiary sa vracali za našu bránu, z toho si Detva vytvárala tlak. Ustáli sme prvú tretinu, 
úvodných desať minút, dostali sme len jeden gól. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme aktívnejší, 
vytvorili sme si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. Podarilo sa nám vyrovnať, Detva opäť išla do vedenia, 
zase sme vyrovnali a v závere dal Marek Uram gól, po kľučke vystrelil spoza hráča, trafil to perfektne a v ďalšej 
časti hry sme náskok ubránili. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože aj keď hráme v Spišskej Novej Vsi, stále 

hráme vonku, je to pre nás veľmi cenné víťazstvo a tešíme sa z toho." HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 
2:3 (1:0, 1:2, 0:1)Góly: 4. Ščurko (Kuklev, Jakuceňa), 34. Jakuceňa (Ščurko) – 26. Oško (Kurali, Uram), 35. Oško 
(Heikkilä, Uram), 42. Uram (Sukeľ). Rozhodovali: Jonák, D. Konc st. - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 
0:1, oslabenia: 0:0, 330 divákovDetva: Riečický – Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, 
Hedera, Šimon – Ščurko, Jakuceňa, Puliš – Ďaloga, Murček, Žilka – Tibenský, Valent, Král – V. Fekiač, 
SurovýLiptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Fereta, Horváth, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 
Rich. Huna, Rób. Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Tatranci vyplienili Žilinu. Vedúci Zvolen stratil bod s maďarským 

Miškovcom 
[23.10.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 
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zvolen-stratil-bod-s-madarskym-miskovcom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Šarvátka hráčov v závere prvej tretiny 15. kola zápasu Tipsport ligy medzi HK Nitra HC ’05 iClinic Banská 
Bystrica. Autor: SITA, Martin Havran 

Hokejisti Popradu triumfovali v utorňajšom stretnutí 15. kola Tipsport ligy 2018/2019 na ľade Žiliny 7:3. Hostia 
sa do vedenia dostali v 3. min. zásluhou Radoslava Macíka, ktorý skóroval aj v 13. min už na 3:0. 

Domáci zareagovali gólom Jakuba Ručkaya v 14. min. po prihrávke Beránka. V druhej tretine rovnako ako v 
prvej strelili hráči Popradu tri góly. Za domácich sa presadil z presilovej hry Juraj Milý. V 52. min znížil na 3:6 
domáci útočník Martin Podešva, konečný výsledok však stanovil hosťujúci Marek Zagrapan. 

Hokej – Tipsport liga 2018/2019 – 15. kolo – utorok: 
MsHK DOXXbet Žilina – HK Poprad 3:7 (1:3, 1:3, 1:1) 
Góly: 14. J. Ručkay (Beránek), 39. Milý (Kučný), 52. Podešva (Bagin, Bárta) – 3. Macík (Belluš), 6. D. Bondra 

(P. Svitana), 13. Macík (Belluš, Petran), 37. Erving (D. Bondra, Š. Fabian), 39. D. Brejčák (Macík), 40. Belluš (L. 
Paukovček), 60. Zagrapan (P. Koyš, Salija) 

Vylúčení: 10:7 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Babic, Baluška – Šefčík, Sipos, 512 
divákov 

Žilina: M. Mikoláš (40. J. Lackovič) – Jankovič, Kučný, Žilin, Pastor, Matejka, Piegl, Bagin, Mendrej – Rudolf 
Huna, Podešva, Bárta – Milý, Síkela, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek – Dominik Rehák, F. Ondruš, Hrazdíra 

Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, L. Kozák, Erving, Š. Fabian – R. Václav, Mlynarovič, S. 
Takáč – P. Koyš, Zagrapan, Abdul – D. Bondra, Heizer, P. Svitana – Macík, L. Paukovček, Belluš 

Hlasy 
Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny: „Mali sme zlý vstup do zápasu, prvých desať minút bolo od nás asi 

najhorších v tejto sezóne. Od toho sa odvíjal celý zápas. V druhej časti sme hrali polovicu v oslabení, čo naozaj 
nejde. Vzalo nám to množstvo síl a nedokázali sme s výsledkom už nič urobiť.“ 

František Štolc, asistent trénera Popradu: „Rozhodla prvá tretina a naše prvé tri góly v nej. Dostali sme 
pohodu na hokejky, začalo sa nám dariť, mali sme lepší pohyb. Skomplikovali sme si to inkasovaným gólom, ale v 
druhej tretine sme dokázali skórovať a teší nás, že sme konečne dali viac ako tri góly.“ 
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Víťazstvo Liptovského Mikuláša 
Hokejisti Liptovského Mikuláša prelomili osemzápasovú šnúru prehier, v Detve tesdne 3:2. Hostia zaostávali 

od 4. min, keď sa presadil Ladislav Ščurko. 
Liptáci museli doťahovať aj druhýkrát, na vyrovnávajúci zásah Patrika Oška v 26. min odpovedal v 36. min 

Maxim Yakuceňa, Oško však vzápätí opäť vyrovnal. Rozhodujúci gól strelil v záverečnom dejstve 44-ročný 
veterán Marek Uram. Detva sa z troch bodov neradovala tretíkrát po sebe. 

HC 07 Detva – MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) 
Góly: 4. Ščurko (Jakuceňa, Kuklev), 34. Jakuceňa (Ščurko) – 26. Oško (Kurali, M. Uram), 35. Oško (Heikkilä, 

M. Uram), 42. M. Uram (J. Sukeľ) Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, D. 
Konc st. – Gegáň, Stanzel, 330 divákov 

Detva: D. Riečický – Kuklev, Martin Chovan, Hraško, Gachulinec, Sládok, F. Fekiač, M. Šimon, Hedera – 
Puliš, Jakuceňa, Ščurko – J. Žilka, Murček, Martin Ďaloga – Král, P. Valent, Tibenský – M. Surový, V. Fekiač, 
Šimon. 

L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, P. Horváth, Fereta, R. Suchý, Kurali, M. Bača, J. Nemec – Róbert 
Huna, Richard Huna, A. Lištiak – J. Sukeľ, Oško, M. Uram – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, Nechaj 

Hlasy 
Josef Turek, tréner Detvy: „Prvých dvanásť minút sme boli lepším tímom, ale v závere prvej tretiny sa hra 

vyrovnala, povolili sme a o krôčik sme boli slabší až do konca zápasu. Napriek tomu, že sme viedli 2:1, dlho sme 
to neudržali. V poslednej fáze sme sa chceli viac tlačiť do brány, to sa nám nedarilo, stále sme boli v rohoch, 
málo sme strieľali na súperovu bránku a dostali sme lacný gól, ktorý potom rozhodol. My bohužiaľ také góly 
dostávame v každom zápase a nie jeden. Je to škoda, siahali sme po bode, určite sme chceli bodovať.“ 

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: „Konečne sme prelomili sériu prehier na súperových ihriskách. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v Detve naplno bodovať, aj keď zo začiatku prvá tretina patrila Detve. 
Dostávali nás pod tlak, puky od modrej čiary sa vracali za našu bránu, z toho si Detva vytvárala tlak. Ustáli sme 
prvú tretinu, úvodných desať minút, dostali sme len jeden gól. Od druhej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme 
aktívnejší, vytvorili sme si gólové príležitosti, ktoré ostali nevyužité. Podarilo sa nám vyrovnať, Detva opäť išla do 
vedenia, zase sme vyrovnali a v závere dal Marek Uram gól, po kľučke vystrelil spoza hráča, trafil to perfektne a v 
ďalšej časti hry sme náskok ubránili. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože aj keď hráme v Spišskej Novej Vsi, 

stále hráme vonku, je to pre nás veľmi cenné víťazstvo a tešíme sa z toho.“ 
Zvolen zdolal Miškovec v predĺžení 
Hokejisti Zvolena dosiahli v najvyššej slovenskej súťaži desiate víťazstvo v sérii. Hráči spod Pustého hradu sa 

síce dosť natrápili, ale napokon zdolali posledný tím priebežnej klasifikácie Jegesmedvék Miškovec 2:1 po 
predĺžení. 

Po vedúcom góle maďarského tímu z hokejky Rasmusa Kulmalu sa o vyrovnanie postaral v polovici zápasu 
Martin Andrisík. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o triumfe zvolenského lídra tabuľky rozhodol v presilovej 
hre Davis Jake Joseph Vandane. 

HKM Zvolen – DVTK Miškovec (Maď.) 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0) 
Góly: 32. Andrisík (D. Růžička), 63. Vandane (Michal Chovan, Špirko) – 19. Kulmala (Vas, J. Milam) 
Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Fridrich – Výleta, J. Tvrdoň, 1615 

divákov 
Zvolen: Skapski – Ulrych, Vandane, D. Růžička, Zeleňák, Poyhonen, A. Drgoň, Dubina – Handlovský, Špirko, 

Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, Andrisík 
Miškovec: Duschek – T. Slovák, N. Crawford, Láda, Szirányi, J. Milam, Rusk, Vojtkó – Magosi, Galanisz, 

Miskolczi – Kulmala, Vas, Pance – R. Harrison, Loiseau, Somogyi – Vincze, Hajós, RItó 
Tesná domáca prehra Nitry 
Hokejisti Nitry nenašli na súpera z Banskej Bystrice recept ani v jedenástom dueli za sebou. Úradujúci majster 

zvíťazil pod Zoborom tesne 3:2. 
Domáci síce v 24. min dokázali otočiť za 33 sekúnd nepriaznivý stav gólmi Judda Blackwatera a Dylana 

Richarda, ešte pred odchodom do kabín na druhú prestávku však vyrovnal Ján Sýkora. O tesnom triumfe Banskej 
Bystrice rozhodol v 53. min obranca Benjamin Marshall. 

HK Nitra – HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) 
Góly: 24. Blackwater (Marek Slovák, Rais), 24. D. Richard (S. Buček, Scheidl) – 16. Asselin (B. Marshall, 

Higgs), 38. J. Sýkora (K. Sloboda), 53. B. Marshall (Faille) 
Vylúčení: 8:12 na 2 min, navyše: Foltán 10 min za nešportové správanie – B. Miller 10 min za nešportové 

správanie, V. Mihálik 10 min za nešportové správanie, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: A. Nagy, M. 
Novák – Valo, Soltész, 2385 divákov 

Nitra: Foltán – McCormack, Mezei, K. Morrison, Rais, Miroslav Pupák, A. Sloboda, Šiška, Rácz – Blackwater, 
Marek Slovák, Lantoši – S. Buček, D. Richard, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, Pätoprstý – Fominych, Čaládi, L. 
Hrušík 

Banská Bystrica: Williams – B. Marshall, B. Miller, K. Sloboda, V. Mihálik, Kubka, I. Ďatelinka, Biro, M. Nemčík 
– Asselin, Faille, Selleck – J. Sýkora, Higgs, T. Török – Kabáč, Češík, Gabor – Lichanec, Buc, Róbert Varga 

Hlasy trénerov: 
Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Druhýkrát po sebe sme padli rovnakým výsledkom 2:3. Určite to na hráčoch 

trochu leží, pretože z tých tesných prehier sa ťažko ráno vstáva. My sme sa na začiatku zápasu vyrovnávali s 
herným prejavom Bystrice, ale myslím si, že od druhej tretiny sa hra vyrovnala. Dali sme dva góly a hrali sme 
veľmi aktívne. Žiaľ, absolútne nám nejdú presilové hry, ale to sa netýkalo len tohto zápasu. Hráči, ktorí by mali 



zohrať tieto kľúčové okamihy hry, nie sú schopní zachovať chladnú hlavu a to sa veľmi prejavuje na výsledkoch 
tímu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Načúvame vám! 
[10.10.2018; Maminka; Listy; s. 10; redakcia] 

 
 

Čo vás ako mamičku v poslednej dobe zaujalo alebo prekvapilo? 
BETKA 
Chcem sa vám poďakovať, že ste pri najnovšom rozhovore stavili na Betku Stánkovú. Je to šikovná herečka, 

ktorá sa mi zapáčila už v Rebeloch, no a na seriál Vyprávéj nedám dopustiť. Práve minule som pritom na ňu 
myslela, pretože o nej dlho nebolo na Slovensku počuť. Pritom rodená Bratislavčanka, ktorá patrí v susednom 
Češku medzi najobsadzovanejšie umelkyne. Veď tam hrá v muzikáloch, reklamách, venuje sa dabingu, divadlu a 
pevne verím, že aj mnohému ďalšiemu. Milá baba, ktorá sa podľa mňa vôbec nezmenila, ani nemení. Len jej 
dcérka už nie je tým bábätkom, ako kedysi, keď bola na titulke Maminky po prvý raz. Síce sa osobne nepoznáme, 
ale vnútorne ma teší, že sa Betke darí, že sa dokázala presadiť na oveľa väčšom trhu, ako je ten náš a že nám 
robí dobrú reklamu vo svete. Čitateľka Anabela 

SNAŽILKY 
Túžim po vlastnom dieťati, no s manželom sa nám dlhodobo nedarí. Lekári síce tvrdia, že nemám žiadne 

vážne reprodukčné problémy, len to proste nejde. Možno je za tým stres, možno až príliš veľké chcenie. V 
každom prípade, som preto vďačná za každý článok, ktorý je venovaný ženám, ako ja. A teda snažilkám, túžiacim 
po tehotenstve, pôrode, materstve. Pred časom sme sa rozhodli rozšíriť našu rodinu o nového člena tým, že sme 
si dieťa adoptovali. A musím priznať, že to bolo naše najlepšie životné rozhodnutie. No napriek tomu chcem, aby 
dcérka nezostala jedináčikom a sama by som súčasne chcela zažiť ten pocit - priviesť na svet nový život. A tak 
verím, že sa mi to jedného dňa podarí. S radosťou som si prečítala vaše rady a zase ste mi do dušičky vliali 
chýbajúci optimizmus a potrebné odhodlanie bojovať za svoju túžbu ďalej. Čitateľka Klaudia 

INTÍMNE PROBLÉMY 
Väčšina žien o tom nehovorí nahlas, no konečne to niekto vyslovil. Teda, obrazne povedané. Narážam totiž 

na váš článok, ktorý je venovaný intímnym problémom, ktoré môžu postrehnúť tehotnú ženu a znepríjemniť jej tak 
najkrajšie obdobie v živote. Hygiena je prvoradá a u nastávajúcich mám obzvlášť. Sama som roky pracovala ako 
pôrodná asistentka v nemocnici, a tak viem, o čom hovorím. Aj v dnešnej dobe totiž mnohým dámam treba 
základné hygienické návyky pravidelne pripomínať. Čitateľka Broňa 

Napísať nám sa oplatí 
Jeden z najobľúbenejších radov švédskej prírodnej kozmetiky Oriflame, Swedish Spa, prichádza vo svojej 

vynovenej podobe. Luxusná kolekcia je zameraná na absolútny relax a komfort nielen pre tvoju pokožku, ale aj 
myseľ. Autorka listu získa balíček Swedish Spa, kde nájde sprchovací olej, ktorý sa mení na krémovú penu. 
Obsahuje vyživujúci kanolový a mandľový olej, vitamín E a tiež obnovujúcu červenú riasu Corallina Officinalis. 
Pílingové masážne mydlo jednou stranou prekrví tvoju pokožku a druhou odstráni odumreté bunky. Po sprche 
alebo kúpeli vyskúšaj vyživujúce telové maslo s rýchlo sa vstrebávajúcim, nelepivým zložením, relaxačnou 
akvatickou vôňou a obsahom bambuckého masla, kokosového, kanolového a mandľového oleja. Viac informácií 
nájdeš na www.oriflame.sk. 

VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 9/2018 
CISTIBELL T. Nováková, Pezinok; L. Hrnčárová, Trenčín; P. Lachkovičová, Bratislava 
NOBILISTILIA Z. Szabová, Martin; H. Juríková, Žilina; F. Svoboda, Bratislava; H. Konečná, Ivanka pri Dunaji; 

J. Majtánová, Bratislava 
ORIFLAME S. Príkopská, Poprad; M. Krajňáková, Prešov; K. Paluch, Spišská Nová Ves; I. Murínová, 

Bratislava; L, Halagardová, Lozorno 
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34. Za peniaze ALEBO ZADARMO? 
[10.10.2018; Maminka; Tehotenstvo a pôrod; s. 46,47,48; MÁRIA PAGÁČ] 

 
 

Narodenie dieťaťa je pre každú mamu dôležitá a náročná životná chvíľa a prirodzene každá chce, aby ju 
sprevádzal a odborne jej pomohol kvalitný personál. Každá z nás má iné preferencie a vyžaduje si iný štandard. 
Už aj u nás sa dá vybrať z kvalitných pôrodníc a služieb, za ktoré je ale nutné priplatiť… 

Súkromná či štátna nemocnica? Štandardná alebo nadštandardná izba? Vlastný pôrodník alebo 
službukonajúci? Najmä takéto otázky si kladnú mamičky pred svojím veľkým dňom. Prirodzene chcú, aby všetko 
prebehlo v poriadku, dieťatko malo prvotriednu starostlivosť a predišlo sa možným komplikáciám. Slovensko je 



malé, no i tu sú rozdielne pomery medzi západom a východom v poskytovaných službách a aj cenách za ne. V 
podstate čím ďalej idete od Bratislavy, tým ceny za nadštandardné výkony v nemocniciach klesajú, no na druhej 
strane niektoré, ktoré vám vedia poskytnúť na západe, na východe vôbec neposkytujú. Stalo sa už pravidlom, že 
pri pôrode majú nastávajúce matky možnosť priplatiť si za viaceré služby, ktoré sa považujú za nadštandardné a 
nemocnice pre ne teda majú vytvorený špeciálny cenník, keďže ich nehradí zdravotná poisťovňa. Patrí sem výber 
pôrodníka, samostatný pôrodný box a lepšie vybavená tzv. nadštandardná izba na oddelení šestonedelia. Veľkým 
posunom a odľahčením pre peňaženku budúcich rodičov však je, že od februára 2018 už nie je nutné platiť za 
niektoré služby - osobu prítomnú pri pôrode a použitie epidurálnej analgézie na zmiernenie pôrodných bolestí, čo 
sú rozhodne dve, matkami najčastejšie využívané služby. Pozrime sa teda podrobne na jednotlivé regióny: 

Bratislava a okolie Univerzitné nemocnice (štátne) - cenník jednotný 
* Výber pôrodníka - 300 eur Zazmluvnenie pôrodníka znamená nielen jeho prítomnosť pri pôrode, ale aj 

sledovanie v ambulancii mesiac pred pôrodom. Výhoda je, že v nej nebudete musieť čakať a váš pôrodník si s 
vami dohodne presný termín. Pre zaujímavosť, z ceny, ktorú zaplatíte, ide samotnému pôrodníkovi polovica a 
druhá prináleží nemocnici. 

* Epidurálna analgézia - ZADARMO (pôvodná cena 152 eur) Práve úľava od pôrodných bolestí 
prostredníctvom ľudovo nazývanej „epidurálky" patrí medzi najčastejšie využívané služby. A rozhodnutie, že si za 
tento úkon matky nebudú priplácať niekoľko desiatok eur, bolo veľmi pozitívne. Stále však platí, že v prípade že 
nastávajúca mamička chce podať epidurálku pri pôrode, musí absolvovať poučenie u anesteziológa. 

* Prítomnosť otca alebo inej osoby pri pôrode - ZADARMO (pôvodná cena cca 30 eur) Mnohé páry si chcú 
vychutnať príchod svojho potomka na svet spolu. Niektoré mamičky potrebujú mať oporu vo svojej mame či 
sestre, iné prizvú dulu. Aj toto do februára 2018 patrilo medzi priplácaný nadštandard, dnes je prítomnosť otca či 
inej sprevádzajúcej osoby pri pôrode zadarmo. Osobe, ktorá sa na pôrod chystá, je odporúčané absolvovať 
psychofyzickú prípravu. 

* Samostatný pôrodný box -100 eur Z bratislavských univerzitných nemocníc ho ponúka jedine Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda v Petržalke. Výhodou je, že tam môže byť s rodičkou prítomná sprevádzajúca osoba v podstate 
od príchodu do pôrodnice až do veľkého finále, čo môže trvať niekoľko desiatok hodín. K dispozícii je vlastná 
kúpeľňa a WC a taktiež pomôcky ako fitlopta alebo rebriny. Nadštandardná izba - dvojlôžková 18 eur, 
jednolôžková (resp. využitie dvojlôžkovej jednou osobou alebo spolu s partnerom) 40 eur/deň 

Porovnanie izieb štandard vs. nadštandard Pôrodnica v Ružinove 
* štandard - 3-4 mamičky na izbe, WC a sprchy na chodbe * nadštandard - 2-posteľová izba, samostatné WC 

a sprcha, TV, klimatizácia, strava podávaná na izbe 
Pôrodnica v Petržalke 
* štandard - na izbe 2-3 mamičky, bunkový systém WC a sprchy spoločné s druhou izbou * nadštandard - 2-

posteľová izba, vlastné WC a sprcha, TV, prebaľovací pult, strava podávaná na izbe. 
Pôrodnica na Kramároch 
* štandard - na izbe max. 3 mamičky, WC a sprchy na chodbe * nadštandard - 2-posteľová alebo 1-posteľová 

izba, samostatné WC a sprcha, TV, internet 
Súkromná nemocnica 
Poplatok za nadštandardné služby pri hospitalizácii počas pôrodu a v šestonedelí -1400 eur 
* Za ubytovanie partnera zaplatíte 120 eur na deň s plnou penziou. Izby sú jedno- a dvojlôžkové so 

samostatnou kúpeľňou a WC. Na izbách je televízor, klimatizácia, chladnička, trezor a iné drobnosti ako sušič na 
vlasy, denná tlač atd. 

* V prípade komplikácií alebo pôrodu pred ukončeným 34. týždňom tehotenstva však budúcu matku prevážajú 
do štátnej nemocnice. 

Ostatné regióny Slovenska 
V Banskobystrickom kraji je až osem pôrodníc. Je tu možný aj výber pôrodnej asistentky. V Košickom kraji je 

väčšina pôrodníc súkromných. Ceny za nadštandardné služby sa však takmer neodlišujú od ostatných a sú 
najmä oproti bratislavským dostupnejšie. Za nadštandardnú izbu zaplatíte už od 13 eur na deň. Až desať 
pôrodníc je v Prešovskom kraji a ceny za zdravotnou poisťovňou nehradené služby sa pohybujú na podobnej 
úrovni ako v Košickom kraji, no lepšie vybavenú izbu možno v Snine dostať už za necelých 5 eur. V Žilinskom 
kraji je sedem nemocníc s mimoriadne prijateľne nastavenou cenou.. 

Pôrodnice bez možnosti výberu lekára 
V Trenčianskom kraji je pre nastávajúce matky k dispozícii sedem pôrodníc. Maximálna cena za 

nadštandardnú izbu je 33,20 eur v Považskej Bystrici. Nemocnice v tomto kraji však obvykle neponúkajú možnosť 
vybrať si pôrodníka a aj ďalšie služby sú obmedzenejšie. V Trnavskom kraji je päť pôrodníc a ceny za 
nadštandardné služby sú vo všetkých na podobnej úrovni, no líšia sa rozsahom služieb, ktoré ponúkajú. Nie 
všade je možnosť vybrať si lekára. V Nitrianskom kraji je spomedzi piatich nemocníc možnosť výberu lekára iba v 
Leviciach a Topoľčanoch. Niektoré nemocnice na Slovensku sa snažia prilákať budúce matky do svojich 
zariadení aj ponukou prípravy na pôrod či samostatného pôrodného boxu. Prístup jednotlivých nemocníc sa líši 
tiež v miere rešpektovania individuálnych požiadaviek tzv. pôrodných plánov. 

— 
ANKETA 
ČO SI O PLATENÍ/ NEPLATENÍ SLUŽIEB PRI PÔRODE MYSLIA MAMIČKY? 
* „Od začiatku som bola rozhodnutá pre pôrodnicu na Antolskej pre jej dobrú povesť. Zaplatila som si 

psychofyzickú prípravu na pôrod za 45 eur a vybrala som si pôrodníka, čo ma vyšlo na 300 eur," vyratúva 
mamička Lucia. 



* „Pri výbere pôrodnice mi išlo prioritne o to, ako sa budú vedieť postarať o moje dieťa v prípade komplikácií. 
Zvolila som štátnu pôrodnicu na Kramároch, lebo v súkromnej nemali v tej dobe inkubátor a v prípade komplikácii 
by bolo aj tak potrebné previezť bábätko do štátnej. Mala som nadštandardnú izbu, s lekárom podpísanú zmluvu," 
povedala mamička Petra. 

* „Ja som volila nemocnicu podľa lekára a keďže pôsobil v súkromnej, išla som tam. No i napriek tomu sa 
vyskytli komplikácie a museli nás previezť do štátnej nemocnice," hovorí mamička Kristína. 

* „Nemala som svojho pôrodníka, jednoducho ma odradil službukonajúci lekár, koniec koncov i tak som 
žiadneho nepoznala, čiže mi to bolo jedno, všetci sú tam výborní odborníci. Na Antolskej je bunkový systém a dve 
izby majú spoločné WC a sprchu, čiže nemusíte chodiť na chodbu i keď si nepriplatíte nadštandard a epidurálku 
som nechcela, čiže som neplatila nič a spokojná som bola aj tak nadmieru, skonštatovala mamička Andrea. 

PREHĽAD CIEN ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY V NIEKTORÝCH NEMOCNICIACH: 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
Banská Bystrica 
Výber lekára - 232,50 € 
Výber pôrodnej asistentky - 62,50 € 
Nadštandardné izba - 33,50 € 
Zvolen 
Výber lekára (primár) -300 € 
Sekundárny lekár - 250 € 
Pôrodná asistentka - 70 € 
Nadštandardné izba - 20 € 
Nadštandardné izba pre otca-10 € 
KOŠICKÝ KRAJ 
Košice- Šaca 
Samostatný pôrodný box -23€ 
Výber lekára alebo pôrodnej asistentky - 230 € 
Nadštandardné izba -15-30 € 
UNLP Košice 
Výber lekára -165,97€ 
Nadštandardné izba, ubytovanie s blízkou osobou -24€ 
Spišská Nová Ves 

Samostatný pôrodný box -34€ 
Výber lekára-100 € 
Nadštandardné izba -14€/deň 
NITRIANSKY KRAJ 
Nitra 
Nadštandardná izba - 22 € 
Poplatok za partnera - 35 € 
Levice 
Predpôrodná príprava -3,32€ 
Výber lekára -165,97€ 
Nadštandardná izba - 16,60 € 
Pre otca-16,60 € 
Topoľčany 
Výber lekára -165,90 € 
Nadštandardná izba - 33,10 € 
PREŠOVSKÝ KRAJ 
Prešov 
Výber lekára-200 € 
Nadštandardné izba-17€ Poprad 
Predpôrodná príprava - 27€ 
Výber lekára -170€ 
Nadštandardná izba - 20 € 
Pre otca - 20 € 
Bardejov 
Samostatný pôrodný box - 6,90 € 
Výber lekára-150 € 
Nadštandardná izba -10 € (jednoposteľová) 6,70 € (dvojposteľová) 
TRENČIANSKY KRAJ 
Trenčín 
Nadštandardná izba - 20,35 € 
Blízka osoba -5€ 
Bojnice 
Výber lekára- 200 € 
Nadštandardná izba -11,62 € 
Považská Bystrica 
Nadštandardná izba - 33,20 € 



TRNAVSKÝ KRAJ 
Dunajská Streda 
Samostatný pôrodný box -180€ 
Nadštandardná izba - 20-40 € Trnava 
Výber lekára - 232,36 Nadštandardná izba - 33,19 € Piešťany 
Výber lekára-100 € 
Nadštandardné izba -17€ 
ŽILINSKÝ KRAJ 
Žilina 
Predpôrodná príprava - 8 € 
Nadštandardná izba (jednolôžková) - 31,40 € Apartmán pre dvoch - 70 € 
Martin 
Výber lekára-165 € 
Nadštandardná izba -100-130 € 
Zdroj: Sprievodca pôrodnicami, internetové stránky nemocníc 
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