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O SILE SLOVA 

 

Táto kniha opisuje začiatky organizovaného zločinu tzv, 

mafiánskeho typu v 90. rokoch na Slovensku. Jej úlohou je preto 

zmapovať s odstupom času úvodnú etapu novej, demokratickej éry 

tejto spoločnosti, poznačenú, ţiaľ, anarchiou a dočasnou nadvládou 

zločinu na všetkých úrovniach – od vládnych špičiek aţ po 

pouličných vrahov. Vďaka dostatočnému časovému odstupu 

chceme ukázať uţ overené a aj súdne, či inak uzavreté prípady ako 

dokument tejto doby a porovnať ich s kriminalitou tohto typu v 

zahraničí – USA, Taliansko, Rusko a Bulharsko. Kniha je 

zostavená predovšetkým, a najmä, z uţ oficiálne zverejnených 

zdrojov, ako sú články v novinách a časopisoch, tlačové správy 

agentúr SITA a TASR, a zverejnené vyjadrenia polície, súdov, 

obeti, expertov aj podozrivých. Veľkou pomocou nám bola aj 

webstránka www.cernak.sk, kde ktosi obetavo zhŕňa všetky verejne 

dostupné zdroje o organizovanom zločine u nás. Uvedené zdroje sú 

ako pestré kamienky, z ktorých dnes uţ moţno poskladať mozaiku 

činov a osudov hlavných aktérov tohto obdobia „Divokého 

východu“. Z niektorých uţ zverejnených článkov sú citované krátke 

pasáţe, ktoré verne dokresľujú nielen opísané udalosti, ale aj 

slovník a atmosféru tej doby. Pôvodné články sú citované v závere 

knihy, ak by niekto mal záujem vyhľadať si ich a prečítať celé. 

Treba zdôrazniť, ţe sme sa tak mohli oprieť o priekopnícku prácu 

novinárov ako Ján Karásek, Palo Rýpal, Nancy Závodská, Martina 

Krajčírová, Ľuba Lesná, Juraj Mravec a ďalší, vďaka ktorým bola 

verejnosť aktuálne a podrobne informovaná o šokujúcich činoch 

vtedajších hlavných aktérov organizovaného zločinu u nás. Je 

pochopiteľné, ţe autori vychádzali z informácií, ktoré mali aktuálne 
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k dispozícii, a z dedukcií, ktoré sa nie vţdy potvrdili. Úlohou tejto 

knihy je preto porovnaním dobových správ s neskoršími 

objasneniami svedkov a závermi súdov ponúknuť čitateľovi čo 

najvernejší obraz doby, keď u nás panovalo viac pästné právo a 

zneuţívanie moci neţ základné pravidlá civilizovanej spoločnosti. 

Uţ dnes nám excesy tohto obdobia pripadajú ako neskutočný, zlý 

sen. Ďalšie generácie budú tieto príbehy povaţovať za rovnako 

bizarné, ako sú pre nás pištoľnícke príbehy Divokého západu. To, 

ţe táto kniha môţe symbolicky túto éru „divokej demokratúry“ 

uzavrieť, je samo osebe znakom, ţe pravidlá civilizovanej 

spoločnosti u nás uţ začínajú platiť. Prispeli k tomu aj desiatky 

citovaných novinárov, ktorí svojou prácou pomohli takúto 

spoločnosť u nás obhájiť. V tomto je sila slova, ako to zdôrazňuje 

aj Charta PEN International, jedným z najúčinnejších nástrojov 

odporu proti zlu všetkého druhu. Táto kniha je aj poďakovaním 

všetkým citovaným autorom za ich odvahu postaviť sa proti zločinu 

aspoň slovom. 
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PRVÍ NA RANE 
Vladimír Daniš (1956 – 1995) a Jozef Daniš (1952 – 1995) 
Dňa 6. júla 1995, takmer na pravé poludnie, o 12.37 v Bratislave na 

Štefanovičovej ulici pred kriţovatkou so Ţilinskou ulicou došlo v 

blízkosti nástupného ostrovčeka električiek k výbuchu červeného 

Citroenu BX 14. Vnútri sedeli bratia Vladimír (39) a Jozef 

Danišovci (43). známi pod prezývkami Tuti a Papas. Ich telá 

zbierali policajti v okolí výbuchu po kúskoch, tak sa aj ti, čo cite o 

mafii na Slovensku netušili, dozvedeli, ţe Bratislava sa stala 

hlavným mestom tohto typu zločinu u nás. Šlo o vôbec prvý prípad 

„verejnej popravy“ mafiánskeho typu na Slovensku. 

Bratislava bola pred rokom 1989 špecifická v tom, ţe tu existovali 

celkom spontánne vzniknuté gangy mladistvých, ktorí proti sebe 

nemilosrdne bojovali o svoje teritóriá ulíc a štvrtí. Celé desaťročia 

zvádzali spolu regulárne bitky päsťami, kameňmi, prakmi, ale aj 

reťazami, takţe dochádzalo k zraneniam aj zmrzačeniam, hoci 

vlastne o nič nešlo. Najväčšieho kráľa takýchto bitkárov pod 

menom Kajto opisuje Boris Filan v knihe Bratislavské krutosti. Na 

túto tému v časopiseckom rozhovore dodáva: „Vyrástol som na 

bratislavskom predmestí, kde nás v bande bolo dvanásť a z toho 

desiati skončili za mreţami. Boli to moji spoluţiaci, kamaráti, a 

jedného dňa začali kradnúť, páchať zločiny…“ 

 

Podobný príbeh pozná aj novinár Štefan Hríb. Podľa SME vyrastali 

spolu s jedným z prvých mafiánskych bossov Petrom Steinhübelom 

na jednom z petrţalských sídlisk, hrali futbal a ako deti kradli 

marhule. „On sa potom zo skupiny nášho dvora vyčlenil, začal 

vykrádať autá, dokonca sme ho raz zazreli v takej tej zvláštnej 

relácii Federálna kriminálna ústredňa pátra,“ spomínal Hríb. 

„Ukazovali sme si vtedy prstom – ajhľa, veď to je Peter!“ Po tomto 

Steinhübelovom zviditeľnení v socialistickej televízii sa Hríb pri 

náhodnom stretnutí vypytoval Steinhubela paradoxne na to, čo je 

vlastne zmyslom ţivota. „Fakt sme riešili také otázky, čo je dosť 

šokujúce pri jeho spôsobe ţivota. Pýtal som sa ho, či to je všetko, 
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mať mladé baby a dobré autá, a on mi uţ vtedy hovoril, ţe nevie, ţe 

asi ani nie.“ hovorí dnes Hríb. 

Rok 1989 a prevratné spoločenské zmeny dali týmto amatérskym 

bitkárom, zlodejom a vekslákom v Bratislave šancu začať sa 

násilím aj ţiviť. Spočiatku veľmi úspešne… 

 
Výpalníctvo ako ţivnosť 
Danišovci patrili k najbrutálnejšej ponovembrovej mafii, svojimi 

spôsobmi si znepriatelili mnohých a to sa im stalo osudné. Ich 

aktivity siahajú ešte do čias komunizmu. Ako Cigáni (napríklad aj 

piati bratia Suchánkovci, Stojkovci a pod.) mali obšancovanú 

väčšinu organizovanej kriminality v meste. Boli to veksláci (valuty 

a bony spočiatku predávali hlavne staré babky, lebo boli 

nenápadnejšie, oni len dohliadali) a „ruličkári“ (peniazmi 

zloţenými do ruličky zmiatli kupca valút tak, ţe dostal len 

bezcenné papieriky). 

Točili veľké peniaze, a mali tak kapitál pre nový reţim. Vyuţili 

veľký hlad hlavne po elektronických výrobkoch z Rakúska, keď bol 

oficiálny predaj valút limitovaný. Vtedy mali raj, ale uţ okolo roku 

1993 im priamy import týchto výrobkov na Slovensko kšefty zhatil. 

A tak sa preorientovali na výpalníctvo. Vladimír, prezývaný Tuti, 

mal ako prvý zaviesť výpalné v hlavnom meste. 

O tom, ako výpalnikom nahrávali dokonca vtedajší predstavitelia 

štátu, svedčí táto výpoveď podnikateľa, samozrejme, pod 

podmienkou prísnej anonymity, pre denník SME: „Bránil som sa 

proti takémuto spôsobu ochrany priamo na ministerstve vnútra. 

Rada od jedného z najvyššie postavených úradníkov ministerstva 

však znela: Radím vám dobre, keď chcete mať pokoj, musíte sa s 

mafiou dohodnúť.“ 

Situáciu z toho obdobia charakterizovala v rozhovore pre Plus 7 dni 

prokurátorka Eva Mišíková: „Len mizivé percento poškodených 

oznamovalo podobné trestné činy. Istý podnikateľ ohlásil 

nastrčeného bieleho koňa, ktorý vyhotovoval faktúry. Ten sa pri 

výsluchu priznal a udal aj svojho šéfa. Policajti koníka predviedli i 
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na ďalší výsluch. Po ňom ho rovno odovzdali šéfovým ľudom, ktorí 

koníka vyvliekli na bratislavskú Kolibu. Následne prišlo k zmene 

výpovede.“ 

Svoju „daň“ si Danišovci vyberali aj tým najprimitívnejším 

spôsobom, čím zároveň predvádzali svoju moc a 

nepostihnuteľnosť. V reštauráciách zásadne neplatili. A ak sa 

niekomu z nich zapáčila náušnica návštevníčky reštaurácie, 

jednoducho jej ju z ucha vytrhol. Brutalita bola špecialitou najmä 

Tutiho, hoci nebol ţiadny svalnáč a navyše bol feťák – kokainista. 

Ale mal kopu peňazí a ţiadne zábrany. Dokázal znásilniť vybrané 

dievča buď priamo na diskotéke, alebo ju odtiaľ stiahli, či chcela 

alebo nie. Tých znásilnených nebolo málo, ale netrúfali sa ani len 

ozvať, nieto ešte podať na neho trestné oznámenie. Aj takto tento 

primitív ukazoval svoju moc. S ostro nabitou pištoľou v ruke nútil 

vybranú obeť, aby na ňom predviedla na verejnosti orálny sex hoci 

aj pred svojím priateľom. Obom pritom išlo o ţivot. Bol schopný 

prísť na zastávke električky k dievčaťu a povedať: „Predaj rifle, čo 

máš na sebe, ale hned.“ Ľudia sa ich báli. 

V ten horúci júlový večer, keď sa do hlavných správ dostala 

informácia o tom, ako pekelný stroj poslal do pekla oboch 

nevydarených bratov, si veľa ľudí v Bratislave vydýchlo. Nie však 

nadlho… 

 
 
ŠPORTOM K MAFII? 
Zvykáme si na to uţ takmer druhé desaťročie. Vyholené lebky a 

športové kombinézy s drahými teniskami sú uniformou ľudí z 

podsvetia. Nie je to náhoda, veľkú časť z nich totiţ spája okrem 

kriminálnych sklonov aj – šport. 

 
Zahraničné príklady 
Názorným príkladom je zrod bulharskej mafie. Ešte aj dnes je tam 

registrovaných takmer stotisíc zápasníkov všetkých generácií. Niet 

sa čo čudovať, ţe spomedzi tých najvýkonnejších sa čoskoro 
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vytvorilo tvrdé jadro bulharského podsvetia. Ich stručné dejiny 

spísala novinárka Zoja Dimitrova v štúdii nazvanej Kapitalizmus 

zápasníkov. 

„Všade okolo neho bola smrť,“ povedal bulharský minister vnútra o 

Cvetanovi Cvetanovovi, muţovi, ktorý bol povaţovaný za mozog 

bulharskej mafie. Bol profesorom práva, predsedom klubu CSKA 

Sofia a prezidentom Bulharskej športovej únie. Ale chcel priveľa, 

aţ 50 % zo sumy získanej iným vydieraním a prostitúciou. 

Zavraţdenie Cvetanova sa stalo prvou mafiánskou vraţdou 

známeho bossa v Bulharsku. Dňa 30. augusta 1994 ráno vyšiel 

profesor Cvetanov z bytu svojej priateľky Nedy a smeroval k 

novinovému stánku. K chodníku sa priblíţil šedý Fiat. Profesor sa 

hodil na zem, aţ keď Fiat prechádzal vedľa veľkého smetiarskeho 

voza. Hluk smetiarskeho voza tlmil zvuk výstrelov. Hlavu 

štyridsaťdvaročného majstra v taekwonde prederavili tri guľky. Na 

druhý deň po jeho pohrebe mu vandalsky zničili hrob. Podľa 

chýrov jeho priateľka dostala od neznámych darcov vzápätí milión 

leva, na vtedajší kurz pätnásťtisíc dolárov. V jednom novinovom 

rozhovore tvrdila, ţe nevie, kto boli útočníci, ale vraj „to neboli 

zápasníci“. 

Zápasníkom sa nevídane darilo, aţ kým sa navţdy nerozdelili v boji 

o čoraz tučnejšiu korisť. Štefan „Hruška“ Miroslavov bol jedným 

zo šéfov Brigády zápasníkov. Jeho kariéra sa začala sofijskou 

športovou školu Olympijské nádeje, v roku 1992 sa stal národným 

majstrom v gréckorimskom zápasení. Na európskom šampionáte v 

Dánsku a na svetových majstrovstvách v USA vybojoval striebornú 

medailu. Svoju poslednú zlatú medailu za titul národného majstra 

zavesil okolo krku svojmu bulteriérovi Ritchimu. Dňa 4. septembra 

1993 ho zastrelil odstreľovač sedem kilometrov od Loveča v strede 

severného Bulharska. 

Vasil Iliev bol prezidentom Bulharskej zápasníckej federácie, ale aj 

informátorom ministerstva vnútra. Ako jeden z prvých spomedzi 

zápasníkov prešiel do legálnej sféry obchodu, ale zavraţdili ho 25. 

apríla 1995. 
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Dimiter Dţamov bol po smrti Vasila Ilieva novozvoleným 

prezidentom Bulharskej zápasníckej federácie. Zatkli ho priamo na 

čestnej tribúne sofijského paláca zimných športov počas 

juniorských majstrovstiev Európy pred uţasnutými zrakmi 

predstaviteľov FILA a návštevníkov z dvadsiatich dvoch krajín. 

Zoznam bulharských zápasnickych maňánov je dlhý. Väčšina z 

tých, čo boli bossmi hned na začiatku, uţ neţije. Ale prepojenie 

športu a mafie pokračuje, ako dosvedčuje jeden z informátorov 

Zoje Dimitrovej: „Pozrite sa na futbalové kluby. Sú to silné čističky 

peňazí. Prvých pät-šesť klubov patri mafii Kaţdé odvetvie mafie 

vlastni futbalový klub. A pri kaţdom klube je laboratórium na 

výrobu amfetamínov.“ 

 
Nielen ruské vzory 
V knihe Ruské mafie od Zdeňka Šámala sa píše: „Najznámejší 

bossovia ruského podsvetia patrili takmer bez výnimky k nádejným 

a niekedy dokonca špičkovým športovcom.“ 

V deň spomínaného zatknutia v Sofii tam vystúpil na tlačovke 

„Diamantový kráľ“ Ivan Jarigin, prezident Ruskej zápasníckej 

federácie, a povedal: „Dţamov a jeho spoločnosti boli na ceste k 

pripojeniu sa k jednej medzinárodnej spoločnosti a medzi ich ciele 

patrilo aj pomáhať športu. V tejto megaspoločnosti je aj japonský 

olympijský majster Fukuda. Jeho firma má ročný obrat šesť 

biliónov dolárov. Ostatní v spoločnosti sme ja, turecký borec Ayk 

a Maďar Csaba Hegedús.“ Nie je isté, či ostatní z tejto sľubnej 

spoločnosti šampiónov patrili k nadnárodnej zločineckej elite, ale je 

isté, ţe v Rusku sa predstavitelia silových športov rýchlo zapísali 

do análov zločinu. 

 

Gruzinec Otari Kvantrišvili, medzinárodný majster v 

gréckorimskom zápase a zaslúţilý tréner, bol jednou z najväčších 

postáv ruského zločinu. Ako tréner doplňoval svojich „bojovníkov“ 

z preverených zápasníkov, boxerov a gymnastov. Mal prsty v 

mnohých obchodoch, viedol najznámejšie športové fondy a 
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nezabúdal na charitu. V apríli 1994 ho zastrelili na ulici v Moskve. 

Rok predtým jeho brat Amiran padol v bitke moskovských a 

čečenských gangov. 

Alexander Solonik bol tieţ zápasník vo voľnom štýle, ale aj 

športový strelec. To sa mu neskôr stalo profesiou ako elitnému 

odstreľovačovi ruskej mafie. Zabili ho vlastní – na úteku v Grécku. 

 

Olympijský víťaz v biatlone Tichonov bol obvinený z pokusu o 

atentát na kemerovského gubernátora a bývalého ruského 

prezidentského kandidáta Amana Tulejeva. Biatlon je vraj ideálnou 

prípravou pre tých, čo po namáhavom behu alebo prekonani 

prekáţok dokáţu pokojne zamieriť a trafiť cieľ. Kemerovo sa 

preslávilo medzi ruskou mafiou zvlášť brutálnymi metódami bandy 

mladých športovcov, ktorí sa v roku 1991 zorganizovali okolo 

vodcu Labockého. Do svojej bandy prijímal výhradne bývalých 

boxerov, zápasníkov, gymnastov alebo biatlonistov. 

Prezident Ruskej ligy kickboxu a špičkový karatista Jurij 

Stupeňkov, prezývaný Doktor, padol ako obeť strelcov 

konkurenčného gangu. 

 

Alexander Michajlov, zvaný Michas, bol jedným zo šéfov 

obávaného Solncevského bratstva, zloţeného najmä z fyzicky 

zdatných športovcov. On sám vynikal v klasickom zápase vo 

voľnom štýle. 

Oleg Karatajev bol vynikajúci boxer a ako amatérsky majster sveta 

v roku 1974 porazil aj Muhammada Aliho. Začínal prepadávaním 

cudzincov v moskovských hoteloch, za čo ho aj odsúdili. 

Zavraţdený v roku 1994 v New Yorku jedinou strelou do tyla. 

Na podporu prvého zvolenia Putina za prezidenta bola zaloţená 

jednorazová strana Jednota. Jej pre verejnosť najznámejším, a teda 

aj najviditeľnejším predstaviteľom bol „politik s vyholenou lebkou“ 

Alexandr Karelin, špičkový zápasník a dcväťnásobný majster sveta. 

Vzápätí bol politickými protivníkmi obvinený zo stykov s 

organizovaným zločinom. 
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Ako sa píše v uţ spomenutej knihe: „Výpočet významných 

športovcov, karatistov, boxerov, taekwondistov a zápasníkov, 

ktorých ţivot ukončili strely neznámych vrahov alebo diaľkovo 

odpálená náloţ, by mohol pokračovať ešte dlho… Zdá sa, ţe silové 

športy priťahujú v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu krv a 

nešťastie.“ 

V iných krajinách je to pestrejšie. Z Kolumbie vieme o prípade 

futbalového brankára Reného Higuita, obvineného zo spolupráce s 

únoscami. V roku 1993 prijal 50 000 dolárov od otca uneseného 

dievčaťa, keď označil miesto jej pobytu. Dňa 22. novembra 1996 

vykonala protidrogová policajná jednotka operáciu pod názvom 

Platina v bogotskom dome známeho cyklistu Carlosa Julia 

Siachoqua. Na treťom poschodi objavili špeciálnu miestnosť s 

alarmom 

spúšťajúcim sa pri zapnutí svetla. V miestnosti našli tonu čistého 

kokaínu pripraveného na odoslanie do zahraničia. 

Prevahu silových športov v podsvetí potvrdzuje aj český príklad 

gangu, ktorý viedol tridsaťjedenročný kulturista Dávid Berdych. V 

súdnom procese s ním a jeho bandou bolo obţalovaných vyše 51 

jeho členov z 34 trestných činov, spis obsahuje 50 000 strán, 

obţaloba 130 strán. 

 
Slovenské prípady 
Pochybnú kombináciu znalosti silových športov a kriminality začali 

na Slovensku pôvodne – karatisti. Podľa webstránky 

www.cernak.sk, mapujúcej dlhodobo slovenské podsvetie, boli 

karatisti prvou organizovanou skupinou, ktorá istý čas ovládala 

Banskú Bystricu. Od roku 1993 ich začala vytláčať konkurenčná 

skupina, na čele ktorej boli Hazy s Lábošom, sem patrili aj bratia 

Černákovci. Ako sa píše na spomenutej stránke, rozhodujúci 

konflikt sa odohral v roku 1997 v bare Natali, ktorý bol vlajkovou 

loďou karatistov. Táto skupina bola umiernenejšia. Muţ, ktorý stál 

pri nej, o tom nechce vela hovoriť, ešte aj dnes má strach: „Dostali 

nás odtiaľ tak, ţe podnik rozmlátili. Po pár týţdňoch získali 
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nadvládu.“ Odvtedy bol v Bystrici iba jeden kráľ. Partia bývalých 

karatistov sa neskôr pričlenila k Černákovi a pracovala popri ňom. 

Peter Kriţanovič, prezývaný Duran, spoločník a neskôr súper na 

ţivot a na smrť s Miroslavom Sýkorom, bol bývalý majster 

Slovenska v zápasení. 

Kysucký boss Milan Holáň alias Gorila sa venoval amatérsky boxu. 

Milan Reichel, údajný boss popradského podsvetia, začínal ako 

kulturista. Bol majstrom Slovenska a neskorším šampiónom v 

pretláčaní rukou. Od roku 1997 bol podľa médií aj najhľadanejším 

Slovákom na svete. V roku 2002 ho zadrţali v českej republike pri 

beţnej cestnej kontrole. Kým bol Reichel na úteku, podtatranský 

región si zobral „pod palec“ takisto bývalý kulturista Ondrej 

Ţemba. Ten uţ bol právoplatne odsúdený za vydieranie a čelil 

obvineniu za podvod. Zároveň je však aj predsedom predstavenstva 

najväčšieho popradského podniku Tatravagónka. Webstránka 

www.cernak.sk naznačuje jeho blízke vzťahy k primátorovi 

Popradu Antonovi Dankovi pre čudný odpredaj nebytových 

priestorov v lukratívnom centre Popradu. 

Aj dosiaľ najväčšia mafiánska poprava u nás sa týka športovcov. Sú 

medzi obeťami aj medzi útočnikmi. Koncom marca roku 1999 traja 

maskovaní muţi postrieľali v dunajskostredskom bare Fontána 

desiatich muţov miestnej skupiny pápayovcov. Dve z obetí patrili k 

popredným slovenským zápasníkom. Ostatní boli väčšinou bývalí 

zápasníci alebo kulturisti. 

Z popravy „pápayovcov“ polícia obvinila sedem ľudí, vo väzbe sa 

ocitli len Arpád Szamaránszky a bratia Szilárd a Gsaba Raiszovci 

(obaja záhadne zmizli v septembri roku 2008). Podľa obţaloby 

Szilárd s Csabom zaobstarali zbrane. 

 

Árpád podľa svedkov údajne drţal v šachu barových hostí, kým o 

poschodie vyššie sa strieľalo. Za organizátora a objednávateľa 

najmasovejšej vraţdy v histórii Slovenska polícia označila 

Ladislava Sátora, ktorý sa dodnes ukrýva na neznámom mieste. 
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Všetci obvinení boli bývali zápasníci, okolo ktorých sa v Dunajskej 

Strede údajne spolčovalo podsvetie. 

Aj Jozef Surovčík bol pôvodne zápasníkom Dunajplavby v 

Bratislave. Zastupoval záujmy Jozefa Svobodu, keď sa stiahol aj s 

rodinou do zahraničia. Surovčík na tieto kontakty doplatil ţivotom. 

Svoboda bol predsedom Slovenského zápasníckeho zväzu, 

podpredsedom Európskeho výboru zápasenia a funkcionárom 

futbalového SK Slovan. Pri športových podujatiach sa stretával 

osobne s viacerými politikmi (napríklad s Monikou Beňovou alebo 

bezpečnostným „expertom“ Ladislavom Polkom, ktorý ho poznal 

„len ako slušného človeka“) vrátane prezidenta Ivana Gašparoviča. 

Svobodu rozstrieľali za bieleho dňa 28. júna 2004 dvaja strelci 

trinástimi strelami do chrbta a do hlavy. 

Šéf gangu zlodejov luxusných áut na Slovensku Volodymyr 

Yegorov, uţ odsúdený na štyri roky väzenia za prevoz kradnutých 

áut a obţalovaný z niekoľkých mafiánskych vráţd, je bývalý boxer. 

Najsilnejší muţ Slovenska Peter Mudroch bol popravený vo veku 

26 rokov deviatimi strelami vo vlastnom byte v Šali. Podľa 

týţdenníka Plus 7 dní mal byť šéfom bitkárov blízkych podsvetiu. 

Blízke mu mali byť aj zakázané podporné prípravky na rast 

svalstva, s ktorými mal výhodne kšeftovať. Sám bol ich ţivou 

reklamou. 

V októbri 2004 skončili vo väzbe vo Viedni traja Slováci pre 

podozrenie z členstva v bande, ktorá prepadávala a lúpila. Spolu s 

dvoma kumpánmi tu uviazol aj dvadsaťštyriročný majster 

Slovenska v kickboxe. Dva roky predtým ktosi zastrelil 

tridsaťdeväťročného Miroslava R., otca majstra sveta v kickboxe, 

keď vychádzal zadným vchodom z vlastnej krčmy v 

Michalovciach. A do tretice – v máji 2008 prokurátor obţaloval 

spolu s dvoma dalšimi muţmi pre podozrenie z vydierania aj 

majstra sveta v kickboxe a trénera slovenskej reprezentácie Patrika 

Matejku (35), údajného zástupcu nitrianskeho bossa Ľuboša Ferusa. 

Aj najčerstvejší odsúdený tridsaťročný Róbert Mikula je karatista a 

majster čínskych bojových umení. Vystupoval na rôznych siláckych 
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exhibíciách, ale v podnikaní sa mu nedarilo a susedia mali z neho 

strach. Mikula sa pokúsil od bývalého ministra hospodárstva Pavla 

Ruska vylákať desať miliónov korún za to, ţe zahladí jeho údajné 

podvody a zabráni únosu jeho detí. Mal k Ruskovi ľahký prístup, 

lebo pre neho pracoval. Pavol Rusko však začal spolupracovať s 

políciou, Mikulovi naoko odovzdal dva milióny, pri čom bol 

vydierač zatknutý. Súd mu za to vymeral sedem rokov väzenia. 

 
Z druhej strany 
A čo ostatní športovci? Tu sa karta obracia. Astronomicky vysoké 

zárobky mnohých z nich lákajú vydieračov, čo sa neštítia ničoho. 

Podľa kanadského časopisu La Presse viacerí ruskí hokejisti sa 

dostali do NHL pomocou ruskej mafie, ktorá spätne ťaţí z ich 

zmlúv. Príkladom je Alexander Mogiľnyj z Buffalo Sabres – k 

nelegálnemu odchodu v roku 1989 mu údajne pomáhal istý 

Fomičov. Ten si na Mogilného spomenul po rokoch s poţiadavkou 

na zaplatenie 150 000 dolárov ako dlh za pomoc – vyhráţal sa, ţe 

hokejistovi zlomí obe nohy a nakoniec aj smrťou. 

Ruský novinár Igor Kuperman označil minimálne šesť ruských 

hokejistov, ktorí sú takto vyuţívaní. Potvrdil to aj agent zastupujúci 

pribliţne 40 ruských hráčov a dodal, ţe sú pre ruskú mafiu zdrojom 

veľkého obchodu. Často ich vydierajú cez ich rodiny v Rusku, 

preto hokejisti ako Jašin (Ottawa) alebo Larionov (St. Jose) 

presťahovali svojich blízkych za oceán. Sergej Starikov z New 

Jersey Devils priznal, ţe viacerí majú obavy vrátiť sa do vlasti. 

V apríli 1997 bol ráno pred svojou dačou zastrelený prezident 

Ruskej hokejovej federácie Valentín Syč, jeho ţena bola ťaţko 

zranená. 

Hokejový veterán Viktor Jakušev (63), člen zlatého tímu ZSSR na 

ZOH 1964, účastník piatich majstrovstiev sveta, podľahol 

zraneniam po prepade na ulici. 

Hokejista, dvadsaťštyriročný Sergej Zamčionok, brankár 

dvojnásobného víťaza Extra Ligy za Metalurg Magnitogorsk, bol 

zastrelený v januári 2001 pred svojím bytom. 
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Hokejista Oleg Tverdovskij z NHL mal zaplatiť 200 000 dolárov za 

svoju matku, ktorú uniesli v ukrajinskom Donecku. 

Nebezpečie, pochopiteľne, čiha nielen na hokejistov. Ruského 

futbalistu, hrajúceho v nemeckej Bundeslige, Antona Jušakova 

prepadli a vyhráţali sa mu Rusi. V jednom z útočníkov Jušakov 

spoznal bývalého ruského reprezentanta v dţude. 

Keď tenistka Jelena Makarovová v roku 1993 vyhrala turnaj v 

Petrohrade, hneď na druhý deň volal neznámy muţ jej matke, ţe 

chce polovicu z jej (vtedy len tisicdolárovej) odmeny, inak 

zmasakruje tenistkinho mladšieho brata. 

Koncom roka 2001 našli vo vlastnom byte na smrť dobodanú 

krasokorčuliarku Kiru Ivanovovú, bronzovú na ZOH 1984 v 

Sarajeve. 

Začiatkom roka 2002 boli v Novokuznecku dobodaní dvaja slávni 

ruskí vzpierači Igor Kudriavcev a Jevgenij Čigušev. Druhý z nich, 

európsky rekordér a majster Európy, ťaţké zranenia preţil. 

Niekoľkonásobná majsterka sveta, svetová rekordérka v šprinte 

Irina Privalovová, sa síce odhodlala usadiť v Moskve, ale priznala, 

ţe zo svojho bytu s nepriestrelnými dverami prakticky nevychádza 

a najmä sa bojí o syna. 

A nejde ani o čisto ruskú špecialitu. Basketbalová hviezda Marcus 

Camby z New York Knicks zaţil dramatickú aprílovú noc v roku 

2001, keď dve jeho sestry a matku drţal noţom ozbrojený muţ ako 

rukojemníčky v ich vlastnom dome. Nakoniec sa vzdal. 

Takéto smutné prípady poznáme aj u nás. 

Od mája 1996 sú nezvestní bývalí známi kulturisti bratia 

Grolmusovci. Mladší Pavol bol majstrom Európy aj sveta. Ich 

zmiznutie sa vyšetruje ako vraţda, médiami býva niekedy spájaná s 

Mikulášom Černákom. O desaťročie neskôr, takmer v deň ich 

zmiznutia, polícia objavila tri zakopané telá – dve mali patriť im. 

Iba dvadsaťosemročný hokejista Milan Kurilla urobil len tú chybu, 

ţe poţičal 120 000 korún tomu, kto ho neskôr vylákal na schôdzku. 

Tam ho spolu s komplicom postrelili do hlavy, utopili v jazierku, 
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keďţe sa telo neponorilo, vykopali plytký hrob. Aby sa do neho telo 

obete zmestilo, skákali po ňom… 

Obeťou vydierania bol v Čechách aj Jaromir Jágr, súd s dvoma 

vydieračmi sa pre právne obštrukcie naťahoval. 

Dubnický mafiánsky boss Ošo Kucmerka si mal jednorazovo 

vybrať 100 000 korún od známeho hokejistu, ktorému sa vyhráţal, 

ţe mu doláme nohy. Ten radšej zaplatil. 

 
Čo bude ďalej? 
Je zrejmé, ţe prvá vlna členov organizovaného zločinu v 

postkomunistických krajinách je uţ históriou. Ich spojenie so 

silovými športmi bolo ohromujúco úzke. Vtlačilo pečať dokonca aj 

ich poznávacím znakom v oblečení a športovom účese nakrátko, či 

dokonca s vyholenou lebkou. Ale po nich prichádzajú noví. Uţ sa 

nechcú odlišovať. Ti, čo preţili z prvej vlny, sa sťahujú do úzadia a 

pred seba nastavujú bábky „zázračných manaţérov“. Tak ako to v 

roku 1990 predpovedal jeden zo zakladateľov VPN. práve ti 

poslední pozostalí z barbarského obdobia ranej mafie sa budú 

snaţiť svoje peniaze nielen legalizovať. Budú dokonca aj tlačiť na 

legislatívu, aby ich peniaze, teraz uţ ako solídnych občanov, 

chránila. A, samozrejme, niektorí si spomenú aj na začiatky svojich 

predchodcov a v štedrých sponzorských daroch odsypú niečo aj na 

šport. 
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MAFIÁNSKI BRATIA 
Eduard Dinič (1964 – 1998) a Róbert Dinič (1967 – 1998) 
Ďalší mafiánski súrodenci uţ patrili do inej, vyššej garnitúry 

zločincov. Rozkvet kšeftov Diničovcov zastavil na čas silnejší boss 

Miroslav Sýkora. Po jeho smrti sa vracali späť do hry o milióny. 

Moţno zašli pridaleko. 

Pôsobili uhladene, ale boli neznesiteľne arogantní. 

Svoje bohatstvo a moc zaloţili po Neţnej revolúcii v roku 1989 na 

rozklade štátneho a szmáckeho majetku. Dnes si uţ ťaţko 

dokáţeme predstaviť, aké velké impérium bol pôvodný 

Socialistický zväz mládeţe so všetkými jeho klubmi, rekreačnými 

strediskami a iným majetkom. Uţ v 80. rokoch sa v jeho vedení 

zjavovali tzv. manaţérske typy, ktorým nepadlo zaťaţko kšeftovať 

napríklad so stravnými lístkami účastníkov mládeţníckych 

festivalov alebo sa inak obohacovať. Po roku 1989 zacítili väčšie 

šance. Ešte najnevinnejšou premenou bol prerod ortodoxne 

protizápadného šéfa oddelenia kultúry UV SZM v Prahe na prvého 

porevolučného generálneho manaţéra časopisu 

Playboy, za socializmu, pochopileľne, nemysliteľná kombinácia. A 

aby to bolo ešte absurdnejšie, šéfredaktorom tu bol bývalý disident 

a Havlov osobný priateľ. Táto dvojica tvorila dokonalý obraz doby 

– na jednej strane na všetko pripravený aparátčik, na druhej 

rozdrapený a totálne neschopný predstaviteľ novej „ideológie“. 

Medzi takýmito figúrkami sa na všetko odhodlaní Diničovci museli 

cítiť ako doma. Obrovský majetok mládeţníckej organizácie totiţ v 

tichosti prešiel na podivuhodné nástupnícke organizácie, kde sedeli 

ich dobrovoľní či nedobrovoľní komplici. Tak sa Diničovci 

zmocnili „mládeţníckeho hotela“ Junior na Štrkovec v Bratislave, a 

to prenájmom na tridsať rokov. Tu aj rozloţili svoj hlavný stan. 

Diničovci sa vyznamenávali aj pri draţbách v klube Charlie iného 

národného majetku v socialistickom vlastníctve. Vyhľadávali 

pritom tých, ktorí mali záujem draţiť, a brali od nich v podstate 

výpalné na výmenu za to, ţe im nebudú napriek prihadzovať aţ do 

príliš vysokej sumy. Do sály sa dostali ľahko, stačilo zaplatiť tisíc 
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korún ako vstupné na draţenie. Veľmi obľúbená bola aj tzv. 

holandská draţba, keď sa dalo, naopak, stiahnuť cenu dolu. Polícia 

vyšetrovala prípady, keď sa do draţby prihlásilo päť ľudí, z toho 

štyria fingovaní, aby sa mohla vôbec uskutočniť. „V prvom kole to 

nikto nechcel, takţe cena išla o 50 % dolu. V druhom kole sa 

prihlásil ten piaty, ktorý to potom kúpil. Spravidla išlo o ľudi z 

podsvetia,“ povedal o tom pre médiá vyšetrovateľ Jozef Šátek. 

Takto veľa priestorov po zaniknutých štátnych prevádzkach 

vydraţili aj sami Diničovci. 

Vlastnili aj vtedy vychytený diskoklub a bordel Richardo. Krčmu U 

Eda (podľa Diniča) na Wolkerovej ulici prevádzkoval Róbert. Z 

majiteľa obchodu TETA vytĺkli prepis celého majetku na seba. 

Robili aj ochranku pre diskotéky – napríklad v Dimitrovke vedľa 

vtedy vychyteného Queens Pubu, ktorá neskôr za podozrivých 

okolností vyhorela. 

Podobný zdroj príjmov našli aj pri novozavedenej hre bingo. Tých, 

čo vyhrali, dôrazne upozornili, ţe s toľkými peniazmi nie je 

bezpečné odísť. Ale ak obetujú polovicu výhry, poskytnú im 

ochranu aţ domov. Mnohí nakoniec zaplatili. 

 
Príklad diničovského podnikania 
Juraj Mravec, reportér časopisu Moment, si zobral na mušku jeden 

príklad „podnikania“ bratov Diničovcov. Stačí citovať: Je verejným 

tajomstvom, potvrdili to aj zdroje blízke Fondu národného majetku, 

ţe bratia Diničovci mali v ponovembrových dobách prenajatú celú 

juţnú časť Chopka, no nik nie je ochotný túto informáciu oficiálne 

potvrdiť. Akciová spoločnosť SKI Jasná, vlastniaca okrem Srdiečka 

majetok Juhu, prítomnosť Diničovcov dementuje, akciovka Šport 

Tatry, nájomca hotela Kosodrevina a priľahlých dopravných 

zariadení, sa odvoláva na obchodný register, a nie na to, čo kto 

hovorí. Faktom zostane, ţe iba nevýznamný technický personál z 

Jasnej, udrţiavajúci pre zblúdilých Poliakov či Maďarov v 

príleţitostnom chode sedačkovú lanovku z objektu Srdiečka na 
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Kosodrevinu, si povzdychne: „Diničovci si prenajali naše sluţby, 

ale keď nám mali zaplatiť, nebolo ich.“ 

Aj inţinierka Elena Gregorova, vedúca odboru ţivotného prostredia 

na Okresnom úrade v Brezne, sa chytá za hlavu: „Sme v ťaţkej 

situácii, nevieme, komu hotel Srdiečko dnes vlastne patrí. Ţiadali 

sme o aktualizovaný výpis z obchodného registra, či nedošlo k 

zmenám v majetkovoprávnych vzťahoch, a stále sa stretávame s 

negatívnou odpoveďou: Nijaká zmena. A tak v oblasti funguje iba 

Jaskyňa mŕtvych netopierov, inak všetko chátra, lanovka premáva 

len v zime a iba po Kosodrevinu, hotely sú vymreté. Takýto úbohý 

stav sa vlečie uţ niekoľko rokov…“ 

Článok končí otázkou: „Končia sa stopy po cynických hotelových 

barbaroch v hrobe?“ 

 
Diničovci a Markíza 
Pozoruhodné svedectvo o širokých záujmoch Diničovcov podal v 

rozhovore pre Plus 7 dni Marián Kočner. Išlo o pohľadávku voči 

TV Markíza uzavretú Pavlom Ruskom s producentom a majiteľom 

štúdií Silošom Pohankom, ktorú Rusko okázalo ignoroval v 

domnienke, ţe je všemocný. Ale na sťaţnosti bezmocného Pohanku 

sa Kočner zaviazal pohľadávku odkúpiť a vyriešiť. 

…Rusko oslovil dnes uţ nebohého Eduarda D… Eduard 

D. ma mal „presvedčiť“, aby som od toho dal ruky preč. Ľudia, 

ktorí v tom čase nejakým spôsobom patrili k jeho skupine, mi to 

prišli povedať… Keď som im povedal skutočnú hodnotu 

pohľadávky, boli zaskočení, lebo im to vraj Rusko zatajil… 

Poţiadal som ich, aby okolo tejto kauzy nerobili dusno… Pokiaľ 

viem, Eduard D. sa naozaj prestal o celú záleţitosť zaujímať. Viem 

však z iných zdrojov, ţe Rusko údajne hľadal ľudí, ktorí by 

odstránili nielen mňa, ale aj Pohanku a pani Volzovú (vtedajšiu 

spolumajiteľku Markízy, pozn. aut.), doslova po celom Slovensku.“ 

V inom prípade však ich „sanitárna sluţba“ vtedajších podivných 

ekonomických aktivít rôznych podnikavcov zabrala úspešne. Na 

súd sa v roku 1999 dostal prípad dvoch podnikateľov, ktorých 
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„diničovci“ vydierali pre ich privatizačné podvody. Takto namiesto 

štátu získali od podvodníkov sedem miliónov korún, luxusné auto a 

značkovú motorku Harley Davidson. 

 
Keď je koze dobre 
Je nepochybné, ţe aj na týchto vydarených bratov platí porekadlo, 

ţe s jedlom rastie chuť, aj kombinácia iného slovenského 

porekadla, ktoré v českej verzii znie: „Nechod, Janku, s pány na 

led.“ Ale Diničovci uţ boli rozbehnutí a zrejme si mysleli, ţe si 

môţu dovoliť naozaj všetko. 

V erotickom salóne bratislavského hotela Junior, kde sa Diničovci a 

ich verní stretávali, boli podľa viacerých zdrojov nainštalované 

kamery, ktoré slúţili na tajné nakrúcanie známych a dôleţitých ľudí 

v krajine. Zaujímavejšie materiály s ľahkými slečnami sa vyuţívali 

na ich diskreditáciu. Podľa Ivana Ivanoviča Miška, údajného bossa 

ukrajinskej mafie na Slovensku, šlo aj o kompromitujúce materiály 

na niektorých bývalých príslušníkov SIS za Lexovho vedenia. ‚Ja 

som Edkovi hovoril, aby sa do toho nezaplietal,“ tvrdil pre SME 

Miško..Na moje odporúčanie kamery v erotickom salóne Edko 

zrušil, ale po naliehaní Jaroslava S. (Svěchotu, námestníka SIS?, 

pozn. aut.) ich o mesiac opäť obnovil.“ 

 
V poslednej chvíli 
Eduard Dinič však musel tušiť, ţe po rokoch beztrestnosti 

bezstarostná jazda končí, a ak včas nevystúpi, bude to mať pre neho 

fatálne následky. A aj sa o to pokúsil. Ivan Ivanovič Miško o tom 

SME povedal: „Hovoril som krátko pred smrťou Edkovi 

(Diničovi). aby splnomocnil na svoj majetok iné osoby a odišiel zo 

Slovenska.“ 

Dinič sa rozhodol stiahnuť do svojej vily vo Francúzsku. Deň pred 

odchodom však neodolal pozvaniu na tenisový zápas v areáli Zlaté 

piesky v Bratislave. Bol jeho posledným v ţivote. Mal ho tam 

vlákať práve Miško. 
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V sobotu dňa 9. mája 1998 pred ôsmou večer pri odchode z kurtov 

pod nohami tridsaťštyriročného Eduarda Diniča vybuchlo asi desať 

kilogramov trhaviny, ktorá bola ukrytá pod dlaţdicou na chodníku 

k bránke na ulicu. Nástraţný 

systém niekto diaľkovo odpálil práve vo chvíli, keď tadiaľ 

prechádzal Dinič. Explózia vytvorila niekoľkometrový kráter a telo 

rozmetala do vzdialenosti aţ stopätdesiat metrov. Torzo tela 

preletelo cez vnútorný plot a dopadlo na kurty. 

Správu o explózii na Zlatých pieskoch priniesla Pravda na prvej 

strane ako hlavný článok vydania..Keď to vybuchlo, myslel som, ţe 

je koniec sveta. Videl som trup bez hlavy, ktorý dopadol na kurty. 

Ešte sto metrov od miesta výbuchu sa našla ruka. Som na všeličo 

zvyknutý, ale keď som to videl, hneď som si musel ísť kúpiť 

pollitrovku borovičky.“ opísal vtedy udalosť pre noviny 

nemenovaný svedok. 

Keď Dinič hral tenis, stála ochranka okolo kurtu. Po zápase sa 

dobre zabával v spoločnosti, kde bolo aj viacero mladých ţien. 

Spolu s nim mala ísť k autu aj jeho milenka, ale tá sa v poslednej 

chvíli „zázračne“ vrátila. Na kurty, ktoré Dinič pravidelne 

navštevoval, ho vraj vylákal práve šéf ukrajinskej mafie Ivan 

Miško, muţ, u ktorého pracoval Oleg T, obvinený neskôr z vraţdy 

exministra hospodárstva Jána Duckého. Podľa televízneho 

dokumentu VTV z júna 1999 sa mala ukrajinská mafia podieľať aj 

na masovej vraţde v Dunajskej Strede, aj na uţ spomínanej kauze 

TV Markíza. Dokument VTV konštatuje, ţe s riaditeľom TV 

Markíza Pavlom Ruskom a s jeho Ukrajincami (robili mu 

ochranku) nie je niečo v poriadku. Práve cez Ivana Miška mali 

blízko aj k Diničovcom. 

Policajný pyrotechnik Miloslav Gona, ktorý bol privolaný na 

miesto činu, povedal novinárom, ţe páchateľ musel striehnuť z 

pozície, kde mal dobrý výhľad. Náloţ mohol odpáliť napríklad 

pagerom, systémom na diaľkové otváranie garáţe, prípadne 

mobilným telefónom, tie však v tom čase ešte neboli veľmi 

rozšírené. „Otázkou stále zostáva, kedy a ako tam výbušninu 
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umiestnili. Muselo to totiţ byť minimálne meter pod zemou, takţe 

tam zrejme prebiehali práce väčšieho rozsahu. Ţeby si to nikto 

nevšimol?“ čudoval sa expert. 

Naozaj je pozoruhodné, aký premyslený útok to bol. Náloţ bola v 

pevnom kovovom valci umiestnená tak, ţe tým, čo odchádzali s 

Diničom (mali to byť ešte dve slečny?), sa okrem krátkodobého 

ohlušenia nič váţnejšie nestalo. Pomníček tejto udalosti je pri 

vchode do tenisového areálu dodnes. A odvtedy tam uţ nie sú ani 

dlaţdice, ale celý chodník je vybetónovaný. 

Ivan I. Miško o zavraţdení Eduarda Diniča pre SME povedal: 

„Zomrel preto, lebo ţil, ako ţil, a robil, čo robil.“ 

 
Svedectvo vlastnej ţeny 
O päť mesiacov, dňa 4. októbra 1998, neznámi páchatelia na 

Pribišovej ulici na sídlisku Dlhé diely v Bratislave asi tridsiatimi 

výstrelmi z automatických zbraní usmrtili aj Róberta Diniča a jeho 

osobného ochrankára. Polícia našla na mieste činu pouţité zbrane a 

neskôr objavila v lese pri obci Jabloňové v okrese Malacky aj 

obhorené vozidlo značky Audi, ktorým páchatelia zrejme ušli z 

miesta činu. Pozoruhodné je, ţe aj Róbert Dinič sa po vzore brata 

chcel upratať z príliš horúcej pôdy do zahraničia a za nízke ceny 

sa pokúšal rozpredávať svoj majetok. Únikový variant však uţ 

nestihol dokončiť. 

O posledných chvíľach druhého z bratov sa vďaka reportáţi 

Martiny Krajčírovej v Plus 7 dní dozvedáme priamo od jeho prvej 

manţelky, hoci v tom čase uţ boli rozvedení. „Rozvádzala som sa s 

úplne iným človekom, neţ za akého som sa vydávala. Nikdy som si 

nemyslela, ţe peniaze môţu niekoho aţ tak veľmi zmeniť.“ Vedela, 

ţe jeho a švagrovo podnikateľské impérium sa zo dňa na deň 

rozrastá, ale keď s ním ešte ţila, nechodil s ochrankou. „To sa 

začalo, aţ keď sme náš vzťah ukončili,“ konštatuje Ľubica 

Diničová. 

V ten osudný deň sa v hoteli Junior konala narodeninová párty. 

Oslávenkyňou bola Vanessa, teda Diničova dcéra z druhého 
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manţelstva. „Na oslave boli aj Nikolka a Barbarka, veď Vanessa je 

ich nevlastná sestra a ja som nemala nič proti tomu, aby tam 

dievčatá ich otec vzal. Robo ich mal priviesť domov večer o ôsmej. 

Asi pätnásť minút pred dohodnutým príchodom som mu volala na 

mobil a on mi povedal, ţe sa nemám báť, lebo uţ je aj s dcérami na 

ceste k nám na Dlhé diely,“ hovorí Ľubica, ktorá so svojím ex-

manţelom vtedy hovorila naposledy. 

„Keď dorazili pred dom, dievčatá vystúpili a išli hore. Robo vţdy 

čakal v aute, lebo dievčence mu zakaţdým z okna zamávali, a on aţ 

potom naštartoval a išiel preč. To bol taký rituál.“ Ten sa zopakoval 

aj v osudný večer. Nikolka s Barbarkou otcovi zakývali a mama im 

kázala ísť do kúpeľne, umyť sa a spať. „A vtedy som začula výstrel. 

Uţ neviem, či jeden, alebo ich bolo niekoľko, ale začala som tušiť, 

čo sa vonku deje. Dievčatá som odprevadila k susedke a ja som 

utekala dolu. Robo sedel vo svojom mercedese za volantom celý 

krvavý. Ešte som ho chytila za rameno, stále mi nedošlo, ţe je 

mŕtvy. To trvalo niekoľko sekúnd, aţ pokiaľ neprišiel ku mne 

nejaký muţ a nevzal ma nabok. Vtedy som pochopila, čo sa stalo, a 

ďakovala som Bohu, ţe dcéry uţ v aute neboli. Po jeho smrtí ma 

kamaráti ex manţela ubezpečovali, ţe sa nemusím báť o 

budúcnosť, ţe mi finančne pomôţu postarať sa o deti. Prešlo uţ 

pomaly sedem rokov a nikto z nich si ešte na ţiadny sviatok mojich 

dcér nespomenul.“ 

O tom, kde končia majetky mŕtvych bossov, si povieme zvlášť. 

Dôleţité je ešte iné svedectvo z tejto prvej ruky: „Nemohla som 

vtedy tomu uveriť (vraţda prvého brata Eduarda Diniča, pozn. aut.), 

ani vo sne by mi nezišlo na um, ţe onedlho príde na rad Robo. On 

moţno niečo tušil, lebo chcel, aby u nás doma bola ochranka, ale ja 

som si to nevedela predstaviť. On uţ s nami neţil, ale bál sa o nás, 

no ja som bola proti.“ spomína si Ľubica Diničová. 

Vraţdy bratov Díničovcov neboli dodnes objasnené. 
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Kto si vydýchol 
Pôsobenie mafiánskeho gangu leţí ako nočná mora na území, kde 

terorizujú vybrané obete. Preto je kaţdá, hoci aj krutá úľava vítaná. 

Mohli by to dosvedčiť manţelia, ktorí dnes ţijú v Piešťanoch. 

Začiatkom 90. rokov matka manţela reštituovala rodinný majetok a 

rozhodla sa podnikať. 

Jej vlastný zamestnanec ju udal Diničovcom ako „dobrú hus na 

šklbanie“ s vidinou ľahkého zárobku aj pre neho. Ibaţe si to zle 

spočítali, pretoţe na rozbehnutie podnikania si pani musela zobrať 

úver a nemala hotovosť, o ktorú by ju mohli vydieraním pripraviť. 

Diničovci sa totiţ uţ nemienili spokojiť s „málom“ a vyrubili jej 

výpalné dva milióny korún. Zaplatiť nebolo ako a vyhráţky sa 

stupňovali. Poslednou kvapkou (potom, čo začali jej rodinu 

sledovať) bolo varovanie, ţe ak nezaplatí, zabijú jej dvoch 

dospelých synov a ich rozštvrtené telá jej budú postupne posielať, 

Jediným riešením bol útek v snahe zachrániť si holý ţivot. 

Znamenalo to, ţe synovia aj s rodinami, teda manţelkami a malými 

deťmi, museli zo dňa na deň zabudnúť na normálny ţivot a slušnú 

existenciu, všetko opustili a v rýchlosti ušli do Čiech. Tu sa 

schovávali u známych a v krátkych intervaloch menili miesta 

svojho pobytu. Môţeme im teda veriť, ţe po likvidácii bratov 

Diničovcov si vydýchli, hoci trvalo ešte dlho, kým sa ich ţivot a 

ţivot ich rodín vrátil do normálu. 

 
Keď odchádza kapela 
V podsvetí platí, ţe keď skončí kapelník a nezanechal včas 

nástupcu, končia aj ostatní hráči. Ti najbliţší zväčša rovnako zle 

ako on, ti šťastnejší prebehnú k víťazovi. Tretie riešenie prakticky 

nie je. V mafii sa do dôchodku nechodí. 

Takmer presne rok po Róbertovi Diničovi, dňa 20. októbra 1999, 

neznámy páchateľ zavraţdil v Bratislave na Bagarovej ulici 

podnikateľa Romana Deáka devätnástimi strelami z dvoch pištoli. 

Deák bol oficiálne majiteľom stavebnej firmy, ale týţdeň pred 

smrťou ho zadrţali pre podozrenie z vydierania. Išlo o 
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medializovaný prípad vydierania bratislavského podnikateľa 

Martina Suchára, ktorý mal v minulosti skupine bratov Diničovcov 

zaplatiť podľa polície viac ako sedem miliónov korún za prekazený 

obchod s „bratislavskou slepičárnou“. Sudca však zamietol návrh 

prokuratúry na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Práve pobyt za 

mreţami mu tak mohol zachrániť ţivot Nedobrovoľným svedkom 

vraţdy sa stala vtedy známa televízna moderátorka a neskôr 

notorická sexbomba Zuzana Belohorcová, keďţe neznámy strelec 

začal paľbu vo chvíli, keď s Deákom kráčali k jeho čiernemu 

Mercedesu Ml. 430. Táto drastická skúsenosť ju však neodradila od 

toho, aby si podľa tvrdenia médií neskôr nepolepšila krátkodobým 

vzťahom k ďalšiemu mafiánskemu bossovi Jozefovi Svobodovi. 

Deák predtým chodil takmer tri roky s fitneskou Zorou 

Czoborovou. 

Podľa článku Martiny Krajčirovej pre Plus 7 dní to nebol prvý 

pokus zlikvidovať Deáka. Jeden zo svojich mercedesov poţičal 

akejsi priateľke. Keď prechádzala po Štefánikovej ulici v 

Bratislave, zablokovali ju dve autá a donútili zastaviť. V autách 

sedeli ozbrojení muţi, ktorí však cez tmavé sklá nevideli na vodiča. 

Muţi okamţite vytiahli mobilné telefóny a po chvíli z miesta 

zmizli. Zrejme predpokladali, ţe auto šoféruje jeho majiteľ. „Ak by 

tak naozaj bolo, Roman by bol mŕtvy uţ o niekoľko dní skôr,“ 

povedal pre Plus 7 dní otec zavraţdeného. 

 

.Nad hrobom som prisahala, ţe nebudem mať pokoj, pokiaľ sa 

nedozviem, kto a prečo ho zabil,“ vyhlásila pani Deáková pre Plus 

7 dní. Jej ďalší syn Maroš dňa 7. decembra 1999 matke povedal, ţe 

v ten večer sa dozvie, kto zavraţdil jeho brata Romana. Odvtedy je 

nezvestný. A aby to nebolo málo, senát Krajského súdu v Bratislave 

ho v septembri nasledujúceho roka odsúdil na štyri roky 

nepodmienečne za vydieranie cudzieho štátneho príslušníka Viktora 

B. ţijúceho v Stropkove. Najskôr drevenou palicou, potom 

ţeleznou tyčou v pivnici bliţšie neurčeného domu pri Senci mu 

Maroš Deák s komplicmi vysvetľovali, ţe by mal zaplatiť 25 000 
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dolárov. Po zlomenine stehnovej kosti, rebier a ďalších zraneniach 

sľúbil, ţe sa vyplatí, a to aj 18. júla 1997 urobil. A je celkom 

moţné, ţe pani Deáková by dnes bola radšej, keby jej druhý 

podarený syn sedel radšej v base, neţ aby v neistote riešila ďalšiu 

trpkú otázku – kto a prečo jej druhého syna „znezvestnil“? 

Kontakty Deákovcov a Diničovcov sa potvrdili aj súdne osem 

rokov po smrti Romana Deáka rozsudkom Krajského súdu v 

Bratislave. Predsedníčka senátu Alţbeta Horváthova pre denník 

Pravda povedala:.Skupina takzvaných Diničovcov existovala, to je 

nespochybniteľné.“ Naţive ostali tak uţ len dvaja, ktorým sa na 

zločinoch bandy podarilo dokázať len malú časť. V ich prospech 

pred súdom vypovedal ako svedok aj Boris K. Práve u neho totiţ 

skončila motorka bývalého privatizéra Martina Suchára, ktorého 

podľa obţaloby gang obral o časť majetku. Boris K. však tvrdil, ţe 

stroj značky Harley Davidson riadne kúpil cez svojho známeho. 

„Obţalovaní s tým nemali nič spoločné“ skonštatoval. Súd pri 

zdôvodňovaní verdiktu označil jeho svedectvo za neprijateľné. 

Boris K. na súde priznal, ţe v minulosti sa kamarátil s Romanom 

Deákom, ktorý bol spoločníkom Diničovcov. Podľa jeho slov sa 

však rozišli ešte niekedy v roku 1993 a potom sa uţ spolu nebavili. 

 
Koniec sladkého ţivota 
Dňa 11. mája 2000 v cukrární Dolce Víta (Sladký ţivot) na 

Laurinskej ulici v Bratislave zastrelili dvaja muţi v hádke 

Muhameda Šabanoviča, bývalého osobného stráţcu Diničovcov. 

Mŕtve telo muţa, v podsvetí známeho pod prezývkou Hamo, leţalo 

celé hodiny uprostred hlavnej pešej trasy Starého Mesta. Pri streľbe 

sa vraţedná zbraň zasekla, a tak dokonávajúceho Muhameda ešte 

jeden z útočníkov dobíjal plechovou reklamnou tabuľou z cukrárne. 

Keď sa na miesto vraţdy zbehli ľudia, nechýbali v dave ani chlapíci 

v čiernom s vyholenými lebkami. „A teraz ho uţ len zakopať ako 

psa!“ precedil pomedzi zuby jeden z nich a pomaly odišli. 

Príbeh dvoch mafiánskych bratov a ich komplicov sa tým končí. 
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RITUÁLY A ZVYKY MAFIE 
Základným nástrojom mafiánskeho zločinu je strach. Keby totiţ 

museli členovia podsvetia denne prekonávať čo len najmenší odpor, 

mali by nakoniec problém vôbec fungovať. Preto je pre nich 

výhodnejšie, keď obete neodporujú, a zločiny, ktoré na nich 

vykonali, sa oficiálne akoby nestali. To sa pokúšajú dosiahnuť 

okázalým terorom. Ak si teda v súvislosti s arabským terorizmom 

niekto všimol brutálne popravy sťatím hlavy niektorého 

rukojemníka, nejde o ţiadny exotický vynález. Vlna takýchto 

popráv prešla v 90. rokoch aj Slovenskom. 

Na Veľkú noc v roku 1997 vodič pravidelnej autobusovej linky 

zaregistroval oheň v poraste pri ceste nedaleko obce Vernár. Horelo 

telo muţa bez hlavy. O den neskôr našli hlavu poloţenú na streche 

auta na jednom z popradských sídlisk. Obetou brutálnej vraţdy bol 

bývalý policajt Gustáv Slivenský, ktorý dovtedy pôsobil ako známa 

postava podtatranských autičkárskych gangov. 

Dňa 4. augusta 1997 neznámi páchatelia rituálnym spôsobom 

zavraţdili tridsaťdvaročného Rudolfa Hodosiho z okresu Dunajská 

Streda, prezývaného „Kišcine“ Bola to exemplárna poprava vnútri 

bandy ako odplata za zradu. 

Na svoju smrť čakal, sediac pripútaný na stoličke na dne 

vypusteného bazéna. Vrah k nemu pristúpil, bodol ho dýkou do 

srdca, potom mu odrezal hlavu. Telo zabalené v koberci pohodili 

pri Dunaji na Slovanskom nábreţí v Bratislave-Devíne a hlavu 

pekne učesanú a umytú poloţili do kvetináča na ulici v Dunajskej 

Strede. 

V prievidzskom podsvetí sa pohyboval tajomný muţ menom Pavol 

L. Mal nepríjemnú vlastnosť, ţe ľudia s ktorými hovoril, zakrátko 

mizli. Napríklad aj Jozef J., podozrivý z účasti na veľkej vlakovej 

lúpeţi v Rakúsku. Po čase sa našlo jeho telo a o tri mesiace neskôr 

na inom mieste aj hlava. 

Rok 1998 sa začal otrasným nálezom. Pri ceste neďaleko Vydrníka 

v okrese Poprad objavili telo bez hlavy. Tú našli necelý kilometer 
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odtiaľ pohodenú v poli. Obeťou bol Peter Surzin zo Spišskej Novej 

Vsi. 

Pri Váhu v Šali našiel rybár muţský trup bez rúk, jednej nohy a 

hlavy. Polícia zistila, ţe ide o mŕtvolu tridsaťdvaročného Rusa 

Sergeja L. – vrah ho najskôr zastrelil a potom mu zrejme sekerou 

odťal hlavu. Blízkosť Dunajskej Stredy naznačuje, ţe by to mohla 

byť obeť miestnej vojny mafiánov. 

Najmenej v dvoch uvedených prípadoch je ako páchateľ dôvodne 

podozrivý kat slovenského podsvetia Čistič. Odrezávanie hláv mala 

byť jeho špecialita. 

V tejto súvislosti sa v médiách často spomínal akýsi rituál či krvavé 

znamenia ostatným príslušníkom podsvetia. V skutočnosti 

slovenská mafia nikdy nemala jasné a nemenné pravidlá platné pre 

kaţdého jej člena. Napríklad peniaze zanechané u obeti mali byť 

znakom, ţe sa dali kúpiť, lebo boli príliš chamtiví. Chamtivejší 

však boli ich vrahovia. Ako pre Plus 7 dní uviedla prokurátorka E. 

Mišíková, jedna zločinecká banda zlikvidovala a zakopala členov 

konkurencie. A po polroku im napadlo, ţe obete mohli mať pri sebe 

slušné sumy a cennosti. Tak sa neštítili v sparnom lete pustiť do 

vykopávania mŕtvol, aby im mohli obrátiť vrecka… 

Vraţdenie jednoduchým spôsobom, napríklad strelou do hlavy, uţ 

takých „pápayovcov“ začínalo doslova nudiť. Veď len v Dunajskej 

Strede prišlo v priebehu niekoľkých rokov o ţivot 79 mafiánov. V 

okrese Dunajská Streda bolo nezvestných ďalších 113 osôb z radov 

ich obetí a tzv. bielych koni. Preto tí, čo preţili, vymýšľali 

dômyselné, aţ zvrátené spôsoby, ako čo najrafinovanejšie pripraviť 

obeť o ţivot a zároveň z nej vytiahnuť dôleţité údaje. 

Najbizarnejším spôsobom takéhoto smrteľného výsluchu bolo 

postreliť obeť zospodu cez análny otvor. Obeť nezomrela okamţite 

a jej kati mali zábavu z toho, ako sa zvíja a skrúca v obrovských 

bolestiach. Keďţe napriek tomu neupadne okamţite do bezvedomia 

a dokáţe ešte komunikovať, môţu sa jej pýtať… A ona ochotne 

odpovedá a pýta si smrtiacu ranu. Tú poskytli aţ potom, keď sa 

dozvedeli, čo chceli. 
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Bossovia na úteku 
V osudoch mafiánskych bossov je často kapitola, keď boli na úteku 

či v exile. Niekedy pred spravodlivosťou, ale ešte častejšie pred 

pomstou vlastných. Tak sa na čas museli vypariť zo svojho 

kráľovstva košický Borţa, kysucký Gorila či aj zdanlivo všemocný 

Pápay. Málokto z nich je taký prezieravý, ţe si pripraví vopred 

podmienky na preţitie v nemilosti. Napríklad Borţa na úteku pred 

spravodlivosťou skončil v Čechách ako izolovaný osamelý beţec, 

ktorý bol podozrivý z obyčajného primitívneho prepadu kamionistu 

s noţom v ruke. Faktom je, ţe keď ho zatkli, šiel práve zaloţiť 

prsteň do záloţne, pretoţe uţ nemal prostriedky na preţitie. Aký 

kontrast oproti veľkopanským manieram a ţivotu na vysokej nohe v 

úlohe dočasného vládcu košického podsvetia! 

Boli aj takí, čo si – ako Róbert Dinič – pripravovali únik s 

nahrabanými peniazmi. Násilná smrť ho však zastihla deň pred 

odchodom do zahraničia. Jozef Svoboda sa dokonca stihol presídliť 

na francúzsku Riviéru, no vrátil sa a skončil rovnako zle ako Dinič. 

Je to pozoruhodný fenomén, ale takmer všetci mafiánski bossovia 

sa po čase vracajú, hoci vedia, ţe riskujú ţivot. Nie sú totiţ schopní 

ţiť v inom prostredí, nič tam neznamenajú, odrazu sú z nich nuly, 

hoci aj s peniazmi. Len menšia časť z nich sa dokázala trvalo 

presídliť napríklad do Thajska a začať tam aj podnikať. 

Zaujímavé je, ţe táto úteková mentalita je vlastná všetkým, čo 

vedome prekračujú zákon. Louis Buchalter alias Lepke bol pred 2. 

svetovou vojnou jedným z najväčších bossov americkej mafie. Vo 

svojich devätnástich rokoch dostal tú najvyššiu školu zločinu 

nedobrovoľným pobytom v povestnom väzení Síng-Sing. Odtiaľ 

vyšiel s pevným plánom, ako sa vyšvihnúť medzi zločineckú 

špičku. Malo mu k tomu pomôcť aţ 72 vráţd, na ktoré dal príkaz. 

Na 42 sa osobne zúčastnil. Postupne ovládol ako supervydierač 

textilný priemysel, taxisluţby, bitúnky, práčovne a zábavné 

podniky. Spolu s bossami Lucianom a Adonisom rozbehol vo 

veľkom pašovanie drog. No predovšetkým chorobne túţil po 
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publicite. Rád ukazoval svoje bohatstvo vo vychýrených 

európskych kúpeľoch – v belgickom Spa, ale napríklad aj v 

Karlových Varoch. V najlepšom hoteli, pri golfe a okázalých 

spoločenských udalostiach sa rád predvádzal v „lepšej spoločnosti“. 

Aký to veľký kontrast v porovnaní s poslednými rokmi jeho 

mafiánskej kariéry, keď uţ po ňom išli polícia i prokuratúra a súdy 

naozaj ostro. Na zatykačoch FBI sa ocitol na prvom mieste so 

stotisícdolárovou odmenou za dolapenie. Stiahol sa zo slávy a 

preţíval v malom brooklynskom byte. Keď sa chcel prejsť, tak len 

v čiernych okuliaroch a so slepeckou paličkou. Ani to mu 

nepomohlo – vydali ho jeho vlastní. V marci 1944 skončil na 

elektrickom kresle. 

Najlepšie mal svoj druhý ţivot na úteku zorganizovaný jeden z 

talianskych bossov Tommas Busceta, palermský rodák. V máji 

1979 ušiel z turínskej väznice, aby sa cez Zúrich a New York dostal 

do Ria de Janeiro, kde mal uţ zabezpečenú existenciu. V New 

Yorku si dal urobiť nielen plastiku tváre, ale aj hlasiviek, aby sa ani 

hlasom nepodobal 

na hľadaného gangstra. Na bezstarostný ţivot v Brazílii si pribalil aj 

novú, uţ tretiu manţelku. Vydrţalo mu to však len tri roky. Váţne 

ohrozenie jeho rodiny zo strany mafiánskej konkurencie ho 

prinútilo, aby sa vrátil a skončil dobrovoľne v rukách polície. 

 
Vopred ohlásená poprava 
Karol Kolárik sa po dvoch vraţdách, ktoré nariadil proti 

konkurenčnej skupine „borţovcov“, často aj na verejnosti 

vyjadroval slovami: „Viem, ţe dlho ţiť nebudem.“ 

„Ak sa podsvetie rozhodne, ţe niekoho ‚dá dolu’, nepomôţe mu 

ţiadna ochranka. A vţdy sa vie, kto to má byť,’ povedal na túto 

tému v televíznej relácii vtedajší prvý policajný viceprezident 

Jaroslav Spišiak. 

Mariánska poprava teda zvyčajne nebýva prekvapením, hovorí sa o 

nej takmer verejne a obeť o tom vie. Často preto býva i ten 

najmocnejší boss ku koncu osamelý a ostatní sa k nemu boja na 
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verejnosti prisadnúť, aby sa sami nestali terčom útoku. Tak sa 

dostal do izolácie ku koncu svojich dni aj Sýkora. 

Svoju smrť predpovedali aj dubnický Ošo Kucmerka či kysucký 

Gorila. Ten prvý sa ku koncu takmer celý čas skrýval. Tri týţdne 

pred smrťou sa obklopil ochrankármi. A krátko pred smrťou sa bol 

pomodliť v Taliansku pri hrobe známeho banditu Salvatora 

Giuliana. Nepomohlo mu to, rovnako ako ani jeho bizarný zvyk, ţe 

kaţdú jar zjedol surové vranie srdce, aby mu zabezpečilo 

nesmrteľnosť. Ochranný amulet nosil aj Ţaluď, naozajstný šampión 

v preţívaní vraţedných útokov na svoju osobu, a dodýchal aţ pri 

tom šiestom. 

Najpozoruhodnejšie však je, ţe pri všetkom vedomí nebezpečia sa 

práve pri konečnom útoku vybrané obete takmer nebránia. Môţeme 

sa napríklad len dohadovať, ako je moţné, ţe človek ako Sýkora, 

ktorý vedel, ţe je na odstrel, a mal všetky prostriedky, ako sa 

chrániť, odrazu odloţil všetku opatrnosť. Na poslednú schôdzku so 

smrťou šiel neozbrojený, len s jedným ochrankárom. Tento jav sa 

bude opakovať aj pri hromadnej poprave „pápayovcov“, ako aj v 

prípade košického bossa Kolárika. Aj šéf začínajúceho gangu 

Miroslav Stojka, ktorý začal konkurovať „kolárikovcom“, po 

vyhráţkach nosil nepriestrelnú vestu, ale v osudný večer ju na sebe 

nemal. 

Ako vysvitlo neskôr pri rekonštrukcii posledných dní a hodín ţivota 

kysuckého bossa. Gorila vedel, kto ho chce „dať dolu“ Bol dokonca 

opakovane varovaný. Aj si začal dávať pozor a objednávateľovi 

svojej vraţdy sa začal vyhýbať. Ale na stretnutie so smrťou 

nakoniec išiel. Nebola to náhoda, niekto známy a dôveryhodný (tí 

privolávajú k mafiánskym šéfom popravnú čatu najčastejšie) ho 

tam musel pozvať… 

Smrť ich všetkých teda zastihla takmer nahých, rozhodne 

bezbranných. V prípade takého chytrého zločinca, akým bol 

Sýkora, sa ponúka jedno z mala logických vysvetlení. Na takéto 

stretnutie ho mohol vylákať len veľmi dôveryhodný kontakt 

(špekuluje sa, ţe to bol námestník SIS J. Svěchota), ktorý na 
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schôdzku namiesto seba poslal Duranových ľudi. Táto teória znie 

pravdepodobne, len chýbajú dôkazy, keďţe všetci hlavní aktéri 

(vrátane Jaroslava Svěchotu) sú po smrti. 

Aj najväčšia hromadná poprava mafiánov u nás má tieto 

charakteristiky. „Pápayovci“ totiţ 25. marca 1999 porušili všetky 

pravidlá ostraţitosti. Nikdy predtým sa nezišli v bare Fontána 

viacerí ako štyria a na porušenie pravidla si vybrali aj nezvyčajný 

deň, štvrtok. Zvyčajne tu ich šéf Papa Joe totiţ úradoval v stredu. 

Vţdy pri tom asistovali dve gorily pri vchode, v osudný večer 

chýbali. A čo je najzvláštnejšie, ani jeden z tvrdého jadra gangu 

nebol ozbrojený. To nemohla byť náhoda. Takto šli naozaj ako na 

popravu. A na tú ich vylákal niekto, kvôli komu boli ochotní 

zahodiť všetky ochranné opatrenia. Mala to byť výnimočná udalosť 

– stoly bolo prestreté na veľkú hostinu. 

 
Uţ ho dostali 
Ak existuje nemenné pravidlo v slovenskom podsvetí, tak je to 

pravidlo, ţe krátko po vykonaní popravy prichádzajú na miesto činu 

bossovia a kontrolujú jej vykonanie. Prichádzajú aj príslušníci 

gangu popraveného bossa a aj iní – na miesto popravy Jozefa 

Svobodu sa prišli pozrieť napríklad aj niektorí funkcionári 

bratislavského Slovana. Na mieste, kde bol zastrelený Steinhübel, 

fotografi zaznamenali aj Čongrádyho. 

K ťaţko postrelenému Jozefovi Eštokovi sa zišli jeho kumpáni tak 

rýchlo, ţe prevýšili počet pritomných policajtov, a dokonca to 

vyzeralo, ţe oni riadia a rozhodujú, koho treba zachrániť 

(postrelený bol totiţ aj nevinný náhodný chodec). 

Do dvoch hodín po vraţde Michala Csémiho bol na mieste Černák 

so svojimi gorilami. Surovo odstrčil policajtov, ktorí boli na mieste 

vraţdy, pretrhol pásku a išiel sa pozrieť na mŕtveho. Csémi bol jeho 

obľúbeným vojakom, Jeho matka vraj dodnes dostáva penziu za 

syna od neznámej firmy. Černák prakticky na mieste zorganizoval 

odvetu – výsledkom bola hlava označeného vinníka, poloţená uţ na 

druhý deň do kvetináča na ulici v Dunajskej Strede. 
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Miesto popravy je isto aj miestom prejavov oddanosti a úcty. Dva 

dni po vraţde Jána Takáča bolo na parkovisku, kde sa útok odohral, 

mnoţstvo čerstvých kvetov, ktoré pútali pozornosť. Tam, kde sa 

pod strelami zo samopalu skončil ţivot Kucmerku, prišlo v deň 

jeho pohrebu „niekoľko mladíkov v čiernom a bozkávali zem, na 

ktorej ešte boli krvavé škvrny“. 

Samozrejme, sú aj výnimky. Na popravu svojho manţela reagovala 

Karín Svobodová tak, ţe išla na osudné miesto a všetky kvety a 

sviečky odtiaľ zobrala a vyhodila. Neskôr k tomu povedala: „Je to 

miesto tragédie a nestojím o to, aby mali ľudia takú brutalitu na 

očiach. Papierovými vreckovkami som tam ešte zotierala stopy 

krvi.“ 

  
Pohreb alebo manifestácia sily? 
Aţ keď sa na čelo boja proti organizovanému zločinu u nás dostal 

Jaroslav Spišiak, prvý raz na verejnosti zaznelo, ţe na vlastných 

pohreboch mafia nielen smúti, ale aj manifestuje svoju silu. Sám to 

poznal zo sluţobného pôsobenia v Dunajskej Strede, kde sa takmer 

absolútna moc mafie prejavovala aj takto. Na pohrebe Pápayovho 

brata, ktorý sa zabil pri autonehode, zastavili „pápayovci“ 

premávku na hlavnej ceste v Dunajskej Strede a smútočný sprievod 

sprevádzal truhlu vystavenú na špeciálne vybavenom vozidle. Po 

smútočnom obrade prešla mestom kolóna luxusných limuzín – ich 

trúbenie sa rozliehalo všade ako varovanie. Zišli sa tu predstavitelia 

organizovaného zločinu z celého Slovenska, a ak dovtedy niekto 

pochyboval o existencií slovenskej mafie, po tejto demonštrácii sily 

uţ nemal pochybnosti o tom, ţe Tibor Pápay je jej významným 

aktérom a polícia je posledná inštancia, na ktorú sa moţno obrátiť o 

pomoc. Mafiózovia si dokonca trúfli na mesiac zakázať všetky 

kultúrne podujatia, nesmela sa púšťať hudba v reštauráciách ani 

nikde na verejnosti. Všetci museli nosiť smútočné čierne šaty. 

Nikto neprotestoval, pre istotu odloţili aj stuţkové bankety, hoci 

rodičia s maturujúcimi deťmi ich dlhodobo plánovali. 
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Po zastrelení celého gangu „pápayovcov“ boli v meste spontánne 

oslavy a vraj sa nalievalo zadarmo. Zvyšok gangu bol ticho. Len 

obchodníci dostali vopred výzvu, aby v deň pohrebného obradu 

zavreli uţ o pol tretej. Niektorí poslúchli 

V deň Sýkorovho pohrebu viala na hoteli Danube, kam rád 

chodieval, čierna zástava. A pohreb Ţaluďa spestroval zástup 

smutných primladých dievčat. 

Podsvetie si potrpi aj na okázalé gestá. Na pohrebe mladého 

Alberta S., zvaného Albi, v Kapušanoch kráčala pred truhlou jeho 

mladá priateľka v bielych svadobných šatách k oltáru –hrobu. 

Viedol ju tam najlepší Albiho kamarát. Ďalší jeho kumpáni v 

bielych košeliach a čiernych nohaviciach niesli truhlu. 

Príklad takéhoto klasického pohrebu – išlo o Karola Kolárika – si 

môţeme priblíţiť vďaka reportáţi v denníku Korzár..Medzi 

účastníkmi obradu púta pozornosť azda stočlenná skupina na prvý 

pohľad tvrdých, nakrátko ostrihaných chlapcov. Tí sa priviezli 

zväčša v drahších zahraničných vozidlách. Evidenčné čísla tých 

najluxusnejších prezrádzajú, ţe prišli aţ z banskobystrického, 

michalovského a zvolenského okresu… Medzi kyticami pred 

katafalkom dominujú tri vence v tvare srdca. Ten najväčší, z čečiny 

a ţivých bielych kvetov je od manţelky Eleonóry. Aj Mikuláš 

Černák (uţ z väzby v Leopoldove, pozn. aut.) odprevádza na 

poslednej ceste svojho blízkeho priateľa – medzi vencami je bohato 

uvitá kytica s fialovými stuhami, na ktorých stojí: Od kmotra 

Mikiho.“ 

Kucmerkov pohreb bolo pozoruhodne skromný, takmer utajený. 

Nechýbal však ani zvrátený zvyk, ţe na ukladanie do hrobu sa prišli 

pozrieť aj niektorí z, konkurenčného gangu, moţno aj jeho 

vrahovia. 

Zásluhou Jaroslava Spišiaka a vtedajšieho ministra vnútra 

Vladimíra Palka bol pohreb Eštóka políciou pacifikovaný. 

Argumentovali práve tým, ţe sa naň chystali i jeho vrahovia. 

Pozoruhodná pritom bola reakcia niektorých médií a hlavne 

určitých novinárov, ktorí takýto zásah štátu kritizovali. 
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To všetko tu uţ, samozrejme, bolo dávno predtým, napríklad v 

USA. Uţ v samých začiatkoch americkej mafie si napríklad len na 

kvetinovú výzdobu pohrebného sprievodu „krstného otca“ M. 

Meria dovolili jeho kumpáni minúť  30 000 dolárov. Hned za 

pohrebným vozom išla limuzína, v ktorej stála vosková 

napodobenina zosnulého v ţivotnej veľkosti. Vrcholom bolo, keď 

na pohrebe „cappa di tutti cappi“ Carla Gambina v polovici októbra 

1976 prehovoril biskup Dominick Sclafani týmito slovami: „Vy 

všetci z celého sveta – ktorým sa dostalo cti byť svedkami tejto 

historickej chvile – ste poznali dobrotivé dieťa Boţie, vzor 

kresťanskej lásky, Carla Gambina.“ 

 
Aj po smrti v ohrození 
Niektorí bossovia nemajú pokoj ani po smrti. Hrob Cvetana 

Cvetanova, prvého bossa zlikvidovaného verejnou mafiánskou 

vraţdou v Bulharsku, neznámi vandali deň po pohrebe otvorili, telo 

vybrali z truhly a pohodili na cintoríne. 

V Rusku je zvykom isť na výročie popravy na hrob mafiána a 

usporiadať priamo na náhrobku hostinu postojačky. Došlo však aj k 

pokusu vyhodiť takúto „smútočnú spoločnosť“ bombou do 

vzduchu. 

Bombu sa pokúsili dať aj na hrob Róberta Holuba… 
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SÝKORA A SÝKORKY 
Miroslav Sýkora (1964 – 1997) 
Miroslav Sýkora ako jeden z mála zakladateľov slovenskej mafie 

po roku 1989 bol vysokoškolsky vzdelaný (hoci nedoštudovaný) a 

nepatril medzi klasických svalnáčov. Na dráhu zločinu ho mal 

priviezť Šaňo Belovič, s ktorým chodili spolu na diplomatickú 

školu v Moskve a tam začali robiť prvé kšefty. Obaja boli synmi 

diplomatov a priţivovali sa na dodávkach úzkoprofilových potravín 

do Československého domu. Tam začali ich prvé kontakty s ruskou 

mafiou (hoci vtedy mafiou ešte len začínala byť). Keď ich vyhodili 

zo štúdií, vrátili sa do Bratislavy. Tam vytvorili hlavné jadro 

nového organizovaného zločinu v Bratislave v zostave: Belovič, 

Sýkora, Takáč. Pôvodne sa rozhodli zaobísť bez účasti Rusov, ale 

Sýkora napriek tomu preferoval kooperáciu s nimi. Belovič bol 

proti tomu a vyčítal Sýkorovi, ţe takéto kontakty aktívne 

vyhľadáva. Zdá sa, ţe práve preto musel zmiznúť, a podľa všetkého 

toto bola prvá (ešte však tichá) poprava v podsvetí. Isté však je, ţe 

po násilnej smrti Beloviča sa skupina rozdelila na tzv. sýkorky a 

takáčovcov. 

 

Sýkora navonok pokračoval ako študent novinárstva. Štúdium 

ţurnalistiky ho však veľmi nebavilo a po treťom ročníku z vysokej 

školy dobrovoľne odišiel. Spoluţiaci si ho pamätajú ako 

usmievavého muţa, ktorý ich v kaţdej situácii ochraňoval. 

„Keď sme ho stretávali v Danube na káve, nikomu ešte nenapadlo, 

ţe je mafián,“ povedala jeho spoluţiačka denníku SME. „Vtedy to 

medzi študentmi, pochádzajúcimi z bratislavských rodín, vyzeralo 

tak, ţe všetci mali peniaze – nikomu teda nenapadlo, ţe Miro ich 

má o čosi viac.“ 

Sýkora patril odjakţiva medzi takzvanú bratislavskú zlatú mládeţ. 

„Nechodil ani na študentské brigády. Hovorieval, ţe nebude 

šaškovať pri manuálnej robote.“ 

Manţelka Eva, s ktorou má dve deti, na Sýkoru nespomína práve v 

dobrom. Vraj sa o nich veľmi nestaral. Spoluţiačka: „Zato sa staral 
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o akéhosi chalana z ulice. Zobral si ho pod ochrannú ruku – platil 

jemu aj jeho mame účty, kupoval mu oblečenie, dával peniaze. 

Nešlo o nejakého intelektuála, bol mu však nadovšetko oddaný. Bol 

taký Mirov prívesok.“ 

Sýkora mal ako nadpriemerne inteligentný v podsvetí prirodzenú 

autoritu. Ich o veľká kariéra sa začala po násilnej smrti Danišovcov. 

Spolu s Petrom Steinhübelom patril medzi tzv. ekonómov 

organizovaného zločinu v porevolučnom Československu. Hoci 

Sýkora pôsobil navonok skôr pozitívne, bol jedným z 

najnekompromisnejších bossov podsvetia. Jeho ľudia mali v agende 

všetko – od výpalnictva cez veľké krádeţe aţ po niekoľkonásobné 

vraţdy. Boli najobávanejšími členmi podsvetia Bratislavského 

kraja. 

  

Po získaní prvotného kapitálu ako prví oficiálne priznali svoje 

firmy. Dnes sú predstavitelia podsvetia uţ opatrnejší – prepisujú ich 

na iné osoby, tie nesmú byť na prvý ani na druhý pohľad spájané s 

týmto prostredím. Ide o ľudí, u ktorých nemoţno vysledovať 

finančné toky peňazí oboma smermi bez podrobného skúmania. 

Sýkora si však pre takéto záleţitosti vtedy ťaţkú hlavu nerobil. O 

privatizáciu veľkých firiem začal mať záujem aţ v roku 1996. Zato 

šiel hneď po tých najjagavejších zlatých vajciach a patril k horúcim 

kandidátom na kúpu jednej zo štvorice vtedajších bankových 

inštitúcií na Slovensku. 

Aktivity muţa, ktorého šéf ukrajinskej mafie vyhlásil za svojho 

syna, nepoznali hraníc. Mal mať styky so SIS a pomáhať pri 

zavlečení prezidentovho syna aj pri vraţde Róberta Remiáša. 

Bývalý šéf SIS Ivan Lexa čelil obvineniam, ţe si u Sýkoru za dva 

milióny korún objednal vraţdu Róberta Remiáša, spojku na 

korunného svedka v únose syna niekdajšieho prezidenta Michala 

Kováča. Ľuboš Ferus pred políciou priznal, ţe Remiáša sledoval na 

príkaz Sýkoru. „Lexu vôbec nepoznám,“ vyhlásil pre médiá. Ešte v 

roku 1997 istý vypočúvaný vo svojej výpovedi k vraţde Remiáša 

uviedol: „Od Kriţanoviča som sa dozvedel, ţe o takúto osobu mal 
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záujem Sýkora. Kriţanovič mi povedal – len ho treba naloţiť do 

auta a Sýkora uţ vie, čo s ním urobiť. (…) Spoločne s 

Kriţanovičom, Ľubošom z Nitry a ešte s tromi, taktieţ z Nitry, sme 

boli uvedenú osobu sledovať. (…) Asi na druhý alebo tretíkrát mi 

Kriţanovič povedal, ţe Sýkora potrebuje Remiáša pre SIS-károv.“ 

Syn vtedajšieho slovenského prezidenta, Michal Kováč 

ml., nebol ţiadne neviniatko. Figuroval spolu s Mariánom 

Kočnerom v kauze Technopol tak, ţe bol na neho vydaný 

nemeckou prokuratúrou aj medzinárodný zatykač. Išlo o dohodu 

medzi Kováčom st., ktorý mal zneuţiť svoje postavenie predsedu 

Federálneho zhromaţdenia ČSFR, aby s vedením Technopolu 

dojednal výhodné podmienky pre obchody svojho syna. Tie sa 

ukázali ako nezákonné, ale na Slovensku za ne nemohol byť 

stíhaný, pretoţe otec Kováč sa medzičasom stal prezidentom SR a 

udelil vlastnému synovi amnestiu. Súčasne kulminovali rozpory 

prezidenta Kováča s vtedajším predsedom vlády SR Mečiarom, a 

tak zrejme došlo k myšlienke zneuţiť najzraniteľnejšie miesto 

Kováča st. a dostať hoci aj násilím jeho syna pred súd v Nemecku. 

Tak došlo k únosu Kováča ml. do Rakúska. Podľa denníka SME: 

… Lexova SIS Kováča ml. zavliekla do Rakúska neuveriteľne 

amatérskym spôsobom. Vyšetrovatelia zistili, ţe akciu riadil Lexa. 

Vykonávali ju príslušníci SIS. A mimoriadne brutálnym spôsobom. 

Keď Kováč ml. kládol odpor, bili ho päsťami do tváre, dávali mu 

paralyzátorom elektrošoky na pohlavný úd a nasilu ho opili (do 

bezvedomia). A čo je najzaujímavejšie: V tom čase sa na Úrad 

vlády dostavil Ivan Lexa, ktorý počas rokovania vlády poţiadal, 

aby oznámili predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi, ţe je 

prítomný Tento prerušil rokovanie a v inej miestnosti sa s Ivanom 

Lexom rozprával asi 20-30 minút. Vďaka týmto ,20-30 minútam’ (a 

tajomstvu, ktoré ukrývajú) má dnes Lexa čisté ruky. Utrel si ich do 

Mečiara a jeho amnestií.“ 

Prípad nabral politické rozmery, a tak hoci Rakúšania podľa 

medzinárodného zatykača posadili Kováča ml. do väzby, nakoniec 

ho do Nemecka nevydali, ale prepustili na kauciu v hodnote milión 
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korún. Paradoxne, keď neskôr chcel ísť sám vypovedať, Mečiarova 

vláda mu to zabavením pasu znemoţnila, a keď sa do Nemecka 

predsa len dostal, vzhľadom na spolitizovanie celej kauzy súd 

nakoniec od jeho stihania upustil. Ostala len hanba po dvoch 

absurdných amnestiách („otcovskej“ aj mečiarovskej, ktoré boli 

nakoniec dve, aby bola istota, ţe hlavného organizátora únosu a 

jeho pomocníkov nebude moţné ani len súdiť) a škandalóznom 

únose, kde sa SIS dostala na úroveň mafie. Pribudla aj vraţda 

Remiáša ako spojky na korunného svedka úlohy SIS v únose 

Kováča ml. 

 

Vraţda ako sluţbička 
Podľa vyšetrovacieho spisu vraţdu Remiáša vykonali „sýkorovci“. 

Podľa vtedajšieho šéfa slovenských vyšetrovateľov (aroslava lvora 

sa Remiáša podarilo zavraţdiť aţ na druhý pokus. Miroslav Sýkora 

poţiadal Jozefa Roháča ešte pred 31. augustom 1995, aby 

zabezpečil výbušninu a zhotovil nástraţný výbušný systém, ktorý 

mal umiestniť pod vozidlo BMW Remiášovej manţelky, ktoré 

pouţíval Róbert Remiáš. Tento systém však zlyhal. 

Potom Sýkora opätovne poţiadal Roháča, aby zabezpečil 150 aţ 

200 g výbušniny a vyhotovil nový nástraţný výbušný systém. Ten 

umiestnil pod zadnú nápravu Remiášovho vozidla. Auto s 

Remiášom vybuchlo 29. apríla 1996 o 22.15 

v Bratislave na kriţovatke ulíc Karloveská, Devínska cesta a 

Botanická. Remiáš oficiálne zahynul na šok spôsobený v dôsledku 

nadmerných účinkov ohňa a vysokej teploty. 

Pozoruhodné je aj to, ţe výbuch auta polícii nahlásil Roman Deák, 

spoločník Diničovcov. Na miesto činu mal dobrý výhľad zo svojho 

„náhodou“ práve tam zaparkovaného fialového mercedesu. Nebol 

tam z bossov podsvetia sám. Nablízku bolo videné vraj aj auto Joea 

Pápaya, mafiánskeho bossa z Dunajskej Stredy. 

Podrobnosti o tom polícii prezradil chránený svedok, ktorý sa dlhší 

čas pohyboval v podsvetí. Mimochodom, ten skončil veľmi 

podivuhodne. Najskôr ochotne svedčil, ale po čase si to rozmyslel a 
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ušiel z programu na ochranu svedkov. Po čase ho polícia našla 

utopeného bez známok násilia. Utopený mal pri sebe pravé doklady 

totoţnosti napriek tomu, ţe bol na neho vydaný zatykač za 

vydieranie, dlhé roky sa pohyboval doma aj po svete v prestrojení 

pod zmenenými identitami a vlastnil dosť falošných dokladov. 

Všetko nasvedčovalo, ţe ktosi veľmi stál o to, aby sa s istotou 

vedelo, ţe tento svedok uţ neprehovorí. A ţe aj iní môţu takto 

skončiť. Vďaka jeho svedectvu totiţ polícia vykonala domové 

prehliadky, kde našla usvedčujúce dôkazy. Roháč bol dôvodne 

podozrivý z viacerých trestných činov násilného charakteru. 

Vrahovia nepatrili do konkrétnej skupiny podsvetia. Trestnú 

činnosť páchali na objednávky rôznych skupín. V minulosti bol 

Roháč uţ trestaný a verejnosť sa o ňom dozvedela prvýkrát v roku 

1985 – uniesol totiţ námestníka ministra zdravotníctva, ktorý mu 

mal poslúţiť ako rukojemník pri úteku cez štátne hranice do 

Rakúska. 

V roku 2006 bolo pátranie po Roháčovi zastavené, keďţe bol 

mŕtvy. Skončil takisto násilnou smrťou… 

 
Čudné, ale uţitočné kontakty 
V podsvetí sa špekulovalo, ţe Sýkora sa často stretával s Ivanom 

Lexom. Zmienka o tom je aj vo vyšetrovacom spise o pozadí 

Remiášovej vraţdy. Lexa to pred sudcom Rolandom Keménym 

poprel. Nechal si však otvorené zadné dvierka. 

Kemény pre SME povedal: „Lexa pred rozhodovaním o vzatí do 

väzby k tejto veci vypovedal, ţe so Sýkorom a Ferusom vraj nikdy 

nehovoril a vedome sa nestretol. Povedal, ţe je moţné, ţe sa stretli 

na nejakej akcii v nejakom podniku, ale on ich vraj nepoznal. 

Uviedol to, samozrejme, ako alternatívu – keby sa našiel človek, 

ktorý ich videl spolu.“ 

Existuje verzia, podlá ktorej sa Lexa so Sýkorom mali stretávať na 

seneckých jazerách, kde majú Lexovci nielen chatu, ale aj 

rozrastajúcu sa sieť nehnuteľností. Vraj spolu aj hrali tenis na 

Zlatých pieskoch a mali spoločné kšefty. 
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Sýkorovo impérium sa velmi rýchlo rozrástlo a zdanlivo nemal 

súpera. Pozoruhodným spôsobom dokázal cez Papa Joea, ktorého 

potvrdil ako miestneho bossa, ovládnuť i dunajskostredské 

podsvetie, finančne aj početne najsilnejšie. S pomocou 

„pápayovcov“ vyprovokoval vojnu v miestnom podsveti. Ako boss 

sa chcel presadiť pri privatizácii finančných inštitúcii, no dostal sa 

zrejme do ostrého sporu nielen s nimi. Neprimerané nároky začal 

mať aj voči SIS, kde mu mali byť za čo zaviazaní. Nakoniec sa pri 

delení koristi z lúpeţe v nitrianskej pobočke VÚB v zlom rozišiel aj 

so svojím najbliţším komplicom Petrom Kriţanovičom, 

prezývaným Duran. 

 
 
Slovenská lúpeţ storočia 
Z trezoru nitrianskej pobočky Všeobecnej úverovej banky počas 

prvého januárového víkendu 1996 zmizla astronomická suma v 

hodnote 174,7 milióna korún. Hoci objekt banky bol napojený na 

policajný pult, príslušníci nijaký signál nezachytili. „Najväčšia 

banková lúpeţ v dejinách republiky!“ hlásali vtedy novinové 

titulky. 

Polícia zaistené stopy okamţite podrobila kriminalistickému 

skúmaniu. Na prvé logické otázky novinárov, či páchatelia nemôţu 

pochádzať z radov pracovníkov banky, vtedajší veliteľ odboru 

kriminálnej polície Okresného veliteľstva PZ v Nitre Pavel Leckéši 

odpovedal: „Prikláňame sa aj k tejto moţnosti.“ 

Vedenie VÚB bolo otvorenejšie, keď konštatovalo hrubé porušenie 

bankových predpisov a zlyhanie ľudského faktora. O dva týţdne 

neskôr odvolalo riaditeľa nitrianskej pobočky. Polícia vytvorila 

špecializovaný tím. Tento „tím“ v skutočnosti pozostával z 

jediného vyšetrovateľa! 

Uţ 19. marca 1996 mohla polícia ohlásiť čiastkový úspech – prvý 

podozrivý sa ocitol vo väzbe. O dva dni neskôr bol 

uţ za mreţami aj jeho spoločník. Zadrţanými boli bratia Bohuš a 

Igor S., jeden z nich bol skutočne pracovníkom pobočky. Bohuš S. 
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sa k trestnému činu priznal, no neskôr svoju výpoveď odvolal. 

Bratov z väzenia prepustili, keď im vypršala v tom čase platná 

trojročná väzba. 

V januári roku 2000 vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie 

obţaloby dohromady voči šiestim páchateľom. Napriek závaţnosti 

trestného činu, pri ktorom hrozí trestná sadzba 5 aţ 12 rokov, sudca 

Okresného súdu v Nitre obvinených prepustil z kolúznej väzby. 

Vraj nehrozilo ani ovplyvňovanie svedkov, ani páchanie trestnej 

činnosti, ani útek za hranice. 

Odvtedy päťtisícstranový spis zapadá prachom. Za kauzou lúpeţe 

vo VÚB sa pritom skrývajú čudné fakty, ktoré sú verejnosti dodnes 

utajené. Ukradnuté peniaze sa nikdy nenašli. 

 
Ako to bolo 
Priebeh najväčšej bankovej lúpeţe v dejinách Slovenska je dnes uţ 

známy celkom presne. V sobotu 6. januára 1996 bola nitrianska 

banka zatvorená. Na vyľudnenej ulici si nikto nevšímal muţov, 

ktorí vošli dnu hlavným vchodom. Staroţitníka Gustáva I. a Pavla 

K. uţ čakal zamestnanec súkromnej bezpečnostnej sluţby Bohuš S., 

ktorý predtým zablokoval bezpečnostné systémy. Škodnú vo 

svojom revíri mala však nielen banka. O tri roky starší Bohušov 

brat Igor 

bol policajt a počas akcie monitoroval okolie budovy Ku 

komplicom patril aj Viliam M., ktorý mal zabezpečovať kontakty 

na výrobcov duplikátov kľúčov, a Július B. ako spojka. K cieľu 

cesty by páchatelia trafili aj poslepiačky. Neboli tam prvý raz – 

niekoľkokrát predtým si tu robili fotografie i záznamy. Trezor 

hravo otvorili, veď mali originály kľúčov. Korisť odniesli v štyroch 

igelitových taškách. Takmer 130 miliónov slovenských korún, 42 

miliónov vo valutách, vyše pol milióna vo valutových šekoch, 1,6 

milióna z pokladníc a 610 000 korún z trţieb prevádzkovateľa 

autobusov. 
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Na ţivot a na smrť 
Sýkora sa do hry o tučný zisk dostal cez Ľuboša Kerusa alias 

Mukyho, ktorý drţal pod palcom mesto pod Zoborom a pracoval 

pre Sýkoru. Tridsaťpäťročný Ľuboš Ferus nechýbal pri tom, keď sa 

v byte staroţitníka Gustáva I. neďaleko Nitry delili peniaze z 

úspešného lupu. Úspešne zafungovali však aj tamtamy a 

jánošíkovské posedenie delenia peňazí prekazili „bratislaváci“. 

Kriţanovičov šofér Marek Ľ. uviedol:“Spoločne sem s 

Kriţanovičom a Ľubošom prišlo asi ďalších päť ľudí. (…) Keď do 

bytu vošiel Kriţanovič a Ľuboš, mňa poslali von s tým, ţe mám ísť 

dolu stráţiť. (…) Keď som bol uţ asi hodinu alebo i viac vo svojom 

aute, prišiel do uţ uvedeného bytu aj Miroslav Sýkora.“ 

Mimochodom, túto výpoveď bolo moţné získať len preto, lebo 

Marek Ľ. prišiel o brata – policajt Radoslav Ľ. bol zastrelený vo 

vchode do domu, kde býval. Na jeho pohreb sa Marek bál isť bez 

ochrany. Polícia mu ju prisľúbila s podmienkou, ţe hneď po 

smútočnom obrade bude vypovedať ako svedok. Jeho výpoveď sa 

za záhadných okolností stratila. Iba vďaka dôslednosti 

vyšetrovateľa, ktorý mal v zálohe kópie, sa výpoveď znovu 

objavila. 

Účastníci schôdzky peniaze prevzali od bratov Igora a Bohuša S., 

ako aj od staroţitníka Gustáva I. Títo muţi mafiánskym bossom 

povedali, ţe im dobrovoľne odstupujú polovicu peňazí, teda okolo 

75 miliónov. 

Ferus na polícii vypovedal, ţe rozdelenie peňazí organizoval 

Kriţanovič..Keď som videl, ţe toľko peňazí je pokope, potešil som 

sa, ale Sýkora mi povedal, ţe bude pre mňa lepšie, keď počkám 

dole pri aute s Marekom, a ja som smutný odišiel.“ 

Celá schôdzka je známa do podrobností aj vďaka tomu, ţe 

staroţitník Gustáv I. sa z obáv o svoj ţivot neskôr rozhodol priznať 

a uviedol aj mená ostatných páchateľov. Trikrát vypovedal o 

priebehu lúpeţe. Dokonca opísal miesto, kde peniaze zakopali. No 

nikto z vypočúvajúcich sa tam nešiel hneď pozrieť! 
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Mal niekto z „vyšších“ miest záujem na tom, aby celá kauza zostala 

neobjasnená? Neskôr za Gustávom I. prišli dvaja muţi v oblekoch, 

priniesli papiere, ktoré obvinený prečítal – a všetko odvolal. 

Vypovedal teda iba pre vydieranie svojej osoby? Vyšetrovateľ 

prípadu major Miroslav Szabadoš to popiera:“Ak bol čistý ako 

ľalia, ako predtým mohol detailne opísať priestory banky či 

umiestnenie trezoru?“ 

Gustáv I. nebol ţiadnym baránkom. Podobne ako Roháč aj on sa v 

80. rokoch pokúsil o násilný prechod štátnej hranice do Rakúska – 

za rukojemníkov si pre zmenu zobral celý autobus s deťmi. 

Po hlavnom meste sa šepkalo, ţe mafiáni pouţili financie okrem 

iných radovánok na spestrenie svojich vozových parkov 

exkluzívnymi limuzínami. Z týchto zdrojov vraj pochádzal aj 

legendárny Sýkorov terénny Hummer. 

Priateľstva na ţivot a na smrť v mafiánskych kruhoch naozaj platia. 

Najmä ak ide o naplnenie toho druhého… Sýkoru a Kríţanoviča 

navţdy rozdelila dilema, kto z nich je vyššou autoritou na výber 

„dane“ z najväčšej lúpeţe v krajine. Spory okolo peňazí z VÚB sa 

medzi oboma hlavnými mafiánskymi aktérmi vyostrili do takej 

miery, ţe Sýkora mal dať príkaz na popravu svojho verného druha. 

 
Nedokonaná poprava a jej následky 
Výsledkom sporu Sýkoru a Kríţanoviča bola streľba na Sliačskej 

ulici v decembri 1996, pri ktorej Duran utrpel zranenia. Zranenému 

sa však podarilo ujsť. V bratislavskej nemocnici na Kramároch mu 

vtedy lekári museli amputovať nohu. Neskôr sa opakovane vyjadril, 

ţe Sýkorovi sa pomstí. A cítil sa na to dosť silný, pretoţe v tom 

čase uţ tajne pracoval pre Černáka. 

Sýkora sa medzitým dostal do problémov aj pre stupňujúce sa 

nároky, ktoré uplatňoval voči vysokopostaveným činiteľom 

vtedajších štátnych orgánov ako odmenu za mafiánske sluţby a 

mlčanie. Na jeho smrti teda mal záujem nielen bývalý komplic, ale 

oveľa silnejší hráči. A tí ho mohli povzbudiť k činu. 
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Dva mesiace pred jeho smrťou niekto na Sýkoru strieľal z 

odstreľovacej pušky. Omylom však postrelil nevinného suseda. 

Sýkora odvtedy ţil pri sprísnených bezpečnostných opatreniach. 

Zriedka sa zdrţiaval na verejnosti za bieleho dňa a na schôdzky 

chodieval v sprievode početnej ochranky. Aj jeho bývalá 

spoluţiačka z vysokej školy pripúšťa, ţe krátko pred smrťou uţ 

nikomu neveril: „Akoby vtedy nemal kamarátov. Keď sme niekedy 

prišli do hotela Danube a stretli ho tam, vţdy sa neskutočne potešil 

a popozýval nás. Vedel, ţe nám môţe veriť – boli sme len jeho 

dávni kamaráti zo školy.“ 

Ale 6. februára 1997 odloţil všetku opatrnosť. Pravdepodobne ho 

na stretnutie vylákala osoba, ktorej dôveroval. Sprevádzal ho iba 

jeho ochrankár a vodič Ivan R. Osudná schôdzka so smrťou sa 

odohrala na pravé poludnie na parkovisku pred bratislavským 

hotelom Holiday Inn na Bajkalskej ulici. Krátko po príchode sa 

Sýkora s ochrankárom dostali do paľby neznámych útočníkov. Ešte 

sa stihli rozbehnúť smerom k Holiday Inn a takmer tam našli úkryt. 

Pred očami hotelových hostí ich však prenasledovatelia dostihli. 

Povzbudzovali sa pritom po slovensky výkrikmi: „Uţ ho doraz!“ 

Po strelách zo samopalu a brokovnice ostal na zemi leţať jeden 

mŕtvy a jeden ťaţko zranený muţ, strelci ušli v modrom 

dodávkovom aute. Obeťou bol Miroslav Sýkora a jeho ochrankár. 

Môţeme sa len dohadovať, ako je moţné, ţe človek, ktorý vedel, ţe 

je na odstrel a mal prostriedky chrániť sa, odrazu odloţil všetku 

opatrnosť. V prípade takého chytrého zločinca, ako bol Sýkora, sa 

ponúka jedno z mála logických vysvetlení. Na stretnutie ho mohol 

vylákať len naozaj dôleţitý činovník (uţ spomínaný námestník SIS 

Svěchota?) a ten namiesto seba poslal Duranových íudi. Mnohé by 

mohol objasniť médiami nepomenovaný muţ inej národnosti, 

ktorého ešte v ten istý deň našla polícia v Lamači v šoku s 

prestrelenými kolenami a dobodaného pri horiacom aute zn. 

Mercedes so záhrebskou štátnou poznávacou značkou. Ţe by on bol 

tou volavkou, na ktorú Sýkora doplatil? O osude toho muţa však uţ 

nič viac nevieme. Isté je len to, ţe neprehovoril. 
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Pozoruhodné na tom aj je, ţe niekto si trúfol strieľať za bieleho dňa 

na takom prehľadnom mieste, veď naň bol výhľad z kancelárii v 

budove vtedajšieho Zväzu spotrebných druţstiev, kde boli desiatky 

svedkov. Ani naplánovať únikovú cestu nebolo jednoduché. 

Oboch padlých v tejto mafiánskej bitke pochovali na bratislavskom 

cintoríne v Slávičom údolí. Na pravoslávnom pohrebnom obrade za 

tridsaťtriročným Miroslavom Sýkorom sa okrem najbliţšej rodiny 

zúčastnilo aj niekoľko sto predstaviteľov podsvetia z celého 

Slovenska. Na znak smútku na priečelí jeho obľúbeného hotela 

Danube visela čierna zástava. 

 
Tým sa to však neskončilo 
Dňa 17. apríla 1997 o 9.35 na parkovisku pred domom číslo 15 na 

Lietavskej ulici v Bratislave-Petrţalke vybuchla náloţ pod autom 

Seat Ibiza, zaparkovaným pri terénnom motorovom vozidle 

Mitsubishi Pajero, do ktorého nastupoval dvadsaťsedemročný Peter 

Kríţanovič. Páchateľ odpálil náloţ, ktorá bola uloţená vo vedľa 

stojacom aute. Duranovi tak nepomohlo ani to, ţe mal diaľkové 

ovládanie štartovania. Tlaková vlna rozbila okná na okolitých 

domoch aţ do výšky dvanásteho poschodia a trosky auta boli 

rozmetané do vzdialenosti viac ako sto metrov. O tom, ţe v aute 

bolo umiestnené mimoriadne veľké mnoţstvo výbušniny, svedčí aj 

fakt, ţe polícii trvalo niekoľko hodin, kým určila značku auta, ktoré 

slúţilo ako nosič náloţe. 

Špekulácie o tom, ţe mohlo ísť o politicky motivovaný atentát, 

keďţe v dome býval poslanec HZDS Macuška, ktorý pouţíval 

podobný terénny automobil, ostali v rovine dohadov. Kríţanovič 

tam však nebol náhodou – inak by nebolo moţné pripraviť 

technicky taký zloţitý útok. 

 
Séria úmrti pokračuje 
O sedem rokov neskôr, 9. septembra 2004, prišiel o ţivot jeden z 

najvplyvnejších muţov bratislavského podsvetia, podnikateľ Peter 

Čongrády, údajne vtedy najvyššie postavený medzi „sýkorkami“. 
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Zastrelili ho krátko po 10.30 pred pizzeriou na Pečnianskej ulici v 

bratislavskej Petrţalke, keď vyšiel z opancierovaného vozidla. Pri 

streľbe bol zranený do stehna aj jeho ochrankár Marek I. Tváre 

vrahov si vraj nezapamätal. Čongrádymu – v priamom prenose 

blízkych priemyselných kamier – dávkou zo samopalu odstrelili kus 

hlavy. Čongymu malo uškodiť, ţe sa pokúšal svoj obrovský 

majetok zlegalizovať. 

Ako malý vyrastal v detskom mestečku Zlatovce pri Trenčíne. 

Nezabudol na to a pravidelne prispieval na detské domovy. 

Vyštudoval vojenskú vysokú školu v Košiciach, mal ţenu a 

dvojročného syna. V Slávičom údolí mal rozostavanú vilu. Bol 

športovo zaloţený a na mafiána nezvyčajne slušný – nepil, nefajčil 

a nevyjadroval sa hrubo. Hovorilo sa o jeho kontaktoch s politikmi 

aj tajnou sluţbou, čo v prípade vysokopostavených bossov 

podsvetia neprekvapuje. 

Na šikmú dráhu sa dostal ako šofér Miroslava Sýkoru. V 

policajných zloţkách ho povaţovali za mafiána menšieho kalibru – 

za podriadeného bojovníka. Ale získal si dôveru šéfa „sýkoriek“ a 

stal sa jeho pravou rukou. Stál v pozadí majetkových šachov okolo 

VTV a objavil sa aj pri násilnom obsadzovaní TV Markíza firmou 

Gamatex, patriacou Mariánovi Kočnerovi. Majetok ziskal najmä po 

Sýkorovej smrti, keď sa stal vplyvným muţom v skupine. Krátko 

po Ţaluďovej smrti sa objavil na mieste činu. Istý čas ovládal aj 

trnavské impérium podsvetia, ale ekonomickú a majetkovú trestnú 

činnosť pod jeho vedením páchali aj v Trenčianskom kraji, Jednou 

z obetí sa stal aj Stanislav K. (1954) z Prešova, ktorý poslúţil ako 

biely kôň. 

  

Príbeh bieleho koňa 
Jeho ţivnostenskú činnosť vyuţívali „sýkorky“ na páchanie trestnej 

činnosti. Nedobrovoľne „docválal“ v júni roku 2003. keď hrozilo, 

ţe by mohol vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. 

Preto sa ho rozhodli odstrániť. Z jeho vraţdy boli obvinení Peter G. 

(1974) a Stanislav S. (1975) z Novej Dubnice, ktorí patrili k vetve 
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„sýkorovcov“. „Najskôr bol chudák, potom z neho spravili 

veľkopodnikateľa,“ uviedol vtedajši 1. policajný viceprezident 

Jaroslav Spišiak. 

Začiatkom júna Peter G. prikázal Romanovi H., ktorý v prípade 

vystupuje ako svedok, aby so Stanislavom K. strávil zvyšok dňa, 

zobral ho na pivo a do piva mu dal dvojitú dávku Rohypnolu. 

Roman H. našiel 11. júna 2003 Stanislava K. v reštaurácii Filagor v 

Dubnici nad Váhom. Večer mu v reštaurácii Conti motorest v 

Trenčianskej Teplej objednal pivo. Po odchode Stanislava K. na 

toaletu mu primiešal do piva dvojitú dávku Rohypnolu. Stanislav 

po nasadnutí do auta zaspal a Roman ho odviezol na čerpaciu 

stanicu pri vjazde do Novej Dubnice. Tam sa stretol s Petrom G. a 

Stanislavom S. – ti odviezli spiaceho Stanislava K. do Hornej Súče 

a počas cesty ho usmrtili. 

V Hornej Súči v časti Trnávka ich uţ čakal Marián H. Telo 

Stanislava K. vyloţili z auta a Peter G. prikázal Mariánovi H., aby 

sa tela zbavil, lebo bude mať problémy aj on. Marián H. telo naloţil 

do svojho auta a odviezol ho na odľahlé miesto v poľovnom revíri 

Čerešienky. Zavraţdeného vyzliekol a v lesnom poraste zakopal v 

plytkej jame dolu tvárou. Jasné varovanie iným. 

Pozostatky boli nájdené 15. júna 2006. 

 
 
 
Opäť stará pesnička 
Čongrády bol vraj aj blízkym priateľom riaditeľa kontrarozviedky 

SIS Petra Tótha a poznal sa aj s bývalými príslušníkmi Lexovej 

SIS. Je to tým zaujímavejšie, ţe Tóth ako redaktor SME odhaľoval 

práve nekalé praktiky SIS a mafia sa mu vyhráţala. 

Čongrády mal rovnako ako Jozef Svoboda blízko k futbalovému 

klubu Slovan. Patril medzi tých muţov podsvetia, ktorí sa chceli 

začleniť do podnikateľského prostredia. Okrem iného obchodoval s 

nehnuteľnosťami v centre Bratislavy, bol majiteľom SBS a 

predával značkové oblečenie. Čongrádyho známy pre Hospodárske 
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noviny povedal: „Mafia je jedna rodina, nemoţno z nej odísť len 

tak.“ 

Podľa Jaroslava Spišiaka sa však o vraţde Čongrádyho hovorilo uţ 

dva roky. Krátko po tejto poprave sa, ako je zvykom, zišli obzrieť 

miesto činu rôzni svalovci v luxusných autách. Medzi nimi boli 

hlavne ďalšie „sýkorky“. Na miesto bossa prišiel iný… 

 

MAFIA JE „INÝ ŠTÁT“ 
Ako vieme z tej pôvodnej, talianskej verzie mafie, skutočne 

hierarchicky štruktúrovaný zločinecký spolok sa po čase začína 

správať ako štát. Klasickým príkladom je uţ spomínané delenie 

lupu po najväčšej bankovej lúpeţi na Slovensku, kde Sýkora s 

Kriţanovičom prišli skutočných páchateľov vlastne „zdaniť“. Sami 

nemali ţiadnu zásluhu na zisku, ale nepochybovali o svojom nároku 

na „zdanenie“, lebo takýto ohromujúci zisk „dovolili“. To je presne 

logika štátu. Veď ten nepripúšťa akýkoľvek zisk občana, ktorý by 

nebol zdanený alebo od dane zvlášť oslobodený. Ako napísal v tejto 

súvislosti Jozef Húbel pre Euro-Domino: „Cestovný ruch odvádza 

teda svoju daň, či, presnejšie, ‚šedé’ dane šedej ekonomike.“ 

Mafistický boss sa tak správa na „svojom“ území ako suverén 

rovný štátu. 

Významné mafiánske spolky na to nezabúdajú ani v opačnom 

pomere, keď napríklad japonská Jakuza pomáhala obetiam ţivelnej 

pohromy alebo kolumbijský mafiánsky boss Pablo Escobar 

vystupoval ako miestny Jánošík a zo ziskov z pašovania drog si 

kupoval vernosť chudoby. 

Mariánski bossovia sa na svojom území teda správajú 

ako stredovekí suveréni. Príkladom u nás bol šéf gangu z 

Kráľovského Chlmca Július Tóth, ktorého rozbesnelo uţ len to, ţe 

mu pre rozkopávku cesty neuhol obyčajný šofér Avie. A rozhodol 

sa udeliť tomuto svojmu „poddanému“ okázalý „trest“. Musel byť 

veľmi prekvapený, keď ho následne (hoci len symbolicky) 

skutočný štát bral na zodpovednosť, lebo kaţdodenná skúsenosť mu 

hovorila, ţe on, Julo Tóth, je v tejto oblasti na úrovni štátu. 
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Nikde na Slovensku netrpeli obyvatelia tak ako v Dunajskej Strede 

za vlády „pápayovcov“ Na uliciach bolo po zotmení ticho ako 

počas stanného práva. Kaţdý sa bál vykročiť večer na ulicu, neskôr 

uţ aj cez deň. 

Prezentáciou ich sily bolo aj to, ţe napríklad na zábavách (ak si ju 

vôbec niekto náhodou trúfol zorganizovať) postavili všetkých 

prítomných do zástupu, poloţili prázdny kufor na zem a všetci muţi 

museli opustiť miestnosť, a to tak, ţe všetky peniaze a cennosti 

museli hodiť do kufra. Keď prehliadkou zistili, ţe niekto niečo 

zatajil, jednoducho ho zbili a zobrali si, čo si mysleli, ţe im patrí. 

Potom sa zabávali s dievčatami, ktoré museli v sále zostať. 

Úplné ovládnutie teritória dokladá aj prípad, keď si dvaja Pápayovi 

ľudia zaumienili pokecať – kaţdý zo svojho auta – rovno na 

kriţovatke pred okresným úradom. Vodič neznalý pomerov, teda z 

iného okresu, si dovolil zatrúbiť a upozorniť, ţe uţ zhruba 

polhodinu nemôţe prejsť. Nemal to urobiť. Dobili ho, s ťaţkými 

zraneniami pohodili na schody okresného úradu a potom ešte 

dokončili debatu, ktorú prerušil „drzý“ vodič. Nikto z okoloidúcich 

mu nepomohol, všetci sa báli. Nechali napadnutého leţať, neprišli 

ani policajti, hoci boli telefonicky upozornení. Aj tí sa báli. Vodič 

sa musel sám pozviechať, sadnúť do auta a odisť. Čo môţe byť 

väčším dôkazom toho, ţe v tej chvíli podsvetie na danom území 

úplne nahradilo funkciu štátu? 

A keď štát nevykonáva dokonca ani len elementárnu spravodlivosť, 

mafiáni ju dokáţu predviesť priam exemplárne. Doplatil na to istý 

primitívny recidivista a znásilňovač s prezývkou Slon. Ten predal 

auto istému vplyvnému Ukrajincovi a vzápätí mu ho ukradol, Za to 

ho dal okradnutý zavesiť dolu hlavou na stĺpe pred istou 

michalovskou reštauráciou. S odkazom, ţe kto ho zvesí, dostane 

guľku. Nakoniec tú odvahu našli miestni poţiarnici… 

 
Ešte iná spravodlivosť 
Mafia zohráva aj pozoruhodnú úlohu mrchoţrúta či supa. Teda 

parazita parazitov. S neobyčajnou účinnosťou vykonáva akúsi 
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zvrátenú mafiánsku „spravodlivosť“, ktorá im niekedy prináša aj 

sympatie obyvateľstva. Oni sa totiţ súdmi nezdrţujú (preto aj často 

robia chyby) a celkom prirodzene sa zameriavajú na tých, čo 

rôznymi finančnými podvodmi okrádali štát, čim do istej miery 

robia aj „očistnú“ funkciu. Ukáţkovým prípadom bol neslávny 

koniec Szymaneka, megapodvodníka, na ktorého bol prikrátky celý 

poľský štát. Nikto z oficiálne platených predstaviteľov 

spravodlivosti mu nestrpčoval ţivot tak ako mafiáni. Nakoniec im 

neunikol. 

Je známe aj to, ţe najlepší prehľad o miestnej kriminalite všetkého 

druhu má práve miestna mafia A funguje spoľahlivejšie neţ polícia. 

Keď sa malým talianskym zlodejíčkom Salvatorovi di Marcu a Lo 

Verrovi podaril ţivotný lup, ukradli totiţ vrecia s peniazmi 

prepravované vlakom, dlho sa z neho netešili. Zakrátko boli 

predvolaní pred mafiánskeho bossa Marcheseho a ten ich vyzval, 

aby odovzdali celú korisť. Verrovi sa to nezdalo spravodlivé, ale 

dlho si tým hlavu nelámal. Odstrelili mu ju luparou (puškou so 

spilenou hlavnou, aby sa dala ľahšie skryť pod kabátom), Jeho druh 

korisť vydal a ešte bol rád, ţe môţe ako prejav.milosti“ slúţiť 

vrahom svojho zlodejského kamaráta. O desiatky rokov neskôr sa 

tento príbeh zopakoval pri uţ vyššie spomínanej najväčšej bankovej 

lúpeţí v dejinách Slovenska. Lup v hodnote 174,7 milióna korún z 

trezoru nitrianskej pobočky VÚB si nakoniec nedelili samotní 

aktéri megakrádeţe, ale mafiánski bossovia z Bratislavy, ktorí sa o 

nej dozvedeli. 

Pozoruhodné je, ţe v podsvetí funguje takmer nemenné pravidlo: na 

kaţdého raz dôjde. Keď boli na svojom vrchole, na mnohých bola 

štátna spravodlivosť prikrátka, zúčtovať s nimi dokázali len vlastní. 

Platí to v celej mafiánskej pyramíde od tých najvyššie postavených 

aţ po tých na najspodnejšom stupni zločineckej organizácie. Tu je 

typický príklad krátkej mafiánskej kariéry. V prievidzskom 

podsvetí sa pohyboval tajomný muţ menom Pavol L. Mal 

nepríjemnú vlastnosť, ţe ľudia, s ktorými sa stretával, zakrátko 

mizli. Napríklad aj uţ spomínaný Jozef J., podozrivý z účasti na 
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veľkej vlakovej lúpeţi v Rakúsku. Po čase sa našlo jeho telo a o tri 

mesiace neskôr na inom mieste aj hlava. Alebo podnikateľ Michal 

D. Toho našli zastreleného v brnianskom hoteli Voroneţ, kde mal 

schôdzku o stomiliónovej investícii. Pavol L. sa točil aj okolo 

prievidzského podnikateľa Milana Š., aţ kým toho nepripravil o 

ţivot výbuch vo vlastnom aute. Aj bratia Bielikovci poznali dobre 

Pavla L. Mali iba tú smolu, ţe v priebehu štyroch mesiacov v roku 

1995 obaja zmizli. 

A samotný Pavol L.? Toho našli krátko po zmiznutí druhého z 

bratov Bielikovcov zastreleného v kufri vlastného auta. To bolo 

odparkované neďaleko chaty Róberta Bielika na Budiši. 

 
Zločin na etapy 
Organizovaný zločin na Slovensku sa vyvíjal v zásade rovnako ako 

vo všetkých postkomunistických krajinách. A prechádzal 

podobnými etapami. 

Zorganizovali sa v slabej chvíli štátu, po revolúcii. Pre štúdiu 

novinárky Zoje Dimitrovej to opísal M. S., člen bulharskej mafie 

takto: „Neviem, prečo nás nezlomili v prvom roku, prečo nás 

nechali na pokoji, kým sme boli slabí. Kaţdý deň som očakával, ţe 

nás zmaţú, a oni to neurobili. Poviem vám, kedy nás pouţili a 

nepohli ani prstom preto, aby nás zastavili: Bolo to v roku 1992, 

keď sme bojovali proti cudzím skupinám a vytlačili sme ich z 

Bulharska. Vtedy štát nepohol ani prstom, aby nás zastavil. Pretoţe 

to bolo v jeho záujme nemať tam Rusov, Čečencov, Gruzincov, 

Ukrajincov, Litovcov, Aŕgancov a iných. Autority nás potichu 

podporovali. Polícia sa nečinne prizerala. Pri vtedajšej vlne 

zločinnosti od nás moţno očakávali, ţe sa staneme zdravotnými 

dôstojníkmi spoločnosti. Neviem. Ale faktom zostáva, ţe štát nás 

mohol vymazať, ak by bol chcel.“ 

Aj u nás by na to odhodlaná štátna moc podsvetie ľahko 

zlikvidovala, keby chcela. Ale nestalo sa tak. Významne tomu 

pomohol samotný štát, lebo jeho funkcie boli revolúciou z roku 

1989 a následnou praktickou neschopnosťou disidentov na čele s 
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Václavom Havlom v Československu váţne oslabené (vid Havlova 

amnestia). Naivitu revolucionárov dopĺňal pragmatizmus 

vyhodených aparátčikov i policajtov. Finančne pomohli 

rozkradnuté tajné fondy komunistických strán, odborov, 

mládeţníckych organizácii a tajných sluţieb. 

Významní bossovia podsvetia sú takmer vţdy v spojení s políciou – 

buď ju majú podplatenú, alebo sami donášajú za prísľub 

beztrestnosti. Takým donášačom bol aj Róbert Holub, ktorý začínal 

ako obyčajný autičkár. Spolupráca s policajným vyšetrovateľom 

mu dala pred ostatnými náskok beztrestnosti. 

Časom dokázali preniknúť aj do parlamentu. Na otázku Plus 7 dni 

(„Ak sa u nás podsvetiu darí, tak je to v prvom rade chyba 

skorumpovaných politikov?“) odpovedal vtedajší I. viceprezident 

Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak: „Áno, a aj všetkých 

skorumpovaných a vyplašených štátnych úradníkov.“ 

Verejnosť sa o najvyšších bossoch podsvetia dozvedá najmä v 

okamihu ich násilnej smrti. 

Výnimkou sú tí, čo sa radi predvádzajú na verejnosti. Ti zomierajú 

skôr. 

Vţdy po čase nastane okamih zlomu a boja medzi nimi samými. 

Tí, čo prejdú sitom vzájomných bojov, zbohatnú a pokúšajú sa svoj 

majetok legalizovať. Chcú oddeliť uţ nepotrebnú, zločineckú časť 

svojho ja, ako keď sa jašterica vzdá chvosta, aby si zachránila ţivot. 

Pretoţe je lepšie mať menej peňazí, ale byť naţive a slobodný, neţ 

byť bohatší, ale pochovaný pod zemou alebo za mreţami. 

Bulharský superboss Vasil Iliev zanechal po sebe ríšu s majetkom v 

hodnote 1,2 biliónov leva, podľa vtedy aktuálneho kurzu 400 

miliónov dolárov. Nero, ako ho nazývali tesne pred smrťou, bol 

muţ, s ktorým sa dalo hovoriť. Aspoň štátne autority si to mysleli. 

Prikláňal sa ku kompromisu, urobil dokonca vyhlásenie, podľa 

ktorého zločin nie je na prospech ich, ľudí s peniazmi. On bol prvý, 

kto sa zbavil svojich „zločincov“ a verejne povedal: „Začínam 

legálne podnikanie.“ Ibaţe dlho mu to nevydrţalo. 
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V prvej vlne bossov je takmer stopercentná úmrtnosť. Tých pár, čo 

preţije, sú uţ takmer nesmrteľní. Mogiljevičovi sa to napríklad 

nepodarilo, a mal pritom v rukách peniaze samého ruského 

prezidenta Jeľcina. Tí skutočne mimoriadne bohatí investujú v 

iných krajinách cez nastrčených mladých supermanaţérov. 

 
Extrémne proti extrémom 
Pozoruhodné je aj to, ţe talentovaný mafián je po čase prakticky 

nepolapiteľný tými, ktorí sa drţia len spoločnosťou dohodnutých 

pravidiel. Pablo Escóbar bol názorným príkladom bossa, ktorý uţ 

prekročil hranicu, kde ho ešte legálna moc mala silu potrestať. Jeho 

peniaze a moc mu priniesli ochranu najvyšších politických miest a 

najlepších advokátov. V takej chvíli môţu „nedotknuteľného“ 

bossa dostať len jeho vlastní a len jeho vlastnými metódami. A to 

sa aj stalo. Aţ keď bol takmer sám a opustený, dosiahla na neho uţ 

aj spravodlivosť štátu. 

V Spojených štátoch sa na takúto „spravodlivosť“ veľmi 

nespoliehajú a skúšajú ísť vlastnou cestou. Napríklad tým, ţe na 

extrémne silných zločincov pouţijú extrémne prostriedky. 

Posledného známeho newyorského mafiánskeho bossa Johna 

Gottiho tak museli najskôr pripraviť o jeho gangsterský úspešných 

advokátov Alberta Kriegera a Brucea Cutlera, aby ho konečne, na 

tretí pokus, odsúdili na doţivotie. Oboch vypečených advokátov 

obvinili zo spolčovania s mafiou (mimochodom, na prvý pohľad to 

boli typické „hlavohrude“, len navlečené v drahých oblekoch), a tak 

nemohli v rozhodujúcom procese uchrániť svojho chlebodarcu od 

konečného trestu. Aj Al Caponeho dostali úrady aţ na daňových 

únikoch, lebo o jeho ďaleko závaţnejších zločinoch nikto nechcel 

svedčiť. Tu ho usvedčili čísla, tie sa nebáli. 

Aj u nás dochádza z času na čas k prelomovým rozhodnutiam, ktoré 

by mohli mafiu rázne zraziť na kolená. Napríklad novela zákona o 

bezpečnostných sluţbách za pôsobenia 1. viceprezidenta Jaroslava 

Spišiaka pritlačila výpalníkov k múru, lebo uţ nemohli vyberať 

výpalné len na základe vynútených zmlúv, ale museli ochranu 
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firiem a ich objektov preukázať aj fyzicky. V tej chvíli bolo moţné 

pozatvárať celé výpalnicke gangy. Lenţe uţ zatvorených 

výpalníkov musela polícia pustiť pre dvojaký výklad zákona. Inak 

ho čítala polícia a inak prokuratúra. 

Mimochodom, mafián ako obhajca práva je len zdanlivý paradox. 

Je logické, ţe tí, čo zrazu zbohatnú na porušovaní pravidiel 

spoločnosti, po čase, naopak, trvajú na dodrţiavaní tých istých 

pravidiel, aby si nakradnutý majetok uchránili pred novými 

pokušiteľmi všeobecných pravidiel spoločnosti. 
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PETER STEINHÜBEL 
(1965-1999) 
Peter Steinhübel alias Ţaluď, alias Suchý, nebol typická 

„hlavohruď’ s vyholenou lebkou v drahej športovej súprave s 

teniskami a násilníckymi manierami. Na svoje „podnikateľské“ 

nápady však vyuţíval celú škálu násilných, mafiánskych metód. 

Začínal ako nástrojár v Závodoch ťaţkého strojárstva, jeho éra 

robotníka však trvala krátko. Naoko sa potom zamestnal ako 

domovník, ale rozhodol sa naozaj ţiviť ako vekslák. 

 
Peniaze leţali „na ulici“ 
Umeniu vekslovania sa naučil od Poliakov. Pred luxusnými 

hotelmi, na veľkých parkoviskách a pred nákupnými strediskami 

skupoval valuty. Bol typickým ruličkárom a „klienti“ od neho často 

dostávali namiesto vymenených bankoviek obyčajné papieriky. 

Po revolúcii v roku 1989 sa okamţite adaptoval. Bol veľmi 

šikovný, ovládal angličtinu, nemčinu a dohovoril sa aj s Talianmi. 

Veksláctvo ako „povolanie socializmu“ povýšil na kapitalistický 

biznis. So skupinou kamarátov a známych sa stali priekupníkmi 

výmeny cudzej meny vo veľkom. Ráno prišli do slovenskej banky a 

za malú pozornosť presvedčili slečnu za priehradkou, aby im 

predala celý denný limit východných mariek. Tie sa u nás dali 

dostať po tri koruny a partia Steinhübel a spol. ich vo Viedni na 

trhu zvanom Mexiko-platz predávala za dvojnásobok. Navyše po 

zjednotení Nemecka sa istý čas menili východné a západné marky v 

pomere 1:1. Tých východonemeckých bolo u nás (ako takmer 

bezcenných) dosť a takouto výmenou sa zhodnocovali viac neţ 

trojnásobne. 

 
 
 
Striebro na zlato 
Ţaluď sa vedel rýchlo zorientovať. Navyše mal skúsenosti z rodiny 

– uţ jeho otec bol v bratislavskej galérke známy ako priekupník 
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zlata. V štátnej puncovni si zlato dával odobrovať, skupoval ho a 

následne so ziskom predával. 

Ţaluď v roku 1991 zistil, ţe vo Frankfurte moţno získať za 5 

miliónov korún tonu striebra a tú anonymným výkupom predať v 

Klenotoch Bratislava či v Safine Praha za 7 miliónov korún. Keď 

kúpil jednorazovo namiesto jednej tony aţ šesť ton, získal za týţdeň 

aţ desať dní na tie roky úctyhodných 12 miliónov. 

 
Privatizácia ako šanca 
Na privatizácii sa nabalila väčšina vtedajších mafiánov, nemohol 

chýbať ani Steinhübel. Priam škandalóznou výzvou na kriminálne 

kšefty boli takzvané holandské draţby, schválené navonok 

cnostnými prvými demokratickými vládami aj poslancami. Ponúkli 

tak šancu, aby dobre zohraná banda postavila celý zmysel takýchto 

draţieb na hlavu. Na draţbu prichádzali s tým, ţe zastrašením iných 

záujemcov zníţili dohodnutému záujemcovi cenu. Potom dostali 10 

aţ 20 % zo zníţenia – podľa toho, koľko si od reálneho kupca 

vypýtali. 

Po získaní takéhoto kapitálu začal Steinhübel reálne podnikať. Isto 

aj sám uveril, ţe je jednoducho šikovný manaţér, ktorý nelegálne 

získané peniaze investuje do legálneho biznisu. Kúpil autoservis v 

Pezinku a začal prenajímať sklady. Neskôr skupoval pozemky, 

kúpil aj Bratislavské mraziarne, jeho meno bolo spájané aj s 

Tatravagónkou Poprad, Intercontinentalom, firmou Stratos, 

Vagónom Holding či hotelom Kyjev. 

 

 

 

Banditmanaţér 
Steinhübelovi treba priznať cieľavedomosť a podnikavosť. 

.Bol nesmierne pracovitý.“ povedal pre SME jeho bývalý 

kumpán..Dokázal sa baviť do tretej hodiny rána, no o ôsmej uţ bol 

prvý v robote.“ 
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Na čo siahol, to vraj fungovalo, čo si zaumienil, to aj dosiahol. Bol 

typickým dieťaťom ulice, no nezamestnával kamarátov..Kaţdého, 

kto nerobil ako on, vyhodil. Mohol by raz učiť na vysokej škole 

rôzne druhy manaţmentu – aj banditmanaţment,“ smeje sa iný 

bývalý kamarát. 

Banditmanaţment znamenal v reči tých, čo Steinhübela poznali, ţe 

čo chcel, vţdy dosiahol. Aj od vysokopostavených ľudí. „Počkal si 

toho človeka po práci, zvonil mu doma. Nakoniec všetci urobili, čo 

chcel – bud sa ho báli, alebo nechceli, aby ich otravoval.“ 

Zvykol si však aj na to, ţe pre neho neplatia pravidlá, a v 

obchodovani často nedodrţal slovo,  Jeden z jeho obchodných 

spoločníkov to zhrnul:“Kto s nim šiel do biznisu, musel rátať s tým, 

ţe doplatí.“ 

V podsvetí patril k tzv. ekonómom a o tých Jaroslav Spišiak 

napisal: „Ekonómovia sú ako sliepky, ktoré znášajú zlaté vajcia. 

Starajú sa o ne, chránia ich, ale nedovolia, aby zarábali len pre seba 

alebo pre iných, a uţ vôbec nie, aby sa dostali do legálnych 

spoločenských kruhov a zabudli na tých, ktorých svaly im umoţnili 

realizovať obchody bez morálky, zákonov a reálneho odporu pri 

dojednávaní zmluvných podmienok.“ 

Ţaluď si dal záleţať na decentnom oblečení a aj jeho kriminálne 

správanie bolo na prvý pohľad nenápadné. Hoci pri rokovaniach 

vedel pohroziť aj zbraňou v ruke, nikto vám nepovie, ako ďaleko 

bol schopný zájsť, Jeho kamaráti alebo známi hovoria: „Zabiť asi 

dal, neviem.“ 

 

Príkladom takéhoto „podnikania v ţelezných rukavičkách“ by 

mohol byť prípad z 22. februára 1996, keď bol výstrelom z diaľky 

zastrelený prezident CEBO Holding Slovakia Partizánske Anton 

Jásik. Napriek mimoriadnemu nasadeniu polície páchateľov sa 

nepodarilo vypátrať. Naopak, o niekoľko mesiacov neskôr, 13. 

decembra 1996, v Bošanoch zastrelili a] viceprezidenta CEBO 

Holding Slovakia Partizánske Pavla Bezáka. Vyšetrovanie sa viedlo 

mnohými smermi, skúmali sa aj skutočnosti tykajúce sa 
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vzájomných pohľadávok medzi predchodcom CEBO Holdingu, 

podnikom ZDA Partizánske, a krajinami bývalého Sovietskeho 

zväzu. Páchateľov týchto vráţd, ktoré zjavne navzájom súviseli, sa 

nepodarilo vypátrať. 

Ţaluď mal byť aj v pozadí predaja bratislavského obchodného 

domu Jadran, ktorý sa neskôr stal osudným Takáčovi a Ruţičovi. 

Ţaluďovu podnikateľskú kariéru zhrnul v článku pre denník Práca 

(188/1993) Ivan Balaj slovami: „Ţaluď sa v kruhoch bývalej 

spodiny, no dnes prevaţne úspešných podnikateľov, mení na 

legendu. Začínal na Škode 100 a o pár rokov točil milióny, jazdil na 

luxusných autách…“ 

Pri domovej prehliadke Ţaluďovho domu v Pezinku okrem 

samopalu, ktorý mal v ilegálnej drţbe, policajti našli aj veľké 

mnoţstvo dokumentov svedčiacich o jeho mimoriadnych 

podnikateľských aktivitách. Jedno s druhým išlo ruka v ruke. Bol to 

podnikateľ s prstom na spúšti samopalu. Hoci reálne strieľali za 

neho iní. 

 
Ţaluď v diplomatických sluţbách 
V tom čase sa aj nemoţné stávalo dočasne moţným. Ľudia, ktorí sa 

zrazu dostali k veľkým peniazom, mali logicky záujem kryť sa proti 

moţnej odvete štátu, ktorý sa uţ pomaly, ale predsa začal 

konsolidovať. Zbohatlíci mohli zo dňa na deň prísť o svoje 

nakradnuté milióny. Hľadali teda útočisko, a tak záujem tejto 

skupiny viedol k mylnej viere, ţe ich ochráni diplomatická imunita. 

Stalo sa teda módou kupovať si konzulské posty periférnych 

štátikov. Na jeden sa ulakomil aj známy podnikateľ Majský, 

pôvodným menom Marhuľa. 

V roku 1998 sa Peter Steinhübel vydával za honorárneho konzula 

Albánskej republiky. Ministerstvo zahraničných veci tejto krajiny 

tento doklad označilo za falošný. Nebol však stíhaný za trestný čin 

falšovania úradnej listiny – vraj ho nikdy úradne nepredloţil, a teda 

nemal na neho kto podať trestné oznámenie. Ţaluď, ako sa čoskoro 

zistilo, vlastnil aj pasy iných krajín. 
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V roku 1999 Petra Steinhübela zadrţali na slovensko-poľskom 

hraničnom priechode v Trstenej v rámci blokáde jeho cestovných 

dokladov. Lenţe Steinhübel mohol pokračovať v ceste do Poľska 

hneď, ako colným a pasovým orgánom predloţil pravý 

diplomatický pas Libérijskej republiky na jeho meno, v ktorom mal 

aj platné vízum do Poľska. V čiernom Mercedese 500 s ním vtedy 

cestovali Marko H. a Veronika L Vozidlo malo takzvanú dočasnú, 

teda prepravnú poznávaciu značku. Ţaluď tvrdil, ţe ho 

vezie, aby slúţilo v libérijských diplomatických sluţbách. Na 

diplomata bol však nezvyčajne ozbrojený pištoľou ráţe 9 mm, na 

ktorú nemal povolenie. 

 
Mafián v ţiare reflektorov 
Stalo sa to iným, trpel na to aj Steinhübel. Títo chlapci sa v tom 

čase dostali náhle k ohromujúcemu bohatstvu a dávali to aj 

všemoţne najavo – luxusnými autami, drahými domami a 

okázalými spôsobmi, ktoré lákali zlatokopky aj naivky. Oblečením 

aj spôsobmi ostávali na úrovni veksláckej módy, zato na hrdle 

nesmela chýbať masívna zlatá reťaz. Steinhübel si chcel kúpiť aj 

súkromné lietadlo, to však uţ nestihol. Toto všetko teda malí, ale 

stále ostávali v podsvetí. Skôr nepríjemne tušení neţ videní. A oni 

sa chceli predviesť, ukázať, ohurovať aj verejne… 

Steinhübel vedel, ţe do médií sa v lichotivom svetle nedostane 

inak, iba ak si ich kúpi. A keďţe mal slabosť na mimoriadne mladé 

dievčatká (osemnásťročná uţ bola preňho stará), zameral sa na 

súťaţe Elite Model Look, ktoré sa vtedy začínali. Fotografka, ktorá 

Ţaluďa osobne poznala, spomína: „Chodil osobne nielen na 

kastingy v Bratislave, ale aj do Nitry, Bystrice, Košíc.“ Kaţdý deň 

ho pritom mohli stretnúť s iným dievčaťom. 

Okrem toho bol prezidentom agentúry Queen of Slovakia – súťaţe 

krásy i členom rady Konta nádeje, jeho meno sa objavilo aj v 

kauzách dvoch prvých súkromných televízií 

na Slovensku. Podľa neoficiálnych informácií spolu s Mariánom 

Kočnerom a jeho Gamatexom stál za kauzou televízie Markíza, 
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ktorá vypukla pred parlamentnými voľbami v roku 1998. 

Neúspešný pokus vstúpiť do tohto komerčne najsledovanejšieho 

média kompenzoval dovtedy nevídanou draţobnou kúpou licencie 

horibilne zadĺţenej televízie VTV. Ţaluď síce oficiálne tvrdil, ţe 

nie je majiteľom spoločnosti Satel Média, ktorá v spomínanej 

televízii zabezpečovala vysielanie, ale mnoho indícií naznačuje, ţe 

v pozadí stál práve on. Stálo ho to podľa médií najmenej 30 

miliónov korún a všemoţne sa usiloval, aby sa mu so ziskom 

vrátili. 

V poslednom období pred smrťou sa ešte aktívnejšie zapájal do 

spoločenského ţivota. Mal výborné kontakty s niektorými 

politikmi, najmä z HZDS. Peter Steinhübel sa priatelil s 

Vlastimilom Vicenom, ktorý sa nikdy netajil kamarátskym 

vzťahom k exriaditeľovi SIS Ivanovi Lexovi. Podľa informácií 

SME Ţaluď telefonoval a občas sa aj stretol s námestníkom SIS 

Svéchotom. 

 
 
Len keď chcem 
Samozrejme, Steinhübel si predstavoval svoju medializáciu 

výhradne v ruţových farbách. Na investigatívnych novinárov bol 

alergický. Známy je prípad, keď populárny novinár nakrútil 

televíznu reportáţ, kde predstavil Ţaluďa ako podvodného 

veksláka. Ten sa to dozvedel a spolu s dvoma komplicmi autora 

kompromitujúcej snímky napadol na verejnosti. Dobili a dokopali 

ho tak, ţe dva týţdne leţal v nemocnici a dva mesiace sa 

doliečoval. Na súde odmietli svedkovia svedčiť a sudca bol 

náchylný uveriť tomu, ţe novinár si váţne zranenia spôsobil sám. 

Kazeta s kompromitujúcou nahrávkou zmizla. 

Inak Ţaluď o publicitu veľmi stál, a tak v prenose finále súťaţe 

krásy Queen of Slovakia, sponzorovanej Tatravagónkou Poprad, ho 

bolo v roku 1997 na obrazovkách STV vidieť pomaly častejšie neţ 

súťaţiace krásky. Sedel v spoločnosti Jozefa Daniša, synovca vtedy 

uţ nebohého mafiána Tutiho. 
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Rok predtým sa mal nechtiac zviditeľniť tým, ţe jeho priateľ a 

poslanec HZDS Vlastimil Vicen na tej istej súťaţi presviedčal 

porotu o tom, kto má byť víťazkou, nezvyčajne zvýšeným hlasom. 

A náhodou mu pritom vypadla na zem pištoľ… 

Bývalý minister vnútra Ladislav Pittner to pre SME-Plus 

komentoval slovami: „Niekdajší veľkí veksláci s čiernym 

obchodom valút dnes pôsobia v rôznych komisiách a porotách 

súťaţí ako ctihodní muţi.“ 

 

Taká veľká láska 
Napriek tomu, ţe Steinhübel mohol mať mladých krások na výber, 

dokázal sa (a veľmi váţne) zamilovať. Pravda, bol to cit nanajvýš 

gangsterský, kde rukolapné dôkazy lásky milovanú bytosť aţ tak 

veľmi netešili. 

Táto romanca má aj skutočné románové spracovanie – vyšlo pod 

názvom Smrť, na ktorú sa čakalo. Ţaluďovou vyvolenou sa totiţ 

stala neplnoletá dcéra známeho spisovateľa Petra Holku, modelka 

Pavla. Spočiatku jej ako zbohatlík nepochybne imponoval a dobré 

rady rodičov okázalo ignorovala. Keď sa musel na čas skrývať, 

chodievala do jeho bytu na Trnavskom mýte, kde jej nechával 

odkazy s vyznaniami lásky na odkazovači telefónu pevnej linky. 

Je pozoruhodné, ţe obávaný mafián predsa len rešpektoval rodinnú 

hierarchiu a niekoľkokrát sa pokúšal matku aj Pavlinho otca osobne 

presviedčať o svojich dobrých úmysloch. No asi neboli aţ také 

dobré, keď mu ich vyhovárala vlastná matka. Tú zato zmlátil tak, ţe 

musela vyhľadať zdravotnú pohotovosť. Pavla sa časom sama 

rozhodla vymaniť spod jeho vplyvu. Najbezpečnejšie sa jej zdalo 

vzdialiť sa mimo mesta i krajiny. Lenţe Ţaluď ju vyhľadal aj v 

Paríţi, kde v tom čase fotografovala pre reklamnú agentúru, a pri 

stretnutí ju v taxíku ohrozoval noţom. Nútil ju, aby sa s ním vrátila 

na Slovensko. Na zásah agentúry vtedy policajti Ţaluďa zadrţali a 

neskôr vyhostili z Francúzska. Pavla sa pred ním istý čas skrývala v 

Mníchove. Keď sa vrátila, zahynula pri podozrivej autonehode v 

Bratislave. Podozrenie padlo na Ţaluďa. Zronený otec podal 
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ţalobu, keďţe Pavla bola ako Ţaluďova milenka ešte neplnoletá, 

ale súd bol len fraškou. Namiesto spravodlivosti sa otec dočkal 

verejného poniţovania. Ţaluď mal zjavne kontakty aj medzi 

sudcami. 

 
Permanentne na muške 
Doba dávala veľké šance tým, ktorí neuznávali ţiadne pravidlá 

slušnosti a poctivosti. Ale aj medzi nimi sa prestúpenia ich 

vlastných pravidiel trestalo, a tak ku konfliktu súperiacich gangov 

nebolo nikdy ďaleko. Peter Steinhübel bol terčom piatich 

neúspešných atentátov. V roku 1993 ho pred domom jeho rodičov v 

bratislavskej Petrţalke váţne postrehli. Po viacnásobných 

priestreloch hrudníka priam zázračne vyviazol bez zranenia 

najdôleţitejších orgánov a chrbtice. Dokopy päť zásahov z pištole 

ráze 9 mm by normálne malo stačiť, ale Ţaluď bol ako mačka. Zo 

zranení sa liečil takmer rok. 

Príliš silného súpera mafia oslabuje útokmi na jeho najbliţších. Dňa 

26. apríla 1993 v Bratislave dobodali a zastrelili Ivana Trančíka zo 

Ţaluďovej skupiny. Rovnako zle skončil – ako dvadsaťsedemročný 

– aj jeden zo Ţaluďových ochrankárov. 

O rok neskôr pred bratislavským Quenn’s Pubom pravdepodobne 

predčasne explodovala náloţ pod Ţaluďovým automobilom práve v 

čase, keď sa k nemu blíţil. Detonácia odtrhla ruku jeho 

ochrankárovi, ktorý mu otváral dvere. Steinhübela len poranila a na 

nejaký čas ohluchol. Odvtedy si pre svoju bezpečnosť dal vyrobiť 

opancierovaný mercedes za vyše 20 miliónov korún. Okná na 

vozidle odolajú streľbe zo samopalu a explodujúca náloţ by 

automobilový tank maximálne nadvihla, bez ďalšieho ničivého 

účinku. 

Najal si aj „štartéra“, chlapíka, ktorý riskuje ţivot, aby boss mohol 

bezpečne nastúpiť do auta. 

Najzvláštnejší útok na neho sa odohral 23. mája 1999. Správu o 

ňom priniesla iba TV Markiza, ale sám Peter Steinhübel ju na druhý 

deň dementoval. Dokonca sa vyhráţal ţalobou, lebo na základe 
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tejto informácie prišla vraj jeho firma o niekoľkomiliónový obchod. 

Šéf slovenských vyšetrovateľov generál Ivor však potvrdil, ţe tento 

atentát na Ţaluďa sa naozaj stal. Na Bajkalskej ulici doteraz 

neznámi páchatelia strieľali na jeho Mercedes Jeep a minuli ho len 

preto, lebo si proti zvykom presadol na šoférske miesto a sám 

riadil. Na jeho mieste vzadu teda sedel ochrankár. Oknami vozidla 

preletelo niekoľko striel a jedného zo Steinhübelových ochrankárov 

zasiahla strela do ramena. Na Ţaluďovu ţiadosť mali všetci 

prítomní o neúspešnom pokuse o jeho fyzickú likvidáciu mlčať. 

Ochrankár, ktorý vyhľadal lekársku pomoc, preto uviedol, ţe sa 

postrelil sám. 

Steinhübel vedel teda veľmi dobre, ţe je na zozname a niekto ho 

chce.dať dolu“. Jeho kamarát pre SME povedal: „Vedel, ţe raz 

zomrie. Všetci to vedia. Preto ţijú tak, ţe si uţívajú celým 

priehrštím.“ 

Steinhübel sa tak aj správal. Pár týţdňov pred smrťou na vychytenej 

(neskôr vypálenej) diskotéke pri Queen’s Pube sa bujaro zabával so 

spoločnosťou priateľov. Všetkým objednával vodku a tancoval na 

stole. Keď ho však chcela jeho známa odfotografovať, decentne, no 

rázne jej pošepol: „Ak sa to niekde objaví, zabijem ťa.“ 
  

O pár dni sa na tom istom mieste uskutočnil ďalší pokus o atentát 

na neho. A zase vyviazol. Steinhübel nepochybne veril vo svoju 

„jánošíkovskú“ nesmrteľnosť – nosil „druidský amulet“, ktorý ho 

uţ toľko ráz zachránil. 

Šiesty útok Ţaluď nepreţil. Napriek takmer dokonalej činnosti jeho 

osobnej ochranky, ktorú si školil z ľudí, ktorých veľmi dobre 

poznal, vraţednému útoku nakoniec neunikol 

 

Rana z nemilosti 
Večer 4. augusta 1999 prišiel Ţaluď do objektu Bratislavských 

mraziarní, a. s., na Trenčianskej ulici, ktoré mu patrili. Priviezol sa 

na svojom Ferrari za dvanásť miliónov, za ním VW Golf s dvoma 

ochrankármi. Vrátnik Ţaluďa vpustil cez garáţovú bránu, ochranku 
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cez rampu. Práve v čase, keď prestupoval do svojho 

opancierovaného mercedesu, sa ozval jediný výstrel. Ochranke vraj 

ešte stihol povedať: „Hovoril som vám, ţe máte stáť blízko pri 

mne.“ 

Prvé indície smerovali k záveru, ţe ostreľovač na svoju obeť 

pravdepodobne číhal na niektorej zo striech podniku. Ako spresnil 

generál Ivor, vrah v skutočnosti strieľal z protiľahlého opusteného 

objektu bývalého podniku Milex. Asi sto metrov od pozície 

ostreľovača policajti našli smrtiacu zbraň – opakovaciu pušku 

značky Sauer and Sohn V nábojovej komore bola ešte nábojnica a v 

zásobníku ďalšie dva dum-dum náboje. 

Strela zasiahla Ţaluďa do chrbta, tesne pod ochrannú vestu. 

Špeciálny projektil mu roztrhal črevá, pečeň a dalšie vnútornosti. 

Išlo o strelu s poloplášťom. Aby mala čo najúčinnejší efekt, 

olovená špička sa obyčajne narezáva do kríţa alebo sa do nej vyvŕta 

otvor a naplní sa ortuťou. Takto vystrelený projektil po náraze v 

tele blúdi a trhá, čo mu príde do cesty. 

Peter Steinhübel alias Ţaluď ťaţkým zraneniam podľahol v 

ruţinovskej nemocnici 5. augusta 1999, niekoľko minút po polnoci. 

Polícia neskôr zistila, ţe guľová zbraň značky Sauer and Sohn s 

puškohľadom patrila občanovi Nemeckej spolkovej republiky 

Hansovi Jochenovi P., ktorý prišiel na Slovensko na poľovačku. 

Kým Hans spolu s priateľom, Rakúšanom Rolandom V., večeral 6. 

októbra 1998 v pohostinstve na Májovej ulici v Petrţalke, ktosi mu 

ukradol terénne Mitsubishi Pajero. A v kufri auta bola budúca 

vraţedná zbraň. 

Spôsob, akým bol Ţaluď zavraţdený, svedčí o tom, ţe vrah dobre 

poznal zvyky svojej obete. Pri jej takmer dokonalej telesnej 

ochranke bolo moţností, ako ho fyzicky zlikvidovať, naozaj veľmi 

málo. Moţno aj preto vrah pouţil strelu dum-dum nielen s 

takzvaným trhacím efektom, ale aj s efektom definitívy, ţe obeť na 

stopercent nepreţije. Podľa dostupných súvislosti sa ukazuje, ţe 

Ţaluď vedel, kto mal záujem na jeho zavraţdení. 
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Tých, ktorí chceli Ţaluďa „odstavil“, bolo dosť, no tých, ktorí si to 

skutočne mohli dovoliť, bolo iba zopár. Časopisu Moment sa podľa 

informácií z hodnoverných zdrojov podarilo zistiť, ţe by to 

nemusela byť ani ukrajinská či albánska mafia. Jednou z viacerých 

verzii motívu je, ţe Ţaluď podľa ľudového príslovia spadol do 

jamy, ktorú inému sám kopal. 

 

Osudným sa mu zrejme stal veľký kšeft s Tatravagónkou Poprad. V 

nej mal veľký podiel popradský prednosta okresného úradu 

Vladimír Bachleda. V roku 1996 záhadne zmizol. Na ceste domov z 

garáţe, kde zaparkoval auto, sa jednoducho stratil. Niekoľko hodín 

predtým s ním údajne neúspešne rokoval Ţaluď. Od akcionára 

Vladimíra Bachledu chcel odkúpiť jeho podiel, aby mal v 

Tatravagónke rozhodujúce slovo. Zrejme sa nedohodli. Odvtedy 

prednostu Okresného úradu v Poprade nikto nevidel. V deň svojho 

zmiznutia však podpísal splnomocnenie, ktoré zo Ţaluďa urobilo 

jeho nástupcu. Bachledu teda po neúspešnom rokovaní mafiánsky 

boss asi uniesol, donútil násilím urobiť to, čo nešlo „podobrotky“, a 

keďţe ho uţ nepotreboval, pravdepodobne sa Bachledu zbavil. 

Tým sa však pribeh nekončí. Bachledova ţena sa vraj dala dokopy s 

miestnym bossom Ondrejom Ţembom. A ten mal údajne pracovať 

na tom, aby Ţaluď svoj čin oľutoval. Ako odmenu mal okrem 

Bachledovej ţeny získať aj jeho podiel v Tatravagónke. V týchto 

súvislostiach je zaujímavý fakt, ţe Ondrej Ţemba je označovaný za 

bossa popradského podsvetia – nahradil tak Milana Reichela, ktorý 

sa musel pred políciou od roku 1997 skrývať. A práve v tom čase sa 

kriminálnej polícii v súčinnosti so špeciálnymi zloţkami 

ministerstva vnútra podarilo odhaliť pripravovaný atentát na bossa 

Ondreja Ţembu. V tejto súvislosti dokonca zadrţali expríslušnika 

SIS ako objednávateľa vraţdy. Zdá sa však, ţe skutočným 

objednávateľom bol niekto iný – na jednej strane opatrný, na strane 

druhej dostatočne nekompromisný človek. Podľa všetkého ním mal 

byť Ţaluď. Lenţe polícia zistené skutočnosti oznámila Ondrejovi 

Ţembovi. O pár dní nato Ţaluď skonal. 
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Ako to však uţ pri neuzavretých prípadoch býva, všetko môţe byť 

aj inak. Inú verziu priniesol denník SME, ktorý upozornil, ţe 

májový pokus o vraţdu Ţaluďa prišiel iba dva dni predtým, ako 

licenčná rada odsúhlasila prechod vysielacej licencie VTV na 

spoločnosť Satel Média. Túto firmu síce vlastnila bývalá 

programová riaditeľka TV Markíza Tatiana Heldová, ale v pozadí 

stál Steinhübel. „Týmto ťahom Steinhübel vypálil rybník šéfovi 

Markízy Pavlovi Ruskovi, ktorého ochraňujú Ukrajinci veľkého 

bossa Ivana Ivanoviča M., skrývajúceho sa vo Francúzsku. Mafie 

tohto typu a pôvodu bez ohľadu na zámery toho, komu slúţia, riešia 

problémy vţdy po svojom. Udalosti v mraziarňach by ich štýlu 

zodpovedali,“ dodáva SME. 

Celkom iná verzia sa objavila na diskusnom fóre www.cernak.sk, 

kde sú sústredené články s tematikou organizovaného zločinu. 

Anonym v nej upozorňuje na známe posledné slová Steinhübela, 

keď vyčítal ochranke, ţe nestáli dosť tesne vedľa neho, aby ho 

chránili. Anonym tvrdí, vraj tak urobili naschvál, pretoţe vedeli, čo 

sa chystá. A smrteľný výstrel vraj nevyšiel z opustenej budovy 

Milexu, ale priamo z areálu mraziarní, kde mala byť nájdená aj 

nábojnica. Smrteľný útok by teda vyšiel od jeho vlastných… 

Jedinou neodškriepiteľnou skutočnosťou je, ţe ani jedna z týchto 

verzii dodnes nebola oficiálne potvrdená, a táto smrť teda ani 

objasnená. 
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POLITICI A MAFIA 
Tých, čo aspoň trochu sledujú základné charakteristiky a vývoj 

organizovaného zločinu, spojenie politikov a mafiánov 

neprekvapuje. Zdá sa však, ţe najviac prekvapuje politikov samých, 

najmä ak niekto ukáţe prstom aj na nich.  

 

Začiatkom roka 2004 vyvolal v slovenskom parlamente rozruch 

rozhovor, ktorý médiám poskytol vtedajší 1. viceprezident 

Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak. Nevyhol sa ani odpovedi na 

priamu otázku, či je organizovaný zločin prepojený so 

zákonodarným zborom, a potvrdil, ţe chápadla mafie siahajú aţ 

tam. Ach, tá uráţka, to zneváţenie parlamentu, spochybnenie 

najvyššieho zákonodarného zboru! Najviac sa rozčuľoval poslanec 

HZDS Ladislav Polka, ktorý sa neskôr verejne prihlásil ku 

kontaktom s mafiánskym bossom Svobodom. No a ďalší poslanec 

HZDS Gustáv Krajči, ktorý sa preslávil aj tým, ţe ako minister 

vnútra v roku 1997 otváral jeden z novovybudovaných objektov 

ministerstva vnútra takmer plece pri pleci s údajným bossom 

všetkých bossov Mikulášom Černákom. A Vlastimil Vicen, 

privatizér a exposlanec HZDS, na otázku časopisu Týţdeň o 

prepojení politickej moci a organizovaného zločinu v ére 

mečiarizmu reagoval takto: „Cez moju osobu prerastal do 

parlamentu zločin. Ja som to všetko organizoval a som prekvapený, 

ţe ste na to ešte neprišli.“ 

 

Inak bolo ticho. Akurát šéf Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek na 

dodatočné otázky redaktorov časopisu Live! povedal: „Ide o to, do 

akej miery toto zločinecké zoskupenie ovplyvňuje politiku štátu, 

právny systém a rôzne financovania. Dôleţité je, do akej miery 

ohrozuje základy právneho štátu. Ide o určenie miery vplyvu, ktorý 

je u nás dosť výrazný.“ Pre časopis Týţdeň zároveň pripustil, ţe 

niektorí politici vytvárali podmienky na organizovanú trestnú 

činnosť. Konkrétne pri kšeftovani s vykurovacími olejmi. „Vedeli 

sme, ţe zločinecké skupiny sa snaţia vyuţiť cenové rozdiely v 
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spotrebnej dani medzi naftou a minerálnymi olejmi. Ako 

vyšetrovateľ som na podobný problém narazil uţ v rokoch 1993– 

1994. Stačila by jednoduchá legislativna zmena, a bolo by po 

probléme. Roky sa to vedelo, no nikto to neriešil. Kladiem si 

otázku, či to nebolo preto, aby tento druh trestnej činnosti nerušene 

pokračoval.“ 

 

Po rokoch vplyv mafie na parlament potvrdil generálny prokurátor 

Dobroslav Trnka slovami: „Od roku 1989 a potom aj po vzniku 

Slovenskej republiky sa vytvárala legislatíva, ktorá umoţňovala 

holandské draţby, nekontrolovateľnú privatizáciu, ktorá 

umoţňovala krach bankových domov, na to tu však bol parlament. 

Zoberte si, kto za čo hlasoval…“ 

Mimochodom, v kauze naftárskej mafie sa do podozrenia dostala aj 

poslankyňa SDKÚ Libuša Martinčeková. Podľa Jaroslava Spišiaka 

pritom zisky z obchodovania s ľahkými vykurovacími olejmi tvorili 

najvýznamnejšie príjmy organizovaného zločinu na Slovensku. 

Jozef Šátek na tému trestnej činnosti tzv. bielych golierov dodal: 

„Predpokladám, ţe vzhľadom na miliardové majetky, o ktoré išlo v 

niektorých prípadoch, narazíme na ekonomicko-mocenské 

zoskupenia aj v kauzách konkurznej mafie.“ 

 

Ľudia, ktorí disponujú takto nakradnutými obrovskými 

prostriedkami, sú ideálnymi partnermi tých politických strán, ktoré 

sa nepýtajú, odkiaľ prichádzajú financie na ich činnosť. Napríklad 

od nemajetných dôchodcov, ktorí ich prinášajú v igelitkách. 

Následne sa vplyv mafie na politiku prejavuje aj tým, ţe 

nepohodlní a príliš aktívni policajní predstavitelia sú odvolávaní. 

Tak prišiel o miesto najskôr spomínaný Šátek a s nástupom novej 

vlády za účasti HZDS aj Jaroslav Spišiak a všetkých osem 

krajských policajných šéfov. 

Pravda sa ukázala… 
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Čo sme horší? 
Prerastanie mafiánskych záujmov do politiky je vec taká stará ako 

mafia a politika samotné. Ved aj najväčší drogový narkobarón 

Pablo Escóbar bol istý čas v Kolumbii poslancom. Priekopníkmi v 

tejto oblasti boli od začiatku Taliani, stačí si len zalistovať v 

histórii. Na rokovaní sicílskeho regionálneho parlamentu 23. 

augusta 1963 odznela aj táto (stenografický zaznamenaná) reč 

senátora Feliciana Rossitta:.. „Je typické, ţe najviac krvi tečie tam, 

kde kresťanskodemokratická strana získala najvyšší počet hlasov. 

Aj v tomto zhromaţdení sedí priamy exponent mafie, je to Dino 

Conzoneri, advokát a ochranca Luciarra Liggia (najväčšieho 

vtedajšieho sicílskeho mafiána, pozn. aut.)!“ 

Napriek takýmto verejným odhaleniam ostalo prepojenie 

politických špičiek a mafie aţ donedávna morou verejného ţivota v 

Taliansku. Jeden z najvyšších bossov sicílskej mafie Bernardo 

Provenzano unikal spravodlivosti do 12. apríla 2006, teda štyridsať 

rokov. Pred zatknutím ho chránili určité politické špičky z Ríma 

tým, ţe ho buď včas varovali, alebo odvolali tých, čo mu boli na 

stope. Vracalo sa im to v spoľahlivých voličských hlasoch v 

oblastiach pod kontrolou mafie a v moţnosti odstraňovania 

nepohodlných politických protivníkov s pomocou mafie. 

Ako si talianski mafiózovia priniesli do USA staré zvyky z 

domoviny, tak si zachovali aj snahu o kontrolu nad politikou. 

Pozoruhodne málo práce mali s Kennedyovcami, a to cez ich otca, 

ktorý sa síce vypracoval aţ na veľvyslanca USA vo Veľkej Británii, 

ale boss Sam Giancana o ňom doslova povedal: „Toho krčmára a 

burziána a jeho starého otca mafistu Patricka sme urobili v 

prohibícii my. Po nej nastrkali milióny získané z čierneho alkoholu 

do ropy, zhrabli obrovské zisky, a keď sa cez bohatstvo dostali k 

politike, vykašlali sa na nás!“ 

Niekoho, kto sa o históriu mafie podrobnejšie nezaujímal, môţe 

takéto odhalenie šokovať. Ešte šokujúcejšie je, ţe cez speváka 

Franka Sinatru (ktorý si pozornosť Kennedyovcov vyslúţil 

štedrými sponzorskými darmi na prezidentskú kampaň Johna F. 
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Kennedyho a ktorý ich uviedol do Las Vegas) sa do postele nového 

prezidenta dostala dvadsaťšesťročná Judith Campbellová, milenka 

uţ menovaného päťdesiatdvaročného mafiánskeho bossa Giancanu. 

Vo svojich pamätiach táto milá bruneta spomína na prvý večer s 

budúcim prezidentom: „Pamätám si číslo izby 1651 v hoteli Plaza, 

kde sme sa bliţšie zoznámili.“ Mafiózovia okolo Giancanu si od 

nového „posteľného kontaktu“ veľa sľubovali a obetavo naháňali aj 

hlasy, veď Kennedy vyhral len veľmi tesne. Lenţe bratia 

Kennedyovci sa „nevydarili“, a namiesto spolupráce zvolili 

frontálny útok proti základom mafie v USA v operácii Veľké 

zovretie. Kým zovretie začalo účinkovať, padol „nevďačný“ mladý 

prezident pod výstrelmi v Dallase. Tie avizovali a aj nahlas uţ dlho 

vopred sľubovali ohrození mafiánski šéfovia. 

Odvtedy sa viacero prezidentov rôznych krajín (napríklad Baptista 

na Kube) dostalo do úzkeho kontaktu s vysokopostavenými 

mafiánmi. Preto nás moţno neprekvapí, ţe za obrovskými 

rozkrádačkami štátnych peňazí pri prehnane predraţenej 

rekonštrukcii Kremľa (vyšetrovanej aj švajčiarskou prokuratúrou) 

stála „rodina“ vtedajšieho ruského prezidenta Borisa Jeľcina. Takto 

získané špinavé peniaze im podľa denníka The New York Times 

pomáhal prepierať cez newyorské banky povestný Semion 

Mogiljevič, ktorý cez nastrčených emisárov ovládal aj Madarsko a 

Slovensko. 

 
Príklad z Bulharska 
Vo všetkých postkomunistických krajinách sa objavil podobný 

scenár. Zoja Dimitrová to vo svojej štúdii opísala takto: 

.Neboli zákony. Polícia na to nemala sily. Sedemtisíc päťsto 

dôstojníkov odišlo za čias Atanasa Semerdijeva, prvého ministra 

vnútra po 10. novembri 1989. Ďalších dvetisíc prepustil jeho 

nástupca, právnik Hristo Dánov, minister vnútra v roku 1991. 

Jordan Sokolov, minister vnútra za Uniu demokratických síl v roku 

1992, vykopol dalšich štyritisíc. Dokopy opustilo ministerstvo 

vnútra nakoniec aţ štrnásťtisíc policajtov, pomocníkov, 
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vyšetrovateľov, zamestnancov zahraničnej rozviedky. Mnohí z 

prepustených dôstojníkov poznali tajné informácie, mali vedomosti 

a skúsenosti. Ochranná spoločnosť VIS-1 bola zaloţená v roku 

1991. Vraveli, ţe meno spoločnosti je vytvorené z počiatočných 

písmen slov Viara, Investícii, Sigurnost (Viera, Investícia, 

Bezpečnosť), ale je tam nápadná zhoda s počiatočnými písmenami 

mena Vasila Ilieva. Všetky bezpečnostné sluţby boli registrované 

pod dekrétom číslo 56 a neskôr pod Obchodným zákonom. Neboli 

ţiadne ohraničenia. Pre ochranné, zabezpečovacie a vymáhačské 

firmy neexistovali nijaké kritériá. Nevyţadovala sa od nich licencia. 

Nikto sa nestaral o to, aby zamestnávali len osoby bez trestného 

záznamu. A mnoţili sa ako hríby Parlament prijal policajný zákon, 

podľa ktorého ochranné firmy musia mať licenciu, aţ v roku 1994. 

Štyri roky právneho vzduchoprázdna. Štyri roky pomáhal štát 

ponúkaním moţností pre všetky druhy vydieračov, aby sa 

zorganizovali do polovojenských štruktúr.“ 

A tieto štruktúry okamţite nadväzovali kontakty so 

skorumpovateľnými politikmi: 

„V roku 1993 prerazili. Jednoducho dobyli parlament s pomocou 

väčšiny Bulharskej socialistickej strany. Podľa chýrov stála zmena 

Trestného zákona o hazardných hrách 500 000 amerických dolárov. 

O rok nato sa muţ, ktorý dostal tie peniaze, vybral hlboko do 

Čierneho mora na jete, čo predtým ešte nerobil. O dva dni neskôr 

našli jeho telo. Neboli na ňom stopy násilia. Len nehoda.“ 

Aj my poznáme viac ako zvláštne postavy v úlohe ministra vnútra, 

teda najvyššieho predstaviteľa štátu povereného bojom proti 

zločinu. Tu je bulharská verzia: 

„V roku 1995 vládla Bulharská socialistická strana Ţana Videnova 

a ministrom vnútra bol Ljubomir Načev. Nebolo väčšieho klauna 

počas posledných vlád neţ Načev. Klebetník, zbytočný človek, 

ktorý uráţal inteligenciu novinárov. Počas diskusie poslancom 

hodinu vysvetľoval, ţe neexistuje definícia organizovaného 

zločinu. Jeho kariéra skončila hanebne, tak ako sa vyvíjala. V tú 

noc, keď gang zlodejov áut zavraţdil troch policajných dôstojníkov, 
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nafilmovali Ljubomira Načeva v reštaurácii po súťaţi krásy v 

spoločnosti topmodeliek. Modelky pracovali pre agentúru, ktorú 

vlastnili a platili mafiánski zápasníci. Na druhý deň Načeva 

prinútili, aby podal demisiu, a rýchlo sa na neho zabudlo.“ 

Vzťah politikov a podsvetia v Bulharsku stručne zhrnul Nikolaj 

Dobrev, predseda Národnej bezpečnostnej komisie pri bulharskom 

parlamente, ktorý sa rozhodol pustiť do vlastnej vojny proti 

zločincom. Uţ predtým neţ sa stal ministrom, bol tvrdým kritikom 

organizovaného zločinu. V marci 1996 napisal do Dumy, orgánu 

Bulharskej socialistickej strany, ţe „tajomníci, riaditelia a vedúci 

národných sluţieb majú svoje vlastné podnikanie… jasne a 

premyslene komunikujú s vodcami podsvetia… rôzne sily a 

skupiny získavajú agentov vo vnútri týchto sluţieb a získavajú 

informácie… odtiaľto pochádzajú informácie, na základe ktorých 

vznikli škandály v Bulharskej socialistickej strane… medzi 

vrcholovými vedúcimi je korupcia.“ 

 

Mečiar, to je ţivot! 
Po voľbách v roku 1998 sa na zastávke električky pri 

Blumentálskom kostole v Bratislave odohrala táto poučná scéna. K 

zastávke prifrčala luxusná limuzína a ostala stáť na červenú. Z 

otvoreného okienka sa z dlhej chvíle vyklonil šofér, ktorý okrem 

holej lebky trpel aj na chorobu zvanú „hlavohruď“, a zavolal na 

neznámeho stojaceho na zastávke: 

„Koho si volil?“ 

Neznámy sa v rozpakoch obzrel. Kto sa mu to prihovára? Prečo mu 

tyká? A čo to vlastne chce? Kým sa však spamätal, naskočila 

zelená, a tak mafián uţ len zakričal: 

„Mečiar, to je ţivot!“ 

Tomu neznámemu to mohlo pripadať ako zlý vtip, 

ale tento výrok ľahko pochopíme napríklad pri listovaní v knihe Tri 

ţivoty hovorcu. Bývalý hovorca VSZ a neskôr aj USSteel-u Jozef 

Marko tu píše aj toto:“Ak niečo spojilo Alexandra Rezeša a spol. s 

Vladimírom Mečiarom, tak jednoznačne privatizácia ţeleziarní… 
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Ľudia z Rezešovej skupiny veľmi dobre vedeli, čo sa patrí, a podľa 

toho sa aj správali. Prejaviť vďačnosť moţno napríklad prenajatím 

budovy Mečiarovej strane na Jégého ulici v Bratislave a 

zrekonštruovať ju za 125 miliónov korún… Alebo letecky priviezť 

na Slovensko svetoznámeho francúzskeho herca Gérarda 

Depardieua, reprezentatívne sa oňho postarať a správne naladiť tak, 

aby bol schopný vystúpiť na mítingu HZDS v Košiciach. Tých 

protisluţieb bola samozrejme, podstatne viac… prihlášky do HZDS 

sa vyskytovali vtedy v ţeleziarňach asi v rovnakom mnoţstve ako 

toaletný papier… Rýchlosťou blesku sa totiţ šírila informácia, ţe 

kto nepodpíše, príde o dobre platený ‚flek’.“ 

A čo to má spoločné s mafiou? Tak napríklad mediálne známe 

kontakty Alexandra Rezeša s povestným košickým bossom 

Róbertom Holubom a jeho syna Júliusa s Holubovým nástupcom 

Karolom Kolárikom. Neposedávali v kaviarni hotela Slovan isto len 

preto, aby si podebatovali o počasí. Mimochodom, keď Rezešovci 

priviedli VSZ na pokraj krachu a museli neslávne odísť, udiala sa 

jedna pozoruhodná udalosť. V médiách vzbudila zaslúţený rozruch 

a pre časopis Moment ju Svjatoslav Dohovič opísal takto: „V 

predposledný októbrový piatok pristála v neskorý večer na 

košickom letisku pravidelná letecká linka z Prahy. Pred východom 

z budovy čakalo niekoľko ľudí. Dvaja muţi, evidentne v bojovej 

nálade, pristúpili odrazu k novému šéfovi VSZ Export-Import 

Štefanovi Sarnovskému a začali ho nasilu ťahať do pristaveného 

auta. Pobúrenie mladého muţa z nechceného pozvania do auta videl 

policajt slúţiaci na pasovom oddelení. Podarilo sa mu útočníkov 

zamestnať a topmanaţér utiekol do budovy letiska. Únos tentoraz 

nevyšiel. 

Pokus o únos šéfa ţeleziarenského obchodu podľa všetkého 

zorganizovalo košické podsvetie. Prítomnosť jeho údajného šéfa, 

vtedy čerstvo oslobodeného Karola Kolárika, potvrdilo viacero 

zdrojov… Samotný Kolárik v Košickom večere poprel akúkoľvek 

súvislosť svojej osoby s incidentom na letisku. Vraj tam bol 

odprevadiť priateľa v sprievode dvoch ochrankárov. Zaujímavé na 
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jeho obhajobe je to, ţe v čase, keď údajne vyprevádzal niekoho na 

lietadlo, uţ ţiadne z Košíc neodlietalo. Muţmi, ktorí sa pokúsili 

primäť Sarnovského k nastúpeniu do auta, boli podľa dostupných 

informácií dve tieţ známe postavy. Jedna z podsvetia – Ladislav B., 

pravá ruka Kolárika a jeho spolutrpiteľ pri nespravodlivom 

obvinení z viacerých trestných činov. Druhý, Danilo V, riaditeľ 

Trade Trans Importu, výhradného dodávateľa surovín pre VSZ, 

pochádzal z obchodných kruhov napojených na VSŢ… Novodobá 

rezešovská história podniku si ešte pamätá na výbuch vo dvore 

rodinného domu Jána Smereka v čase, keď bol prezidentom firmy a 

pamätá si aj na bombové zásielky určené odborárskemu predákovi 

Jaroslavovi Gruberovi.“ 

Podľa denníka SME z I. augusta 2000 sa Alexander R. v roku 19% 

stretol na území Ukrajiny s bývalým ukrajinským premiéram 

Lazarenkom v prítomnosti Ivana Ivanoviča Miška. Toho označil 

vtedajší minister vnútra L. Pittner za bossa ukrajinskej mafie na 

Slovensku. Miško pre SME potvrdil schôdzku aj fakt, ţe istý čas 

obchodoval so Semionom Mogiljevičom (medzičasom uţ 

zatknutým v Moskve), označeným správou CIA za jedného z 

najväčších odborníkov na pranie špinavých peňazí. 

Podľa ďalších správ médií preverovala španielska polícia v polovici 

roku 2000 aktivity Alexandra R., Júliusa R., Evy R. a Edity R., 

keďţe sa rozhodli podnikať v oblasti Alicante, známej mafiánskym 

prepojením na tzv. nových Rusov. Menovaní boli preverovaní v 

súvislosti s podozrením z prania špinavých peňazí. 

Rezešovci však neboli jediní vďační prívrţenci muţa prezývaného 

LenOn. Majiteľ nitrianskeho cukrovaru Dušan Sopko v roku 1997 

odhalil, ţe po neúspešných vymáhaniach peňazí pre HZDS cez 

zamestnanca ministerstva privatizácie vstúpila na scénu nitrianska 

skupina podsvetia, ktorá ho prinútila vybrať z účtu takmer 12 

miliónov korún. Neskôr sa za to uţ spomínaný Ľuboš Ferus alias 

Muky na krátky čas ocitol vo vyšetrovacej väzbe. 

Toľko k zvolaniu v nadpise tejto podkapitoly. 
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Tajné sluţby a mafia 
Najlepším spojivom medzi bezškrupolóznou politickou stranou pri 

moci a podsvetím je ňou ovládaná tajná sluţba. V 80. rokoch bol v 

Taliansku takou spojkou medzi legitímnou a nelegitímnou mocou 

boss Pippo Caló. Niekto by dokázal nájsť podobnosť aj v Ivanovi 

Lexovi. Nech však prehovoria svedectvá dobovej tlače: 

Košický mafiánsky boss Róbert Holub bol údajne v kontakte s 

agentom SIS Jánom Dopirjakom. Vo svojom erotickom salóne 

Evelyn zhromaţďoval kompromitujúce materiály o dôstojníkoch 

tajnej sluţby. V tom šiel rovnako riskantnou cestou ako bratia 

Diničovci. Tí dali v erotickom salóne bratislavského hotela Junior 

nainštalovať kamery, ktoré slúţili na tajné nakrúcanie známych i 

dôleţitých kuli v krajine. Podľa Ivana Ivanoviča Miška, člena 

ukrajinskej mafie ţijúceho na Slovensku, išlo aj o kompromitujúce 

materiály na niektorých bývalých príslušníkov SIS za Lexovho 

vedenia. 

Lúpeţ astronomickej sumy v hodnote 174.7 milióna korún z trezoru 

nitrianskej pobočky Všeobecnej úverovej banky počas prvého 

januárového víkendu 1996 mala podľa niektorých zdrojov viesť aţ 

k SIS. Isté špekulácie smerovali aj k tomu, ţe časť finančných 

prostriedkov mohla poslúţiť pri volebnej kampani HZDS. Oba 

subjekty mohli mať záujem na zmarení vyšetrovania prípadu, ktorý 

dodnes nebol súdne uzavretý. 

Miroslav Sýkora mal pomáhať pri zavlečení prezidentovho syna aj 

pri vraţde Róberta Remiáša. Bývalý šéf SIS Ivan Lexa čelil 

obvineniam, ţe si vraţdu Róberta Remiáša u Sýkoru objednal za 

dva milióny korún. Senecký dom Miroslava Sýkoru mal podľa 

odborného posudku zhodou okolnosti rovnakú hodnotu. 

Vyšetrovanie, akým spôsobom 

došlo k darovaniu domu Sýkorovi, vzniklo pre podozrenie, ţe to 

mohol byť honorár za smrť Róberta Remiáša. 



77 
 

Sýkorov nástupca Čongrády bol podľa médií blízkym priatelom 

bývalého riaditela kontrarozviedky SIS Petra Tótha a poznal sa aj s 

bývalými príslušníkmi Lexovej SIS. 

Jeden z prvých bratislavských mafiánskych bossov Peter Steinhubel 

sa priatelíl s Vlastimilom Vicenom. Bol aj v kontakte s 

námestníkom SIS Svéchotom. 

Pri vraţednom útoku na Róberta Holuba a jeho pobočníka Faba 

mali byť v hoteli Danube aj agenti Lexovej SIS. Tomu venoval 

šéfredaktor Plus 7 dní Miloš Luknár svoj pravidelný rozbor pod 

titulkou Slovenský Berija? 

Podľa vtedajšieho šéfa slovenských vyšetrovateľov generála 

Jaroslava Ivora sa vraj sám Pápay vyjadril, ţe bývalý šéf SIS a 

poslanec Hnutia za demokratické Slovensko Ivan Lexa nad ním 

drţí ochrannú ruku. Pápay v Dunajskej Strede zaviedol nevídaný 

teror. Svoje si pri tom uţil aj politik Bela Bugár. „Pápayovci“ vraj 

mali prsty aj v bombových útokoch v Maďarsku, všeobecne 

médiami pripisovaných „Mečiarovmu komandu“. 

Je pozoruhodné, ţe keď sa Mečiar a jeho HZDS dostali v roku 2006 

opäť po dlhom čase do vlády, okamţite sa domáhali kontroly nad 

SIS a ţiadali šéfa slovenskej polície „lojálneho HZDS“! 

 
Hra so zápalkami 
„Najmä teraz, po vstupe krajiny do EU budú mať títo ľudia 

tendenciu ešte viac sa scivilniť, poľudštiť,“ povedal pre časopis 

Týţdeň Jozef Šátek. To znamená, ţe sa budú chcieť presadiť 

sofistikovanejšími metódami – napríklad ovplyvňovaním 

legislatívy. „Keďţe podsvetie sa dostalo k obrovským finančným 

prostriedkom aj vďaka korupcii, dnes disponuje informáciami, 

ktorými môţe vydierať politikov aj štátnych úradníkov. Týmto 

spôsobom sa dá celkom úspešne fungovať napríklad v procese 

verejných obstarávaní,“ upozorňuje Jozef Šátek. Podľa neho 

„zvýšenú pozornosť treba venovať zdravotníctvu, eurofondom, 

veľkým zahraničným investiciám, privatizácii elektrární a 

podobne“. 
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Názorným príkladom, ako to dopadne, keď sa táto nová forma 

organizovaného zločinu podcení, je Bulharsko. Miera korupcie tu 

dosiahla takú úroveň, ţe uţ aj v správe Európskej komisie sa píše: 

„Existujú váţne podozrenia z napojenia zástupcov štátu na 

organizovaný zločin.“ A na to si, po odvolaní troch ministrov 

vrátane ministra vnútra pre podozrenie z korupcie, trúfne 

posťaţovať bulharský premiér Sergej Stanišev: „Hovorí sa o tom aţ 

príliš nahlas.“ 

Mimochodom, koncom septembra 2008 y Moskve neznámy strelec 

zastrelil bossa mocného čečenského klanu Ruslana Jamadajeva (46) 

práve vedy, keď odchádzal z dôleţitého rokovania v Kremli. 

Jamadajev bol bývalý poslanec ruskej dumy. 

U nás sa o spojení ministrov a podsvetia najviac a nahlas hovorilo v 

súvislosti s A. Rezešom, J. Duckým a v súčasnosti Š. Harabinom. 

Najvypuklejší bol prípad Duckého, ktorého z postu ministra 

hospodárstva musel Mečiar odvolať, keď prepukla obilná kauza. Pri 

nej išlo o nezákonný vývoz šesťstotisíc ton obilia, čo stálo štát viac 

ako miliardu korún. Ducký sa vrátil do parlamentu ako poslanec za 

HZDS. Neupadol však do zabudnutia – vzápätí ho vymenovali za 

generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu. Tu uţ 

po ňom ostali mnohomiliardové škody. Aţ niekoľko rokov po jeho 

odvolaní novou vládou sa dostala na verejnosť správa o tom, ţe 

navyše podpísal za SPP zmenky, o ktorých nikto iný v podniku 

nevedel. Dňa 11. januára 1999 uţ ako súkromná osoba na 

odpočinku bol vo vchode domu, kde býval, zavraţdený. HZDS 

vyhlásilo, ţe išlo o politicky motivovaný čin. Pre Plus 7 dní na to 

reagoval vtedajší minister vnútra Ladislav Pittner slovami: “To je 

absolútny nezmysel. Je to naopak – ide o odstraňovanie 

potenciálnych svedkov. Na pána Duckého bolo podaných niekoľko 

trestných oznámení a je veľmi pravdepodobné, ţe počas 

vyšetrovania by sa nevyhnutne musel vyjadriť nielen k svojej 

činnosti, ale aj k činnosti iných osôb. Preto bol nepohodlný.“ 
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Čo proti tomu? 
Organizovaný zločin sa teda snaţí ovládnuť politické aj 

podnikateľské štruktúry v celom rozsahu.“Toto je základný princíp, 

na ktorom funguje, a aj preto je taký nebezpečný,“ povedal pre 

časopis Týţdeň vtedajší minister spravodlivosti Daniel Lipšic. 

Vyšetrovateľ Jozef Šátek pre Týţdeň charakterizoval toto obdobie 

u nás slovami: „Vzťahy medzi predstaviteľmi štátnych orgánov a 

osobami, ktoré uţ vtedy čelili váţnym podozreniam, ţe patria k 

organizovanému zločinu, boli nadštandardné“. 

Túto charakteristiku doby potvrdil pre SME aj Ladislav Pittner, 

dvojnásobný minister vnútra a riaditeľ SIS: „Na vrchole je ctihodný 

občan. Väčšinou podnikateľ alebo priamo človek pôsobiaci 

spravidla vo vládnej strane, a to bez ohľadu na jeho osobné 

politické presvedčenie… Polícia je zmätená, pretoţe ľudí, ktorých 

povaţuje za mafiánov, často stretáva na recepciách a spoločenských 

akciách vrcholných predstaviteľov. Potom sa polícia obáva 

zakročiť, pretoţe sa im mafiáni dostávajú do povedomia ako 

spojenci moci.“ 

V auguste 1998 Pavol Rusko dokonca tvrdil, ţe v spore o vlastnícke 

práva v televízii Markíza (kauza Gamatex) sa musel dohodnúť s 

mafiou. „A čo som sa mal obrátiť na opozíciu? V tomto štáte sa 

musím dohodnúť s podsvetím. Nič iné mi neostáva,“ povedal vtedy 

týţdenníku Domino fórum. Keď sa však dostal so svojou stranou do 

parlamentu, práve oni blokovali schválenie nových efektívnejších 

nástrojov boja proti organizovanému zločinu v podobe Špeciálneho 

súdu a špeciálnej prokuratúry. 

Keď sa v roku 2006 stal ministrom spravodlivosti poslanec HZDS 

Štefan Harabin, jeho prvý útok bol vedený proti samotnej existencii 

špeciálneho súdu. Keď sa na jeseň 2008 prevalila kauza dôverných 

vzťahov ministra spravodlivosti Harabina s človekom 

označovaným políciou za hlavu drogovej mafie, vicepremiér vlády 

SR a podpredseda vládnucej strany Smer Dušan Čaplovič na otázku 

Plus 7 dní, či sa tým bude koalicia zaoberať, odpovedal: „Smer má 

iné úlohy.“ 
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Poučenie 
Vo vyspelej spoločnosti mafia nemá šancu, ak ju nechráni priamo 

časť policajtov. A tí by si to netrúfli, keby to nebolo v záujme 

určitých politikov. 

Prvý úder mafii sa teda dáva pri voľbách. 

Druhý pri výmene šéfa tajnej sluţby. 

Tretí pri menovaní nového policajného šéfa povereného potlačením 

organizovaného zločinu. 
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KONIEC TROCH KRÁĽOV 
Etapu hrôzy 90. rokov, keď bolo bratislavskú mafiu vidieť najviac, 

končia tri neblahé postavy – Takáč, Surovčík a Svoboda. V tejto 

dekáde zaloţili svoje „kariéry“ a kaţdý z nich istý čas kraľoval 

svojmu teritóriu záujmov, ktoré sa u všetkých troch vzájomne 

prekrývali. A hoci začínali súbeţne s predošlými bossmi, 

predstavujú uţ novú vlnu organizovaného zločinu. Nesnaţia sa na 

seba upozorniť demonštratívnymi prejavmi násilia a moci. Naopak, 

radi by sa s majetkom získaným kriminálnou činnosťou zaradili do 

spoločnosti. Pokiaľ moţno čo najvyššie. Ale mafia nepozná odchod 

zo svojich radov z vlastnej vôle – a ešte k tomu všetkým na očiach. 

Aj preto sú na konci tejto kapitoly tri čerstvé hroby… 

 
JÁN TAKÁČ 
(1966 – 2003) 
Spolu so Sýkorom, Belovičom a ďalšími patril po roku 1989 k 

zakladateľom nového typu organizovaného zločinu v Bratislave. Na 

rozdiel od nich sa však drţal skôr v úzadí. Verejnosť sa o ňom a 

jeho gangu dozvedá najviac, aţ keď im samým uţ ide o ţivot. 

Nesnaţia sa v osobnom ţivote predvádzať či na seba príliš 

upozorňovať. Naopak, teraz letí imidţ prenasledovaného 

neviniatka, Jeden z tzv. takáčovcov v auguste 2006 vystúpil 

dokonca v reportáţi TV Markíza s názvom Mafián. V kruhu rodiny 

rozprával uvoľnene o ţivote za mreţami a pôsobení v podsvetí. 

Televíznu stanicu to stálo viac ako milión korún pokuty… 

Takáč teda preţil búrlivé 90. roky aj tak, ţe nebol veľmi na očiach. 

V duchu mafiánskeho osudu však nie oveľa dlhšie neţ jeho 

predchodcovia, a predsa inak. On ani dvaja jeho nasledovníci v 

hodine smrti neboli obklopení ochrankou. Akoby verili, ţe ich sa uţ 

zákony mafie netýkajú… 

 
Trochu iné podnikanie 
Je povšimnutiahodné, ţe Ján Takáč nemal nijakú klasickú 

mafiánsku prezývku. Navonok to bol rozvedený otec dvoch detí, 
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ktorý má brata. Podľa výpisu z obchodného registra podnikal veľmi 

pestro – poradenstvo v oblasti obchodu a sluţieb, nákup, predaj a 

prenájom nehnuteľností, vydavateľská, reklamná a 

sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie úverov nebankovým 

spôsobom z vlastných zdrojov, pohostinská činnosť, realizácia 

finančných operácií… No a, čo je asi najdôleţitejšie, „zabezpečenie 

ochrany majetku a osôb“ firmou pod obchodným menom Vallis, s. 

r. o. Zaloţil ju v roku 1997 a v roku 2004 jeho komplici, prezývaní 

„takáčovci“, vojdú v tejto činnosti do dejín boja proti 

organizovanému zločinu. 

Polícia v máji 2004 vykonala mohutnú raziu v reštaurácii Pizza 

Amici. Prekvapila tam do päťdesiat „priateľov“ skupiny 

„takáčovcov“ a zadrţala piatich údajných členov skupiny vtedy uţ 

zavraţdeného podnikateľa Jána Takáča – Ľubomíra K. (1966), 

Karola L. (1967), Martina B. (1972), Gabriela S. (1970) a Róberta 

K. (1968). Muţom zákona vtedy unikol Ľubomír K. (1966) a Patrik 

V. (1972). Dvaja z nich majú vysokoškolské vzdelanie, jeden 

dokonca právnické. Nový čas to komentoval slovami: „Piatich 

členov vrcholového manaţmentu tejto partie bratislavského 

podsvetia policajti chytili…“ Podľa polície obvinení pôsobili v 

druhom bratislavskom obvode, najmä štvrti Ruţinov, kde 

prostredníctvom svojich súkromných bezpečnostných sluţieb 

(SBS) Vesuv K. T. Security a neskôr A. G. P.-Security poskytovali 

podnikateľom zmluvnú ochranu. Tá prvá prišla o licenciu, keď jej 

zamestnanci v centre Bratislavy pred futbalovým zápasom 

Slovensko – Anglicko postrelili dvoch anglických fanúšikov. 

Policia zadokumentovala vyše sto poškodených firiem, ktoré museli 

pod nátlakom uzatvoriť s nimi zmluvy. Bolo to klasické 

výpalníctvo, a tak sa nikto z nich netrúfal sťaţovať. Tento 

mlčanlivý kruh rozbila aţ novela zákona, ktorú predloţil do 

parlamentu tím expertov pod vedením 1. viceprezidenta 

Policajného zboru SR Jaroslava Spišiaka. Schválená novela 

ukladala SBS-kám povinnosť fyzicky zabezpečovať ochranu 

zmluvne dohodnutých objektov, čo mafiánska skupina, 
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samozrejme, nedokáţe. Tak sa celá výpalnícka skupina dostala 

svojou nečinnosťou mimo zákona a mohli byť zatknutí, hoci ich 

obete sa na výpalnícke zmluvy oficiálne nesťaţovali. Zdalo sa, ţe 

na Slovensku sme našli spôsob, ako legislatívnym krokom 

vykoreniť túto klasickú mafiánsku ţivnosť, čo ocenili aj experti v 

zahraničí. Ţiaľ, prokurátorka zastavila v plnom rozsahu trestné 

stíhanie siedmich údajných členov tzv. Takáčovej skupiny, pretoţe 

podľa nej: „Činy subjektov, ktorých predstavitelia boli stíhaní, nie 

sú trestnými činmi.“ 

Jaroslav Spišiak k tomu hovorí: „Boli vypracované rôzne právne 

analýzy a podľa jednej z nich občan môţe robiť všetko, čo nie je 

zákonom zakázané, čiţe môţe aj stráţnu sluţbu vykonávať, ako 

chce, ak to nemá zákonom zakázané. Vzhľadom na to, ţe podľa 

zákona sa fyzická ochrana mala poskytovať určitým spôsobom a 

nebolo v ňom napísané, ţe je zakázané poskytovať ochranu inak 

ako fyzickým stráţením, tak vraj neporušili ţiadny zákon. Lenţe 

existujú dva typy zákonov, jedny sú tzv. správne, prikazovacie, teda 

to, čo je v nich prikázané, sa aj musí urobiť. Iný typ zákona je 

všeobecný, čiţe môţe sa robiť čokoľvek, ak to nie je zakázané. 

Napríklad v zákone o cestnej premávke je napísané, ţe sa jazdi v 

pravom jazdnom pruhu, nie je v ňom ale napísané, ţe je zakázané 

jazdiť vľavo. Ak by sme akceptovali úvahu, na základe ktorej 

oslobodili ,takáčovcov’, tak by kaţdý mohol jazdiť aj v protismere, 

lebo ústava mu garantuje, ţe môţe robiť, čo chce.“ 

Fakt je, ţe tento druh „podnikania“ tak hlboko zasahuje do celého 

odvetvia najmä stravovacích sluţieb, ţe o tom Jozef Húbel pre 

Euro-Domino napísal: „V Bratislave je nemysliteľné, aby si 

reštauráciu, bistro či kaviareň, dokonca aj krčmu štvrtej cenovej 

skupiny otvoril slušný človek. Bud majú takéto podniky boháči, 

biele goliere, mafiáni alebo podnikatelia, ktorí jednoducho – platia. 

Keď neplatíš, neexistuješ! V Bratislave je to najvypuklejšie…“ V 

týchto vodách sa pohyboval Ján Takáč celé roky viac ako zdatne. 
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Takáčova druhá tvár 
Na pohľad solídna podnikateľská povesť Jána Takáča dostáva 

trhliny, keď sa dozvedáme, ţe v roku 1998 bol trestne stíhaný za 

trestný čin lúpeţe so zbraňou. Takto by asi na rokovania správny 

podnikateľ chodiť nemal. Takţe nečudo, ţe čoskoro sa začalo o 

ňom hovoriť ako o šéfovi jednej z najsilnejších skupín 

bratislavského podsvetia. 

Takáč bol úzko napojený na Surovčíka, a tým aj Svobodu. Ochranu 

Surovčíkových podnikov zabezpečovali práve „takáčovci“. A tam 

niekde je aj začiatok konca tohto mafiánskeho bossa. Uţ tri roky 

pred konečným útokom, 27. marca 2000, na neho strieľali v 

známom bratislavskom bare Casey. Bolo to po hádke a guľka vtedy 

zasiahla jeho osobného stráţcu do krku, hoci terčom bol vraj Takáč. 

Strelec Tibor V. skončil vo väzení. 

Posledné dejstvo tohto ţivotného príbehu sa odohralo 30. júla 2003 

o pol šiestej popoludní na jednej z ulíc v bratislavskej štvrti 

Kramáre. Neznámy strelec vystrelil na tridsaťsedemročného Jána 

Takáča, ktorý práve nasadol do svojho luxusného terénneho 

mercedesa. Z pribliţne pätnástich výstrelov desať zasiahlo chrbát, 

krk a hlavu obete. Muţ bol na mieste mŕtvy. Páchateľovi sa 

podarilo ujsť – podľa niektorých svedkov smerom na Kolibu. Tých 

nebolo veľa, lebo zbraň mala tlmič. Cez lesopark vrah zrejme 

prešiel na druhý koniec hlavného mesta, kde polícia neskôr našla v 

priekope na kraji lesa na Peknej ceste obhorenú bielu Škodu 

Octavia. Na aute boli pred poţiarom namontované evidenčné čísla z 

iného auta – zo Škody Fabia. Vzhľadom na to, ţe vozidlo 

kompletne zhorelo, polícia zaistila iba minimálne stopy. 

Pochopiteľná otázka bola, čo tam Ján Takáč robil, keďţe na ulici 

Na Revíne oficiálne nebýval. Novinári z Plus 7 dni zistili, ţe v 

oproti stojacom paneláku, s popisným číslom sedemnásť, je na 

jednom zo zvončekov menovka Takáč. Podľa jednej z obyvateliek 

domu Ján Takáč byt prenajímal a išiel si po peniaze za nájomné. 

Podľa denníka Národná obroda tam však v poslednom čase sám 
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prespával, hoci vlastnil v centre mesta honosný dom, kde bývala 

jeho rodina. 

Krátko po čine sa na mieste okrem polície a náhodných 

okoloidúcich objavilo viacero drahých áut s osamelými vodičmi v 

športovom oblečení s vyholenými hlavami. Neklamné znamenie, ţe 

išlo o ďalší násilný čin v podsvetí… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

POLICAJTI NA ZLEJ STRANE 
Pokiaľ fungujú obranné štruktúry štátu (polícia, prokuratúra, súdy a 

väzenská sluţba) štandardne, nemá organizovaný zločin šancu 

prerásť do väčších rozmerov. Mafia dokáţe roztiahnuť svoje 

chápadla len vtedy, keď niektorá z týchto zloţiek (ale väčšinou 

viaceré) neplní svoje povinnosti. Z tohto dôvodu bola Neţná 

revolúcia v roku 1989 váţnou skúškou základných funkcii štátu. 

 
Kto proti mafii? 
Mafia u nás ovládla po roku 1989 sprvu ulice, z ktorých sa vytratili 

„skompromitovani“, ale hlavne silne demoralizovaní príslušníci 

polície. Preto bolo moţné, aby sa primitív typu Tutiho Daniša 

mohol rozdrapovať aţ tak, ţe za bieleho dňa rozkázal neznámej 

osobe na ulici, aby si vyzliekla rifle, lebo jemu sa páčia. Treba však 

dodať, ţe to boli roky, keď sa do politiky dostávali rovnakí 

primitívi, ktorých by beţne fungujúca spoločnosť nepustila v 

demokratickom parlamente bez ostrahy ani na záchod. A fungujú 

tam dodnes. V tomto smere sa mafiánski suveréni likvidujú ľahšie. 

Československo začiatkom 90. rokov naozaj ledva udrţiavalo 

štandardné štátotvorné funkcie. Predovšetkým preto, lebo ho viedli 

ľudia, ktorí nikdy nezapochybovali o svojej genialite, a zároveň 

opakovane potvrdzovali svoju trestuhodnú neschopnosť v 

praktickom výkone moci. Volali po demokracii, ale neovládali 

podmienky jej bezpečnej prevádzky. Skutočnú ranu bezpečnostnej 

situácii zasadil absurdný dramatik Václav Havel svojou nemenej 

absurdnou prezidentskou amnestiou. Desaťtisíce kriminálnikov 

zaplavili krajinu v čase, keď boli bezpečnostné zloţky v rozklade, 

jeho amnestia pustila na slobodu napríklad aj kysuckého bossa 

Milana Holáňa. 

V zúfalej snahe udrţať v štáte aspoň aký-taký poriadok boli k 

policajným hliadkam nasadzovaní aj vojaci. V jednom prípade mal 

vojak odvahu zasiahnuť proti unikajúcemu zločincovi, ktorý strieľal 

na hliadku, a zastaviť ho výstrelom do nohy. Ale keď prišli 
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novinári, aby ho za ten ojedinelý príklad statočnosti pochválili, 

odmietol prezradiť svoje meno z obavy pred pomstou podsvetia… 

 
Policajti na muške 
Akousi zvrátenou zákonitosťou skupiny stojace na opačných 

stranách zákona sú si časom bliţšie neţ iné vrstvy spoločnosti. Tak 

aj medzi príslušníkmi ŠtB a disidentmi nastal po rokoch 

vzájomného zápasu akýsi stav „spriaznenosti osudom“ a v 

novembri roku 1989 práve premyslená akcia ŠtB na Národní třídě 

(spomeňme si na falošnú mŕtvolu študenta Martina Šmída hranú 

agentom ŠtB Zifčákom) priviedla k moci skupinku disidentov na 

čele s Havlom. 

Preto je mimoriadne pozoruhodný aj vzťah medzi mafiánmi a 

príslušníkmi polície. Ide v podstate o rovesníkov tej istej generácie, 

ktorí majú takmer na nerozpoznanie rovnaké návyky a prejavy, 

akurát stoja na opačných stranách bojového poľa. Vtip je však v 

tom, ţe ten boj sa zväčša odohráva skryto. Ten, kto je na strane 

zákona, zvyčajne necíti podporu spoločnosti a často je vo svojom 

konaní ponechaný len na svoje presvedčenie, kým na druhej strane 

panuje ďaleko väčšia súdrţnosť menšej skupiny zločincov, ich 

rodín a spriateleného či inak od nich závislého okruhu ľudí. Toto sú 

príklady ohlasov na súd s gangom Branislava Adamča v diskusii na 

www.cernak.sk 

– drzim ti palce Branko! 

– drste sa chlapci všetko dobre dopadne 

– chlapci drzim vam palce ale aj cinit sa treba! odkaz lobegovi ze 

som nezabudol naňho!!!!!!!!!!!!! kazdy večer myslím naňho 

 

Je iste nepochopiteľné, ako môţu byť takto obdivovaní aţ 

patologickí zločinci, obvinení aj z chladnokrvného zabitia ţeny a 

dieťaťa, a verejne (hoci anonymne) im môţe byť vyslovovaná 

podpora, ale musíme to brať ako fakt. Ani rodičia mafiánov o zlo – 

činoch svojich synov nezvyknú nijako pochybovať a ľutovať ich 

obete. Na druhej strane málokedy niekto okrem najbliţších vyjadrí 
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podporu statočným príslušníkom polície. Preto ak tí mladi muţi, čo 

sa dali v tejto hre na stranu zákona, vytrvajú, je to nepochybne 

dôkaz veľmi dôleţitej samočistiacej schopnosti spoločnosti. Veď to 

aj viacerí zaplatili ţivotom. 

 

Dňa 27. apríla 1997 vo vchode do domu na Ľubovnianskej ulici v 

Bratislave zavraţdil neznámy páchateľ štyrmi strelami do hlavy 

príslušníka Policajného SR Radoslava Ľuptáka, ktorý sa práve 

vracal z nočnej sluţby. Jeho brat Marek Ľ., šofér Kriţanoviča z 

bandy Miroslava Sýkoru, vypovedal medzi prvými v prípade 

Remiáš. Ale aţ v reakcii na zavraţdenie brata. 

Hned na druhý deň, 28. apríla 1997, usmrtil na ulici Veľká okruţná 

v Ţiline výbušný systém umiestnený vo vozidle Tatra 613 

príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Ţiline 

dvadsaťosemročného Miroslava Hlinicu. 

V prípade expolicajta, ktorý zmizol v roku 1998, sa po deviatich 

rokoch podarilo vzniesť obvinenie proti tridsaťsedemročnému 

Ţilinčanovi a jeho štyridsaťročnému komplicovi z Ochodnice. Tí 

mali obeť zlákať do rodinného domu v obci Divinka, v pivnici ho 

spútali a potom ho mladší z dvojice zastrelil nelegálne drţanou 

zbraňou. Telo potom previezli k ţilinskému vodnému dielu a uloţili 

do vopred vykopanej jamy. 

V Čechách zašlo podsvetie vo svojej pomste ešte vyššie. V roku 

2005 bolo v pivnici vlastného domu nájdené telo zástupcu riaditeľa 

praţskej polície Zdenka Janíčka s dvadsiatimi deviatimi bodnými a 

reznými ranami. Navyše bol obesený. Napodiv – prvý záver 

vyšetrovania znel. ţe išlo o samovraţdu?! 

U nás išlo v minulosti našťastie len o ojedinelé útoky na muţov 

zákona. Horšie je, keď sa mafia, tak ako v Mexiku, dostane do 

pozície, keď si trúfne otvorene sa vyhráţať kaţdému, kto by chcel 

dôsledne zastupovať zákon. V meste Ciudad Juárez na hranici s 

USA mafiáni zverejnili zoznam dvadsiatich dvoch najvyšších 

policajných dôstojníkov –kandidátov na odstrel. V meste 

Chihuahua takýto zoznam dokonca vylepili na plagátoch v uliciach. 
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Keď Pablo Escóbar rozpútal otvorený boj proti kolumbijskému 

štátu (a vyhlásil odmenu za hlavu kaţdého policajného dôstojníka), 

tvrdil, ţe sa len bráni proti policajnej brutalite. Skúšal to aj terorom 

bombových atentátov. Tým horšie skončil. 

 
Dnes policajt, zajtra mafián? 
Znie to paradoxne, ale nie je nezvyčajné, ţe tí, čo zločincov 

prenasledujú, po odchode z činnej sluţby sa dostávajú na stranu 

zločinu. Koniec koncov – vedia o tom najviac. 

Elitný kat ruskej mafie Saša Makedonský bol bývalý policajt. 

V Bulharsku došlo dokonca k hromadnému prechodu prepustených 

policajtov na stranu mafie, ako o tom pre 

štúdiu novinárky Zoje Dimitrovej vypovedal policajný poručík B. 

K.: „Mohol za to Lukanov – pôvodne bol hnacou silou zmien, 

panoval v chaose, riadil ruku pomsty proti svojim exrivalom a proti 

Todorovi Ţivkovi.  

Vasila Ilieva, predtým majora štátnej bezpečnosti, po jeho smrti 

nahradil Čavdar Pisarski, takisto bývalý zamestnanec štátnej 

bezpečnosti. Boss inej bezpečnostnej sluţby s menom „777“, Valeri 

Dimitrov bol tieţ bývalý spolupracovník Štb. Svokor Iliu Petrova, 

generál Čergilanov, bol šéfom vojenskej kontrarozviedky. Dimiter 

Ivanov, bývalý šéf politickej polície, išiel po prepustení pracovať 

pre Iliu Pavlova. Vytvorila ich štátna bezpečnosť, aby zhrabla 

peniaze.“ 

Názorným príkladom bol v Srbsku tzv. Zemun gang, ktorý mal aj 

svoju vlastnú „políciu“, na špinavé práce najímal zle platených 

štátnych policajtov a nakoniec si u niekoľkých policajných 

dôstojníkov objednal atentát na srbského premiéra Zorana 

Dţindţiča, ktorý aj nemilosrdne vykonali. 

Na Slovensku tento jav v rozhovore s názvom V podsvetí sú aj 

bývalí príslušníci PZ SR, VB a ŠtB opísal vtedajší prezident PZ SR 

Ján Pipta takto: … ešte v rokoch 1995 – 1997 bolo prostredie 

organizovaného zločinu čiastočne napojené na niektoré bývalé 

štruktúry SIS.“ A tu sú príklady prebehlíkov na zlú stranu: CBS-ka 
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Secura mala za spolumajiteľov napospol bývalých policajtov. 

Napríklad bývalý pracovník Prezídia PZ v Košiciach Ing. Peter 

Onuščák alebo manţelka Petra Smerigu, ktorý čerstvo odišiel z 

polície, ale napríklad aj matka Tibora Dánka, náčelníka Mestskej 

polície v Košiciach. 

 

CBS-ka Panda J. Tótha zamestnávala v mestečku, ako je Kráľovský 

Chlmec, aţ sto muţov, z toho mnohých funkčne vyšších í niţších 

bývalých policajtov. 

Jozef V. alias Fliper sa pasoval za vydierača vydieračov v Prešove. 

Pôvodným povolaním bol šéfom policajnej strelnice. 

V prípade bývalého policajta, tridsaťdeväťročného J. G., došlo 

dokonca k bezprecedentnému činu, ktorý nemal dovtedy v histórii 

slovenského podsvetia obdobu. Expolicajt bol uţ rok predtým 

terčom útoku, ale odmietol policajnú ochranu. Dva dni pred 

Silvestrom roku 2005 sa obetami nevídanej brutálnej popravy 

mafiánskeho typu stala jeho tridsaťročná priateľka a desaťročný 

syn. Štyria strelci si počkali na tmavomodrý Volkswagen Passat, 

ktorým ţena viezla chlapca k matke. Na potvrdenie brutality činu 

vodca popravnej čaty udelil rany istoty obetiam, hoci uţ mu bolo 

jasné, ţe nejde o hlavný terč útoku, ale o nevinné obete. Zrejme aj 

preto (a pre okamţitú raziu v bratislavskom podsvetí, ktorého 

členovia si niekoľko hodín posedeli v celej predbeţného zadrţania) 

boli veľmi rýchlo známe mená štyroch vrahov vedených 

Branislavom Adamčom z Kapušian. Traja z nich, vrátane Adamča, 

boli aj nezvyčajne rýchlo zadrţaní. Podsvetie nechráni tých, ktorí 

porušujú jeho zákony. 

  

Mafia to zaplatí 
Vtedajší minister vnútra Vladimír Palko sa nesmierne rozčúlil, keď 

policajní odborári pri demonštrácii za vyššie platy vystavili 

transparent s nápisom – Keď nás nezaplatí štát, mafia to urobí rada. 

Pritom ide o základný prostriedok mafiánov, ako dosiahnuť 
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nepostihnuteľnosť či dokonca priamu spoluprácu policajtov na 

zločinoch. 

„Kaţdá organizovaná zločinecká skupina, nech je akákoľvek malá, 

chce získať súkromnú bezpečnostnú sluţbu a vybudovať si 

kontakty na polícii, v štátnej správe a súdnictve. Bez týchto 

prepojení jednoducho nemôţe fungovať,“ povedal pre časopis Ţivot 

vtedajší 1. viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak. 

Ako príklad môţeme uviesť gang devätnástich autičkárov pôsobiaci 

na západnom Slovensku a rozbitý políciou v júni 2003. Ich 

zatknutie logicky viedlo k policajtom, ktorí im pomáhali, Jaroslav 

Spišiak pre SME: „Bez účasti policajtov by autá nemohli 

legalizovať, hlavne na domácom trhu.“ 

„Pápayovci“ sa verejne vychvaľovali svojimi kontaktmi na SIS 

(zrejme cez Sýkoru) a policajtov. Nejednému občanovi Dunajskej 

Stredy sa stalo, ţe keď ho začali vydierať a obrátil sa o pomoc na 

políciu, v priebehu polhodiny mu „pápayovci“ volali znovu, aby 

„sklapol“ a políciu zbytočne neotravoval. Takţe obete postupne 

prestali veriť v pomoc policajtov, ktorých povaţovali oprávnene za 

skorumpovaných „pápayovcami“. 

Známy je aj čerstvejší prípad michalovského policajta 

Michala R, ktorý mal za 10 000 korún mesačne poskytovať 

informácie z policajného prostredia zločineckej skupine Branislava 

Adamča. Špeciálny súd v Pezinku ho za to odsúdil na šesť rokov 

odňatia slobody a zároveň mu uloţil zákaz výkonu funkcie 

verejného činitela na päť rokov. Ex-policajt sa však voči rozsudku 

odvolal na Najvyšší súd SR. 

Podľa TV Markíza Adamčovi poskytovali dôleţité informácie aj 

michalovský policajný riaditeľ ekonomickej kriminality Ján Ferenc 

a okresný riaditeľ v Michalovciach Juraj Guzej. Ten druhý priamo 

telefonicky varoval Adamča pred zatknutím. Guzejova dcéra 

chodila s Petrom O., ktorého sledovala polícia a aj ho prichytili pri 

preberaní peňazí z vydierania. Prítomná bola aj Adriana, dcéra 

policajného riaditeľa Guzeja. 
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Citát z relácie Paľba:.“Také opatrenia, aké sme prijali tu v 

Michalovciach, taký poriadok, nenájdete nikde v Európe. V 

Bratislave je taký bordel a sa tým nezaoberáte.’ Takto srandovne sa 

pred časom chvastal Guzej. Dnes by bol zrejme opatrnejší. Colné 

riaditeľstvo koncom minulého roka odovzdalo polícii nahrávku 

telefonického hovoru. Dvaja ľudia z podsvetia z východného 

Slovenska – Adamčo a Pajdič – tam spomenuli nejakého Guzeja, 

ktorý dostal 200 000 Sk za to, ţe pustil echo podsvetiu tesne pred 

policajnou raziou na pašované cigarety. Faktom je, ţe práve 

Adamčo vtedy pred raziou včas utiekol, policajti ho chytili aţ 

neskôr v Madarsku.“ 

V septembri 2008 denník SME opísal prípad kľúčového svedka 

Šimoniča, ktorý svedčil veľmi účinne v kauze „olejárskej mafie“ na 

Slovensku. Dva roky po tom, čo sa 

rozhodol spolupracovať s políciou, Šimonič tvrdí, ţe tí, čo 

rozhodujú o programe na ochranu, vlastne nechcú, aby sa 

svedkovia v najväčších prípadoch hlásili. Jeho samého totiţ polícia 

odmietla chrániť, hoci je v jasnom ohrození ţivota. 

Znepokojujúce správy priniesli médiá aj v prípade ďalšieho 

kľúčového svedka Rozsíka (mimochodom, chyteného po brutálnej 

vraţde Kubašiaka, známeho aj z kauzy „olejári“). Podrobnosti o 

jeho vypočúvaniach vynášal pre podsvetie funkčný policajt 

Alexander S. Ohrození vysokí predstavitelia tejto nebezpečnej 

skupiny bývalých policajtov sa tak dozvedeli aj presný čas prevozu 

tohto dôleţitého svedka na vypočúvanie a ich auto zablokovalo 

auto preváţaného korunného svedka. Ako varovanie, aby mlčal. 

Keď to prokuratúra odhalila, okresný aj krajský súd odmietli vziať 

informátora mafie v policajnej uniforme do väzby. Vraj keby chcel 

ovplyvňovať svedkov, uţ by to bol urobil. 

V tom istom mesiaci iný aktívny policajt viedol spolu s 

expolicajtom a dvoma komplicmi (jeden z nich je bývalý 

stolnotenisový reprezentant) prepad pumpy v Nitre. Pri stíhaní 

začal streľbu na svojich poctivejších kolegov, ktorí sa lupičov 

pokúsili zadrţať… 
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Nepoškodený trezor a iné „chyby“ 
Od krytia zločinov mafiánskeho gangu, či len nezasahovania proti 

nim, je uţ len krôčik k aktívnej spolupráci. 

Najväčšia banková lúpeţ v dejinách Slovenska v nitrianskej 

pobočke VÚB by sa nemohla odohrať bez aktívnej 

spolupráce dvoch bratov, Jeden, Bohuš S., ako zamestnanec 

súkromnej bezpečnostnej sluţby zablokoval bezpečnostné systémy 

v banke, druhým bol jeho o tri roky starší brat Igor. Ten ako 

aktívny policajt počas lúpeţe monitoroval okolie budovy. 

Motorest Prejta pri Dubnici nad Váhom vlastnil jeden z 

mafiánskych bratov Chromiakovcov a istý dubnický policajt. Po 

vzájomnej likvidácii gangov bratov Chromiakovcov a Oša 

Kucmerku sa do uvoľneného priestoru začala tlačiť skupina pod 

vedením bývalého policajta Martina Ţáka. Dvakrát za sebou 

rozmlátili biliardovú sálu v ilavskej reštaurácii Moravec a 16. júna 

2000 aj v krčme Jama v Dubnici nad Váhom. V oboch prípadoch sa 

štátnym policajtom buď vôbec neuráčilo prísť na miesto činu, alebo 

prišli bez toho, aby urobili akékoľvek úkony, hoci svedkov bolo 

dosť. Majitelia v takejto situácii odmietli podať trestné oznámenia. 

Bývalý policajt Ţák tak úspešne pripravil pôdu pre nové kolo 

výpalníctva… 

Štyria aktívni policajti v Košiciach boli obvinení, ţe v decembri 

2001 prepadli dvoch príslušníkov bezpečnostnej sluţby a pod 

hlavňami samopalov im zobrali trţbu 8 miliónov korún z 

nákupného komplexu Metro, ktorú preváţali. Mala im pri tom 

pomáhať manţelka jedného z nich, ktorá v tom komplexe 

pracovala. Hoci sa u nich našli pozoruhodné čiastky peňazí v 

hotovosti a vyšetrovatelia zachytili aj ich komunikáciu mobilmi, 

ktorou si zaisťovali alibi, senát Krajského súdu v Košiciach ich pre 

nedostatok priamych dôkazov v roku 2006 oslobodil. 
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Príbeh jedného kukláča 
Fenomén kukláčov je vlastne bezpečnostný extrém. Štát v obrane 

pred brutalitou podsvetia vyzbrojuje a platí v podstate rovnako 

„podsvetnú“ skupinu mladých muţov, ktorí skrývajú svoju identitu. 

Paradoxne tak niekedy mafiáni zastrašujú obyvateľov bez toho, aby 

skrývali svoje tváre, kým ti, čo proti nim majú zasiahnuť, ostávajú 

pre vlastnú bezpečnosť v anonymite. Pre tento paradox sú kukláči 

povaţovaní za najúčinnejší nástroj v boji proti organizovanému 

zločinu. Ale aj tento nástroj sa môţe zvrhnúť. Prvý raz sa o takom 

zlyhaní začalo verejne hovoriť v Trenčíne uţ v roku 1999. 

Prípad vyniesla na povrch náhoda, keď boss jedného z troch 

najväčších gangov operujúcich v regióne, dvadsaťsedemročný 

Anton Š., omylom sám seba vyhodil do vzduchu. Práve niesol dva 

kilogramy trhaviny ako smrtiaci darček do sídla konkurenčného 

gangu. Išlo o bar Nicolas na Opatovskej ulici v Trenčíne. Ten 

vlastnila druţka Jaroslava K. – a Jaroslav K. bol kukláč! 

Byť kukláčom a zároveň šéfom výpalníckeho gangu má veľa 

výhod. Má všetky informácie o akciách polície, môţe zasahovať 

proti konkurencii a pri zastrašovaní podnikateľov sám vyuţíva 

metódy, ktoré sa za peniaze štátu naučil. V prípade tohto kukláča to 

bolo ešte zaujímavejšie, pretoţe po jednom zo záťahov bola v 

mobile zadrţaného Petra B. objavená SMS-ka, v ktorej ho uţ 

niekoľko hodín pred záťahom upozorňuje na pripravovanú akciu 

práve kukláč Jaroslav K. 

Pochopiteľne, ţe o dvojitej hre Jaroslava K. sa čoskoro všeobecne 

vedelo. Preto sa záťah proti podsvetiu 16. augusta 1999 zdal 

novinárom aj pripravenou policajnou pascou do vlastných radov. 

Ešte pred záťahom boli dvaja príslušníci trenčianskej polície 

postavení mimo sluţby. Pritom celý tento útvar Krajského 

riaditeľstva PZ SR v Trenčíne, kam Jaroslav K. patril, dlhšie nebol 

pripustený k nijakej akcii. 

Hovorca Prezídia PZ Jaroslav Sahúl pre časopis Moment pripustil: 

„Mohlo to byť aj kvôli Jaroslavovi K“ aj kvôli niektorým ďalším. 

Bolo tam určité podozrenie, mali sme nejaké signály, podľa ktorých 
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sme sa museli zariadiť. Na zaistenie, zadrţanie a predvádzanie 

ozbrojených páchateľov treba nasadiť ľudí, na ktorých sa môţeme 

maximálne spoľahnúť.“ 

Prípad Jaroslava K. prevzala inšpekcia ministerstva vnútra. 

 
Policajti ako mafiózovia 
Najotrasnejší prípad sa stal v novembri 2006, keď vo vlastnom 

dome prepadlo podnikateľa Jána Kubašiaka komando bývalých aj 

funkčných policajtov (jeden bol bývalý vyšetrovateľ, ďalší kukláč) 

– Róbert Červeňan (32), Juraj Rozsík (33) a Róbert Petluš (35). Za 

prítomnosti rodiny Kubašiaka (známeho aj z kauzy „olejári“) mučili 

a nakoniec nezmyselne zabili. Pritom ešte stihli odzbrojiť a zviazať 

privolanú policajnú hliadku a na úteku ťaţko zraniť ďalšieho 

policajta. 

Títo brutálni zločinci boli podľa obţaloby súčasťou šesťčlenného 

policajného gangu pod vedením Miroslava Jacka. Ten bol prvý raz 

podmienečne odsúdený uţ v roku 1989 za zneuţívanie právomoci 

verejného činiteľa. Napriek tomu sa dostal do elitného útvaru 

polície a uţ ako kukláč sa v roku 1995 vyznamenal tým, ţe viedol 

skupinu desiatich ďalších kukláčov z Banskej Bystrice, ktorí 25. 

júna 1995 vyvliekli dvadsaťjedenročného Stanislava Duríka pre 

domnelú dlţobu nad mesto, tam ho zbili a takmer nahého nútili 

vykopať si vlastný hrob. Súd nakoniec uznal za vinného len Jacka, 

ktorého obeť poznala po hlase, desať ostatných muţov zákona“ 

vyviazlo bez úhony, lebo sa maskovali erárnymi kuklami. Jacko bol 

síce z radov polície prepustený, ale jeho kriminálna činnosť tým len 

nadobudla na intenzite, Jeho banda zorganizovala únos dievčatka, 

ktorého rodičia museli zaplatiť výkupné 10 miliónov. Otca 

známeho futbalistu Vratislava Greška prepadli vo vlastnom dome, 

kde ich aj s manţelkou zbili a olúpili o 800 000 korún a ďalšie 

cennosti. Takisto vo vlastnom dome prepadli a mučili aj advokáta 

Jána Smetanu a jeho ţenu. Jacko tieţ podvodne a násilím prenikol 

spolu s ďalšími kumpánmi do vedenia Slovglassu Poltár a obratom 

ho predali. Do svojho gangu získal napríklad vtedy aktívneho 
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vyšetrovateľa Petluša, ktorý nielen dával tipy na únosy a prepady, 

ale zúčastňoval sa aj na výsluchoch obetí, a účinne tak mohol mariť 

vyšetrovanie. Spolupáchateľov gangu teda asi bude v radách polície 

viac… 

 
Anton Kulich, ktorý šéfoval Prezídiu Policajného zboru SR v 

rokoch 2002 – 2006, to pre Ţívot komentoval slovami:.Musia sa 

vytvoriť podmienky, aby nevznikla zaslepenosť, ţe všetci policajti 

sú zlí. Je potreba očistiť políciu od tých, čo do jej radov nepatria…“ 

K tomu treba dodať, ţe v Policajnom zbore sú desiatky tisíc 

príslušníkov a uvedený problém prepojenia niektorých policajtov 

na organizovaný zločin predstavuje len jednotlivé prípady. 

Vyplýva z toho však aj jednoznačný záver – ktokoľvek chce začať 

bojovať proti organizovanému zločinu, musí začať vyčistením 

Policajného zboru SR od jeho pomáhačov či dokonca 

spolupáchateľov. 

Na to zjavne myslel aj vtedajší I. viceprezident Policajného zboru 

SR Jaroslav Spišiak, keď odpovedal na otázku Martiny Krajčírovej 

z Plus 7 dní, prečo neboli vraţdy najznámejších bossov mafie v 

Bratislave ani po rokoch vyriešené: „Vo svojej analýze som dospel 

k dvom moţným alternatívam. Podľa prvej sú v Bratislave 

neschopní a menej erudovaní policajti ako inde na Slovensku. 

Druhá moţnosť – sú viac prepojení, zaviazaní alebo ináč 

zakonšpirovani do činnosti podsvetia v Bratislave. Jedno je zlé, 

druhé ešte horšie. Som presvedčený, ţe teraz nastane zlom.“ 

Tieto slová odzneli na začiatku roka 2003. Uvedené vraţdy dodnes 

nie sú objasnené, ale zato je isté, ţe nasledovníci týchto bossov to 

majú v hlavnom meste uţ podstatne ťaţšie. 
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JOZEF SUROVČÍK 
(1957 – 2003) 
Podsvetie má prirodzenú základňu v podnikoch a baroch všetkých 

kategórii. Tam sa stretávajú, tam kujú plány, tam po sebe strieľajú, 

z tých najľahšie ţijú. V tejto sfére v 90. rokoch kraľoval Jozef 

Surovčík. Len v Bratislave prevádzkoval spoločne s ďalším 

podnikateľom Ivom Ruţičom viac ako desať reštauračných 

zariadení zvučného mena. Od populárnej diskotéky Laverna na 

Námestí SNP cez herňu Alfa Bingo v Petrţalke aţ po reštaurácie 

Jadran a Astra v Ruţinove. 

Jeho meno figurovalo v Obchodnom registri v dvadsiatich piatich 

spoločnostiach s celou škálou podnikateľských aktivít: od 

prevádzkovania hazardných hier cez pohostinské sluţby aţ po 

rôzne poradenstva. Spájali ho so skupinou „takáčovcov“, proti 

čomu sa vo verejných vyhláseniach vehementne bránil. V 

posledných rokoch ţivota vyvíjal najmä legálnu činnosť. 

Pozoruhodné je aj to, ţe koncom roka 1999 podal trestné 

oznámenie proti častým zásahom kukláčov v jeho petrţalskej 

reštaurácii Alfa. 

 „Načo sem toľkokrát posielajú kukláčov, keď to nemá ţiaden 

efekt, iba taký, ţe poškodzujú našu povesť, odháňajú klientov, čím 

sa zniţujú trţby a stráca zmysel nášho podnikania,“ povedal vtedy 

pre SME. Neskôr na to reagovala pre Ţivot hovorkyňa bratislavskej 

polície Marta Bujňáková: „Niektorí majitelia sa sťaţujú, ţe k nim 

priveľmi často chodia policajné kontroly. Mali by byť radi, lebo 

kam chodia policajti, tam nechodia kriminálne ţivly…“ 

Surovčík bol veľmi priateľský muţ, ktorý sa rád zabával a navonok 

patril medzi najmenej konfliktných, ale zároveň veľmi 

rešpektovaných členov podsvetia. Podľa denníka SME mal 

kontakty nielen s ľuďmi z politiky a podnikania, ale aj zo 

šoubiznisu. Na súkromnej party otvorenia jeho pubu v Ruţinove 

boli prítomné viaceré známe osobnosti z tejto oblasti, rovnako na 

otvorení diskotéky Laverna. Podľa médií tam boli napríklad Peter 

Nagy i Darina Rolincová. 
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Jeho reštauráciu Jadran pravidelne navštevoval starosta Ruţinova a 

poslanec Národnej rady Pavol Kubovič (SD-KÚ). „Chodia tam 

viacerí ľudia z nášho úradu,“ zdôvodnil to pre spomenutý denník 

Kubovič s tým, ţe je to v ich obvode. Politik často jedával v 

osobitnom salóniku. Na otázku denníka, či sa so Surovčíkom pozná 

alebo či sa niekedy stretli, odpovedal iba: „Nebudem to 

komentovať.“ 

Základný kapitál získal Surovčík tým, ţe spustil sieť herní Bingo 

spolu so španielskymi partnermi, ktorých však nevyplatil. Jeho 

podniky ochraňovali „takáčovci“ aj „svobodovci“. V roku 2002 

Surovčík súhlasil s prepísaním niektorých firiem Jozefa Svobodu na 

svoju osobu, čo znalci podsvetia povaţovali za osudový krok. 

Svoboda totiţ údajne dlhoval veľké sumy osobám, ktoré majú 

vplyv v podsvetí. V rámci tejto transakcie prebral Surovčík aj 

podiel v spoločnosti Casino Fórum, ktorá bola menšinovým 

vlastníkom pozemku pod vládnym hotelom Fórum. Pozemok 

prepísal Svoboda na Jozefa Surovčíka preto, lebo vláda sa nemohla 

oficiálne dohodnúť o jeho kúpe s verejne známym mafiánom. 

Surovčík bol prijateľnejší. Hotel vláda po čase predala. Surovčíka a 

Svobodu spájala zápasnícka minulosť. 

Obchodoval aj s alkoholom, dokonca bol spoluvlastníkom 

liehovaru. Surovčík mal mať podľa článku v časopise Ţivot, 

odvolávajúcom sa na zdroje blízke podsvetiu, krátko pred smrťou 

váţny konflikt s obchodníkmi s alkoholom hovoriacimi po rusky. 

 
Konflikt v Jadrane 
V noci na 20. júna 2003 explodoval juhoslovanský ručný granát na 

Fedinovej ulici v Petrţalke na parkovisku pred reštauráciou Alfa a 

súčasne podobný aj vo Veľkom Bieli pred vchodom do motela 

Kotva. Majiteľovi, ktorým bol Jozef Surovčík, patril aj erotický 

salón Kotva v Podunajských Biskupiciach, pri ktorom vybuchol 

rovnaký typ granátu niekoľko dní predtým. Štvrtý výbuch sa ozval 

krátko pred pol druhou v noci na chodníku na bratislavskej 

kriţovatke Roţňavskej a Tomášikovej ulice pred budovou, kde sídli 



99 
 

viacero firiem. Nikto nebol zranený, ale správa to bola jasná. Ďalšia 

vojna v podsvetí sa začala. 

Toto vyhlásenie nepriateľstva malo svoju predohru. Surovčík sa 

ešte na jar roku 2001 dostal do konfliktu s albánskou skupinou 

podsvetia, ktorá ho obvinila z toho, ţe do ich barov v nákupnom 

stredisku Jadran poslal komando muţov vyholených hláv. Zhruba 

dvadsať ozbrojených muţov, vydávajúcich sa za takzvaných 

kukláčov, predstieralo policajnú raziu. Bejzbalovými palicami 

zničili zariadenie podnikov. Päť hostí bolo zranených. Majiteľ 

jedného zo zdemolovaných podnikov, kosovský Albánec, verejne 

hovoril o pomste. Jozef Surovčík vtedy pre Plus 7 dní povedal: „Je 

poľutovaniahodné, ţe som bol zatiahnutý do týchto praktík. 

Prevádzkovateľ jednej zo zničených reštaurácií v Jadrane 

albánskeho pôvodu obvinil v médiách moju osobu z konkurenčného 

boja. Som podnikateľ v oblasti gastronómie, jeho vyhláseniam o 

odvete a pomste nerozumiem a od tohto človeka sa dištancujem.“ 

Lenţe odveta prišla. Najskôr neúspešne. V marci 2001 chcel istý 

Srb hodiť ručný granát do reštaurácie vo vlastníctve Jozefa 

Surovčíka. Granát mu však ešte predtým, ako ho stihol odhodiť, 

vybuchol v rukách a zabil ho. Nato desať svalnáčov váţne dobilo 

dvoch Albáncov, ktorí sedeli v bare Regina v centre Bratislavy. Z 

tridsiatich prítomných zákazníkov ani jeden nepodal svedectvo. Ani 

nemusel, lebo Albánci odmietli podať na neznámych útočníkov 

trestné oznámenie. Oni si vraj takéto spory riešia inak… 

Potom bol chvíľu pokoj. 

Ale o dva roky prišla séria štyroch granátových útokov a v 

septembri 2003 padli osudné výstrely. 

 
V ústrety smrti 
Pre túto garnitúru mafiánskych bossov je typické, ţe na rozdiel od 

svojich predchodcov z čias divokého začiatku kapitalizmu u nás 

nechcú na seba upozorňovať, a to ani okázalou ochrankou. A tak v 

to septembrové ráno – bol štvrtok 25. septembra 2003 – sa Jozef 

Surovčík vybral na červenom horskom bicykli so svojím 
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labradorom na prechádzku popri Seneckých jazerách ako beţný 

smrteľník. Nič nenasvedčovalo, ţe by sa malo schyľovať k nejakej 

dráme. Muţ si nijaké nebezpečie nepripúšťal, konal podľa 

zauţívaného denného programu a z rodinného domu vyrazil po 

ôsmej hodine. 

O hodinu neskôr našiel okoloidúci údrţbár z blízkeho hotela v jarku 

pri ceste dostrieľané telo muţa. Na sebe mal tmavé rifle, tričko a 

tenisky. Vedľa neho sedel pes. Sedem zásahov z pištole ukončilo 

ţivot Jozefa Surovčika. Len tri mesiace po násilnej smrti Jána 

Takáča. 

Ešte v ten deň sa na lesnej ceste v Horných Orešanoch pri Trnave 

našlo vyhorené auto značky Renault, ktoré pred niekoľkými rokmi 

ktosi ukradol v Českej republike. Klasický koniec únikového 

vozidla vrahov. 

 
Prekvapujúce rozuzlenie 
V mafiánskych kruhoch sa zvyčajne vie, kto čo spáchal. 

Vysvetlenie „zbytočnej vraţdy Jozefa Surovčíka“, ako to 

komentovali médiá, sa objavilo nečakane o päť rokov 

vďaka nahrávke rozhovorov medzi nasadeným policajným agentom 

a Eduardom V“ členom gangu Volodymyra Yegorova. Nahrávky sa 

dostali na pojednávanie Krajského súdu v Bratislave proti štyrom 

Ukrajincom obvineným z viacerých vráţd. Obţalovaný Eduard V. 

sa v nich priznal okrem týchto vráţd aj k spolupráci a kamarátstvu s 

Jozefom Surovčíkom. S istotou sa vyjadril aj o jeho vrahoch z 

vlastných radov: „Starý Surovčik im robil financmajstra a tí ho 

potom zastrelili.“ 

To by mohlo vysvetliť Surovčíkovu bezstarostnosť – odtiaľ útok 

isto nečakal. Od tejto indície k dôkazom a konkrétnym menám 

vrahov je však ešte ďaleko… 
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Vojna bez konca? 
Je priam zákonité, ţe po páde silného bossa príde aj na jeho 

nasledovníkov a členov gangu. Do uvoľneného teritória sa uţ tlačia 

ďalší a robia si miesto. Svedčia o tom nasledujúce novinové správy. 

Dňa 18. novembra 2003, dva mesiace po Surovčíkovi, prišiel o 

ţivot Róbert P. Ráno na Trnavskej ulici v Pezinku jeho autu 

zablokovalo cestu iné vozidlo, vyskočili z neho traja maskovaní 

muţi, ktorí strieľali z automatických zbrani. Obeť mala patriť ku 

skupine „takáčovcov“ a mal byť jedným z dvoch muţov, ktorí s 

majiteľmi podnikov podpisovali zmluvy o ochrane. 

Takmer presne o rok, 21. novembra 2004, v Petrţalke 

pri bare Boston biliard zomrel na následky troch bodných rán do 

hrudníka dvadsaťdvaročný Peter Kleman, blízky skupine 

„takáčovcov“. Mesiac po vraţde policajti zadrţali a obvinili Karola 

Patasyho, pravú ruku bossa podsvetia zo skupiny „piťovcov“. Ten 

sa po polroku väzby dostal pre nedostatok dôkazov na slobodu. 

Medzičasom však v Bratislave ktosi dvoma ranami zastrelil jeho 

otca (51), ktorý mal tieţ patriť do rovnakej mafiánskej skupiny. 

Skonal 11. januára 2005, necelú polhodinu po polnoci pred 

vchodom do domu na Krásnohorskej ulici v Petrţalke. Uţ pred 

rokom ho postrelili v podniku na Ovsištskom námestí… 

Patasy mladší uţ 6. júna 2004 zázračne vyviazol z vraţednej pasce, 

keď vyskočil z terénneho automobilu Porsche Cayanne. Autu 

zastalo cestu vraţedné komando na Audi A6 na kruhovom objazde 

v Bratislave pri výjazde z Prístavného mosta. Porsche malo po 

útoku rozstrieľané obe bočné okná a ďalších asi desať dier od 

guliek bolo v čelnom skle pred sedadlom vodiča. Guľky vyleteli 

zadným oknom. Pri streľbe prišiel o ţivot ochrankár Gejza 

Vesprémy (30). Ťaţko zranený Peter Havaši (32), prezývaný Havel, 

zomrel pri prevoze do nemocnice. 

Z vraţdy Patasyho otca bol obvinený Mário R., bývalý zápasník a 

dlhoročný pracovník SBS, ktorá patrila Jánovi Takáčovi. Ale po 

polročnej väzbe mu súd uznal alibi. V inkriminovanom čase totiţ 

pracoval v moteli Kotva, ktorý pôvodne patril tieţ Takáčovi. 
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Opäť krvavý Jadran 
Na pravé poludnie vo štvrtok 2. decembra 2004 si smrtka s kosou 

prišla aj po Surovčíkovho spoločníka Iva Ruţica (42). Osudný sa 

mu stal v tomto príbehu uţ toľkokrát spomínaný ruţinovský 

obchodný dom Jadran. Keď doň chcel aj s ochrankou vstúpiť 

zadným vchodom, neznámy páchateľ odpálil na diaľku silnú náloţ. 

Ruţič a jeden z jeho ochrankárov ostali s ťaţkými zraneniami leţať 

na zemi. 

Komplex Jadran ako symbol tejto doby, ktorá je, verme, uţ 

definitívne za nami, dnes uţ neexistuje. Na jeho zbúranisku 

vyrástlo niečo nové… 
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VIGILANTI 
Vo výnimočných prípadoch reaguje spoločnosť na bezpečnostné 

vákuum snahami prevziať spravodlivosť do vlastných rúk. Tzv. 

„vigilanti“ vznikli uţ v starovekom Ríme a bola to vlastne 

občianska domobrana na udrţiavanie poriadku v meste. Od tých 

čias sa vţdy nájdu ľudia, ktorí majú odvahu, aby nezištne ochránili 

pred neprávom nielen seba, ale aj svoje okolie. Vigilanti sú ľudia, 

ktorí odmietli sedieť zo zaloţenými rukami a postavili sa proti 

zločinu tam, kde sa polícia iba prizerala. 

 
Pokusy o sebaobranu 
Na Divokom západe, kde zákony prakticky neexistovali, práve 

vigilanti vzali na seba ťarchu nastoľovania poriadku. Zasiahli tam, 

kde bola úradná moc prislabá, zastrašená kriminálnikmi, 

podplácaním či nedostatkom prostriedkov. Obyvatelia ich často 

podporovali a oslavovali ako hrdinov, pretoţe v nich videli toľko 

očakávanú pomoc. Inokedy vigilanti tvorili iba neľútostný dav, 

ktorý si potreboval vybiť vlastnú úzkosť z nečinnosti úradov. 

Niektorí z dobrovoľných zástancov zákona nakoniec skĺzli k 

metódam banditov. 

 

„Bald knobbers“ boli známi v rokoch 1883 aţ 1889. Pochádzali z 

Taney County v Missouri. Bola to skupina trinástich muţov, ktorí 

mali pod vedením Nata Kinneyho jediný zámer – vypudiť z oblasti 

príliv zločincov. Od ukončenia občianskej vojny, ktorá prebiehala v 

rokoch 1868 aţ 1862, bolo v Taney County spáchaných viac ako 

tridsať vráţd a ani jeden vrah nebol dolapený. Pôvodne si táto 

skupinka vravela The antihorse thief association (Spoločnosť proti 

zlodejom koni), ale keďţe ich tajné miesto stretávok bolo na 

„plešivom“ vrchole hory, neskôr sa tak premenovali. Čím viac bolo 

nepráva, tým rýchlejšie sa rozrastali ich rady aj o muţov z 

okolitých oblastí – Stone, Green, Douglas a Christian County. 

Spočiatku si Bald knobbers dávali iba šatky cez tvár, ak sa vôbec 

unúvali maskovať, postupne si však osvojili mušelínové kapucne so 
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zviazanými okrajmi, aby vyzerali ako uši, a v nich mali otvory na 

ústa a oči. Bohuţiaľ, keď ich počet prevyšoval stovku, prvotný 

zámer vyhnať zločincov sa strácal. Zameriavali sa viac na svoj 

prospech a začali byť brutálni. Predtým ich oslavovali za veľký 

počet dolapených zloduchov, neskôr sa obyvatelia obrátili proti nim 

a sami Bald knobbers začali byť vyháňaní ako zločinci. Nat Kinney 

bol v roku 1888 zastrelený a o rok nato sa éra týchto 

„prvovigilantov“ skončila. 

 

Počas zlatej horúčky v Montane v roku 1863 by sa človek na území 

Idaha, kam Montana patrila, zákona nedovolal. 

Po vraţde mladého baníka chytili troch podozrivých, ktorí sa 

dostali pred súd v Nevade, tam boli vypočúvaní a usvedčení. 

Jedného z nich obesili, jedného vyhostili, tretieho dokonca pustili 

na slobodu. Pohoršení miestni obyvatelia usúdili, ţe súd bol pomalý 

a neefektívny – a Montanskí vigilanti boli na svete. Piati členovia 

zloţili prísahu a vytvorili Spolok montanských vigilantov podľa 

vzoru sanfranciských vigilantov z roku 1856. Do konca roka 1864 

dolapili 22 zloduchov. Najslávnejším úlovkom bol Henry Plummer, 

ktorý prišiel do Montany v roku 1862 a bol zvolený za šerifa časti 

Bannack. V tom istom čase začala v okolí pôsobiť skupinka 

banditov, ktorí sa nazývali Nevinní. Vigilanti Plummera 

podozrievali, ţe je vodcom skupiny, a keď mali dostatok dôkazov, 

10. januára 1864 ho obesili. Dnes historici nesúhlasia s tým, ţe 

všetci muţi obesení za éry Montanských vigilantov boli naozaj 

vinní. Naháňali však zloduchov aţ do roku 1870. 

Takýchto skupín bolo na Divokom západe aj v celej histórii, 

samozrejme, oveľa viac, tieto slúţia len ako príklad. 

 
„Ochrana“ 
Keď sa takáto občianska polícia vynorila na Divokom západe, 

nemohla chýbať ani, hoci obmedzene, na Divokom východe 

strednej a východnej Európy po páde komunizmu. Tu je príklad z 

Bulharska: 
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Dňa 4. novembra 1993 zaloţilo 54 firiem a osôb Ochranu, 

Spoločnosť na sebaobranu proti zločinu. Viedol ju profesor Cvetan 

Cvetanov, prezident Bulharskej športovej únie. Predsedom sa stal 

Ivan Palčev, člen Hnutia za práva a slobody, ktoré bolo súčasťou 

vládnej koalície Bulharskej socialistickej strany. Medzi členmi 

asociácie boli prokurátor Anguel Ganev, vedúci oddelenia 

vyšetrovania na Generálnej prokuratúre, prokurátor Anton Gyurov, 

takisto z Generálnej prokuratúry, a armádny prokurátor generál 

Lilko Yocov. Spoluzakladateľmi boli aj Nikolaj Dobrev, neskorší 

minister vnútra za Bulharskú socialistickú stranu, a poslanec Štefan 

Karadţov. Cieľom spoločnosti bolo prevziať od štátu funkciu 

ochrany verejného poriadku na vlastné náklady. Dňa 16. novembra 

1993 okolo 16.30 prepadla banda zápasníkov športový areál 

D’Escrim. Uniesli šéfa D’Escrimu, Slávu Bineva, profesionálneho 

karatistu, člena riaditeľského zboru Ochrany. Ostatných ľudí zbili. 

Dôvodom bol vraj super moderný prístroj na dekódovanie 

bezpečnostných zariadení v autách. Na druhý deň prokurátori 

vyhlásili, ţe vystupujú zo Spoločnosti. O deň neskôr vošlo asi 

dvadsať ozbrojených muţov do kaviarne na sídlisku Druţba, 

obľúbenom mieste stretnutia zápasníkov, uniesli jedného z nich a 

cestou na kúpalisko Mária Lujza mu odrezali ucho. Pribliţne v tom 

istom čase sa Ilia Pavlov a Cvetan Cvetanov stretli v bare 

Sevastopol, ktorý patril Ivovi Karamanskému. Ivo Karamanski, 

prezývaný „Krstný otec“ bulharskej mafie, bol expertom na 

kradnuté autá a ich prevoz tzv. balkánskou cestou zo strednej 

Európy do arabských štátov. Skončil vo väzení. Podľa očitých 

svedkov Cvetan Cvetanov poţadoval od Iliu Pavlova 50 % zo sumy 

získanej vydieraním a prostitúciou. Kričal na neho. Ilia Pavlov mu 

na to povedal, nech odíde. Začala sa prvá vojna gangstrov, ktorá s 

menšími prestávkami pokračuje dodnes. Bolo verejným 

tajomstvom, ţe väčšina vydieračských skupín mala svojich 

ochrancov medzi veľkými podnikateľmi – tí im zabezpečili 

politický vplyv a kvalitné legálne sluţby na výmenu za poplatky z 

kradnutých áut, vydierania, pašovania a vymáhania dlhov. Nikto z 
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týchto podnikateľov by, pochopiteľne, nechcel, aby vyšli jeho styky 

najavo. 

Pravdepodobne jediný muţ, ktorý tak urobil, bol Cvetan Cvetanov, 

keď zaloţil spoločnosť Ochrana. Neskoršie zavraţdenie Cvetanova 

sa stalo prvou vraţdou známej osobnosti v Bulharsku. 

 

Vigilanti vo svete 
Príklady jednotlivcov či skupín rozhodnutých brániť seba aj 

poriadok vo svojom okolí nachádzame na všetkých kontinentoch. 

V roku 1996 zapálil mladý americký robotník Sam Mohammed vo 

floridskom meste Palm Beach dom, ktorý bol centrom dílerov a 

narkomanov. Budova bola v tom čase prázdna a zhorela do 

základov. Nielen v chudobnej černošskej štvrti, ale aj medzi 

niektorými policajtmi ho oslavovali ako hrdinu. Bez ohľadu na 

tento fakt Sama predviedli pred súd, ktorý mu pripomenul, ţe ani v 

Amerike nemoţno brať zákon do vlastných rúk. 

 

Bakassi Boys sú mladici, ktorí vyzerajú ako bitkári, nosia čierne 

tričká a červené šiltovky losangeleských rappových spevákov a 

nájdete ich na juhu Nigérie, v meste Onitsha. Kedysi to bolo mesto 

s najväčšou kriminalitou v celej Nigérii. Kedysi znamená predtým, 

ako prišli Bakassi boys. Sú to vigilanti povolaní vyčistiť mesto. Ak 

je miestny chlapec podozrivý zo zločinu, predvedú ho pred Bakassi 

a vypočúvajú. Ak je zločin povaţovaný za váţny, podozrivého 

môţe podrobiť skúške, Jeden z vigilantov podrţí mačety prekríţené 

pred tvárou toho, kto tvrdí, ţe je nevinný. Ak sa tvár v odraze 

mačiet zrkadlí, je vinný a odsúdia ho na surové zbitie. Aj keď 

niektorí svedkovia tvrdia niečo iné, Bakassi odmietajú účasť na 

zabíjaní. Financuje ich guvernér štátu Anambra, vozia sa v 

policajných autách a pouţívajú zbrane od štátu. Bakassi Boys vo 

svojej súčasnej podobe existujú od roku 1999, skupinu pôvodne 

zaloţil guvernér štátu Abia, a keď vyčistila mesto od zločinu, na to 

isté ju zavolali do Onitshe. Za trištvrte roka značne zredukovali 

miestnu kriminalitu. Spočiatku ich miestni obyvatelia vítali, lebo uţ 
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mali po krk zlodejov, korupcie a neschopnosti polície, ale teraz sa 

vynárajú obavy. Bakassi vyuţili svoje postavenie na sociálnu a 

politickú kontrolu: vyberajú dlţoby, trestajú neverné manţelky, 

posudzujú konanie vlády. Guvernéri v ostatných juţných štátoch sa 

predbiehajú, kto si ich najme, ale v štátoch, kde uţ vigilanti 

pôsobili, sa ich moc rozrastá. Začínajú pripomínať osobnú armádu 

guvernérov. 

 

V roku 1992 sa niektoré mestá na východe Nemecka stali 

skutočným rajom pre zločincov. Nečudo, keď sa miestna polícia 

pasovala s nedostatkom financií, techniky aj ľudí. 

Alarmujúca situácia bola v saskom meste Grimma, kde na 64 000 

obyvateľov pripadalo 6 policajtov a tí mali k dispozícii jeden 

volkswagen a jednu ladu. V okrese zostali len tri obchody, ktoré 

ešte neboli vykradnuté. Za týchto okolností sa občania rozhodli 

zobrať situáciu do vlastných rúk a ochrániť svoje ţivoty a majetky. 

Občiansku obranu v Grimme zaloţil štyridsaťosemročný Georg 

Dornig spolu so synom a pätnástimi dalšími obchodníkmi; neskôr 

sa pridali aj taxikári. 

V Moldavsku rozzúrení pestovatelia zeleniny, ktorých pobúrila vlna 

krádeţí dozrievajúcich plodov, obesili prichyteného zlodeja. Do úst 

mu vrazili uhorku, nech sa ňou aj zadrhne. Podľa svedkov viselo 

telo na strome pri ceste blízko mesta Dubossary v Moldavsku celé 

štyri hodiny a desilo vodičov prechádzajúcich okolo. Vzhľadom na 

ľahostajnosť polície miestni obyvatelia berú spravodlivosť do 

vlastných rúk, stráţia si záhrady a vlastnoručne tvrdo trestajú 

zlodejov. V Moldavsku, kde úrady neposkytujú proti krádeţiam 

zeleniny prakticky ţiadnu ochranu, nie je lynčovanie v čase 

kaţdoročného zberu ničím nezvyčajným. Začiatkom leta 1997 

prichytil rozzúrený dav niekoľkých zlodejov neďaleko hlavného 

mesta Kišiňov, zmlátili ich, vyzliekli donaha, natreli výkalmi a 

potom ich za neutíchajúceho uráţania vodili po okolí na výstrahu. 
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Vigilanti na Slovensku 
V roku 1997 sa proti výpalníkom spojila časť banskobystrických a 

zvolenských podnikateľov. Zaloţili zbierku, ktorá mala údajne 

slúţiť na vytvorenie dobre fungujúcej tajnej organizácie. Mala sa 

zamerať na fyzickú likvidáciu vyberačov výpalného; na konto bolo 

vyzbieraných cez milión korún. V týchto okresoch koloval obeţník, 

kde sa konštatuje, ţe predstavitelia zákonnej moci nedokáţu 

zabezpečiť právny stav, a preto sú nevyhnutné radikálne riešenia. 

 

Prípad „rašelinová domobrana“ sa odohral v Suchej Hore, 

zabudnutej oravskej dedinke pri poľských hraniciach v roku 1999. 

Na konci dediny je nálezisko rašeliny, ktorá patrí k najkvalitnejším 

v Európe a má hodnotu niekoľko miliárd korún. Ţiadaný artikel 

putoval do zahraničia, o ťaţbu a odvoz sa staral súkromný 

podnikateľ Tobiáš L., ktorý v minulosti pouţíval falošné mená a 

bol štrnásťkrát súdne trestaný, je známy aj uráţkami na adresu 

niektorých sudcov a vyhráţkami zabitím toho, kto by stál v ceste 

jeho zámerom. Na rašelinisku postavil budovy, zaobstaral 

zariadenia a zamestnal miestnych občanov. Pred časom sa však 

prišlo na to, ţe pozemky rašeliniská patria po reštitúcii trinástim 

obyvateľom Suchej Hory. Tobiáš L. však ťaţil dalej, aj keď mu to 

prebiehajúce súdne konanie nepovoľovalo. Ľudia sa vzbúrili, začali 

kontrolovať kaţdé auto na príjazdovej ceste k rašelinisku, cestu 

prehradili drevenou rampou a nakládli betónové kvádre. Rašelina 

tak ostala pre Tobiáša L. neprístupná, čo ho poriadne naštvalo. 

Začal sa k rašelinisku dobýjať, na dobrovoľných stráţcov vytiahol 

pištoľ a vyhráţal sa, ţe ich „odstreli ako psov“. V ten istý deň 

neďaleko sídla firmy Rašelina Quido v obci došlo k stretu 

niekoľkých občanov so zamaskovanými muţmi, strieľalo sa, padali 

údery bejzbalovými palicami, starostu obliali benzínom, zapáliť sa 

im ho našťastie nepodarilo. Občania tvrdili, ţe spolumajiteľ firmy 

sa im vyhráţal s granátom v ruke a syn Tobiáša L. im povedal, ţe 

zavolá autá z Bratislavy a vypália celú dedinu. Ich reakciou bolo 

posilnenie stráţí a namontovanie sirény hlásiacej akútne 
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nebezpečenstvo. Dňa 21. novembra 1999 okolo šiestej hodiny vtrhli 

oficiálni kukláči do sídla firmy Rašelina Ouido na bezpečnostnú 

akciu. V kovovej skrini našli dve fľaše s horľavinou, rôzne 

chemikálie, 1 kg priemyselnej trhaviny, kyselinu chlorovodíkovú, 

náboje do pištole kalibru 3,8 mm, plán obce Suchá Hora a dva 

ručné granáty srbskej výroby. Prítomný bol jeden občan ruskej 

národnosti. Tobiáša L. začali stíhať za trestný čin vydierania a 

násilia proti skupine obyvateľstva aj proti jednotlivcovi. Stihol však 

ešte poslať list starostovi obce, ţe ho môţe „bozať v r…“ a ţe sa 

rašeliniská nikdy nevzdá. 

V roku 2000 bol zaznamenaný pokus postaviť sa proti 

organizovanému zločinu aj na východe republiky. Paradoxné je, ţe 

ako prvý nabral odvahu cudzinec z albánskeho Kosova. Volal sa 

Mehmed Driton. 

Mehmed Driton bol majiteľom diskotéky v Lemešanoch. Uţ raz sa 

dokázal vzoprieť výpalníckym metódam, a to samému Holubovi. 

Vyslúţil si za to prepad troch maskovaných muţov, ktorí v 

novembri 1997 počas plnej prevádzky spustili paľbu zo samopalov. 

Strely mierili nad hlavami 

hosti ako výstraha podporená slovami: „Ešte sa vrátime.“ Ale 

Driton si nedal povedať, a tak sa na príkaz Holuba naozaj vrátili, 

tentoraz potichu – a nasledoval výbuch, ktorý malo počuť celé 

východné Slovensko. Driton si na obnovu zničeného podniku aj 

budovy musel poţičať vraj aţ 1,2 milióna korún. Spoločník, s 

ktorým podnik vlastnil, dostal strach a nechal Dritona v podnikaní 

samého. 

Medzičasom však došlo k poprave Holuba v Bratislave a na disko 

bar v Lemešanoch si pod tlakom konkurencie spomenuli 

nasledovníci Holuba, „borţovci“, aţ po rokoch. Bola to podľa nich 

ešte stále voľná výpalnícka baňa. Na prieskum tam začiatkom mája 

2000 vyrazil starší brat košického bossa Borţu – tridsaťročný 

Martin. Ale Driton ho ostro vyprevadil aj s jeho „protipoţiarnou 

ochranou“ ako výpalnickou novinkou. Vedel však, ţe sa vráti a 

nebude sám. Najneskôr do týţdňa. 
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Driton urobil mimoriadne opatrenia. Celkom proti svojim zvykom i 

presvedčeniu si zaobstaral zbraň. Keď „borţovci“ večer 19. mája 

2000 vošli, bol pripravený. Prví ho napadli Borţovi ochrankári 

Miroslav Vančík, zvaný Pitbul, a Jozef I.ihan. Jeden z nich chytil 

Albánca za vlasy a zhodil ho zo stoličky. Ten vzápätí vytiahol z 

ľadvinky pri páse zbraň a začal paľbu. Pitbul a Lihan padli mŕtvi. 

Ranený bol aj ich komplic Jaroslav Buţa. 

Na svoju obranu vystrelil Mehmed Driton pätnásť rán. Jeden 

výstrel ľahko zasiahol na chodidle aj náhodného návštevníka baru. 

Na mieste okrem troch mŕtvol ostali leţať aj dve pištole. Tretím 

mŕtvym bol sám Driton – pravdepodobne ho zastrelil Martin 

Borţenský (ale podozrenie smerovalo aj na Dušana, keďţe sa 

podobajú), ktorý sa sám prihlásil na polícii, v prítomnosti advokáta 

podal vysvetlenie o nevyhnutnej sebaobrane a odišiel ako slobodný 

človek. 

Dňa 14. marca 2003 prišiel o ţivot pri streľbe v trebišovských 

potravinách na Ciorkého ulici tridsaťročný Rado F. Muţa známeho 

v košickom podsvetí a jedného z obţalovaných v megaprocese s 

Dušanom Borţenským alias Borţom zastrelil majiteľ obchodu, 

pričom zranil aj ďalšieho muţa – S. H., Albánca ţijúceho v 

Košiciach. 

Na záver tohto prehľadu občianskej sebaobrany odcitujme 

pozoruhodný dokument doby. 

Petícia Drukosu bola uverejnená 20. októbra 1997 v SME. 

„My, občania SR a zamestnanci firmy Drukos. Vás všetkých 

prostredníctvom médii vyzývame a ţiadame o podporu, a to napriek 

známym praktikám zla, pre ktoré ľudský ţivot, nech ide o 

kohokoľvek – neznamená nič. Tým, ktorí sa vyhráţaním snaţia 

zlikvidovať výsledky našej práce a našich ţivotov, odkazujeme, ţe 

sa zastrašiť nedáme a nemáme obavy verejne vystúpiť proti 

nezákonnosti, porušovaniu nášho práva dôstojne ţiť…“ 

Za petičný výbor podpísaný František Mojţiš. 
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Tento podnikateľ sa stal známy tým, ţe sa verejne postavil proti 

vydieraniu svojej firmy zo strany podozrivej CBS Security 3 

Mikuláša Černáka… 

 
 
JOZEF SVOBODA 
(1956 – 2004) 
Jozef Svoboda bol typickým príkladom bývalého aktívneho 

športovca, ktorý sa dal na krivé chodníčky. Ako zápasnicky 

šampión sa dobre poznal s Jozefom Surovčíkom a dalšimi. Na 

rozdiel od nich však športu zostal verný, aj keď uţ začal byť 

povaţovaný za typického predstaviteJa takzvaných bielych golierov 

podsvetia. Do októbra 2002 bol predsedom Slovenského 

zápasníckeho zväzu. Po abdikácii v tomto športe ďalej pôsobil vo 

funkcii viceprezidenta Európskeho výboru zápasenia. V apríli 2004 

na 25. valnom zhromaţdení Slovenského olympijského výboru 

ocenili jeho prácu v zápasníckom hnutí bronzovými kruhmi SOV. 

Jozef Svoboda sa okrem zápasenia aktívne zapájal aj do 

futbalového hnutia. Do januára 2004 figuroval v dozornej rade 

Športového klubu Slovan Bratislava a bol aj členom výkonného 

výboru. Tento klub aj finančne dotoval a bol jeho vášnivým 

fanúšikom. 

Ako bývalý reprezentant v zápasení ostal členom zápasníckeho 

klubu a istý čas chodieval denne do posilňovne vládneho hotela 

Fórum, pod ktorým vlastnil časť pozemku. 

 
Ako to začalo 
Svoboda so svojou prvou manţelkou emigroval v 80. rokoch zo 

socialistického Československa do Švédska. Údajne tam nezačal 

najlepšie, lebo sa dostal do väzenia za pašovanie drog. Úspešnejší 

bol pri podnikaní v reštauračných sluţbách a po návrate z emigrácie 

sa vrhol na kasína. Začal v hoteli Fórum, neskôr mu patrila aj 

známa bratislavská kaviareň Alţbetka. 
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Jeho aktivity a kontakty boli veľmi široké najmä v oblasti 

hazardných hier, ale figuroval aj v orgánoch iných spoločností. 

Hoci sa často pohyboval na hranici zákona, polícia sa k ţiadnemu 

obvineniu nedopracovala. Podľa exministra spravodlivosti Daniela 

Lipšica však figuroval vo viacerých súdnych kauzách. Nepochybne 

mu pri ich zvládaní pomáhali bohaté kontakty v politike a zrejme aj 

v polícii. 

Svoboda bol v podsvetí známy pod prezývkou Tlstý, navyše veľa 

krásy nepobral. V jeho okolí sa však hovorilo, ţe si zo svojej 

príťaţlivosti u ţien veľmi hlavu nelámal. Veď tam kde sú peniaze, 

sú aj mladé, ambiciózne radodajky. Známa bola príhoda, keď mu 

istá nočná dáma dala v bare košom, a tak si dal záleţať na tom, aby 

si všimla, ţe sedí na pekne plnej peňaţenke. Vzápätí v jej očiach 

mimoriadne skrásnel… 

 

V hoteli Fórum a v Alţbetke, kde sa Svoboda pohyboval, bolo 

známe, ţe má oficiálnu priateľku Táňu. Jeho o šestnásť rokov 

mladšia manţelka Karín pre SME priznala, ţe jej manţelova 

priateľka niekedy telefonovala. …Mňa pritom stráţili manţelovi 

ochrankári, či sedim večer doma a nikde nechodím.“ A aby toho 

nebolo málo, tomuto korpulentnému muţovi bola veľmi blízka aj 

vtedajšia televízna hviezdička Zuzana Belohorcová a bývalá blízka 

priateľka Romana Deáka. 

Karin Svobodová to pre Ţivot komentovala slovami: … Zuzu 

pokladám za pijavičku, ktorá má svoje prednosti a ona si vie v 

správnej chváli vybrať správneho… Moţno tieţ dostala od môjho 

manţela nejaké darčeky, aj ona vysedávala v Alţbetke, jemu zasa 

imponovalo, ţe môţe mať kaţdú, na ktorú ukáţe…“ 

Ani táto a ďalšie medializované nevery však neboli príčinou, aby 

Karin prerušila kontakty s manţelom. Aţ roky samoty v obrovskej 

vile na Hlbokej ceste v Bratislave pod dohľadom ochrankárov jej 

muţa ju priviedli na myšlienku rozvodu. Ale stačilo, aby sa 

posledný mesiac svojho ţivota prišiel kajať, a bola ochotná opäť 

mu obúvať ponoţky, zapínať opasok a čakať na pohladenie v 
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oţivenej dráme Kráska a netvor. Keď ho zastrelili, tri hodiny sedela 

v márnici a drţala mŕtveho manţela za ruku. K tomu povedala:.Boli 

to najintenzívnejšie tri hodiny môjho ţivota s ním.“ 

 
Uţitočné vzťahy 
K blízkym priateľom Jozefa Svobodu patrili podľa médií napríklad 

podnikateľ Vladimír Poor. Alexander Reţeš či Jozef Majský. 

Prepojenie politiky s podsvetím potvrdila aj jeho druhá manţelka: 

„Manţel najviac zbohatol v období, keď bolo pri moci HZDS. 

Celkom dobre vychádzal s ľuďmi ako Ducký. Niekoľko rokov sa 

poznal aj s Rezešom, chodili spolu na dovolenky,“ povedala 

Týţdňu. „Keď zastrelili Miroslava Sýkoru, boli spolu (s Rezešom) 

na lyţovačke vo Švajčiarsku.“ 

Blízkymi vzťahmi so Svobodom sa netajili viacerí politici HZDS, 

napríklad mečiarovský prívatizér a bývalý politik HZDS Vladimír 

Poor sa s nim ukázal mesiac pred Svobodovou násilnou smrťou na 

zápase hokejových majstrovstiev sveta v Ostrave. Spolu pravidelne 

chodievali do VIP lóţe futbalových zápasov na Slovane, kde bol 

Svoboda istý čas v dozornej rade. 

Ďalším verným kamarátom bol Vlastimil Vicen, prívatizér a 

exposlanec HZDS. Podľa časopisu Týţdeň mal v minulosti 

podnikateľské aktivity aj s Petrom Steinhübelom, zvaným Ţaluď. 

Vicen pre tento týţdenník nepoprel ani úzke väzby s Jozefom 

Svobodom: „Poznali sme sa, samozrejme.“ 

Ľudovít Hudek, ako minister vnútra za HZDS, sedel so Svobodom 

v orgánoch futbalového Slovana. 

Ladislav Polka, niekdajší štátny tajomník ministerstva vnútra za 

Mečiarovej vlády, o Svobodovi dokonca vyhlásil: „Áno, poznal 

som ho. Ako normálneho človeka, funkcionára Slovana. |e zvykom 

polície vţdy mŕtveho spájať s podsvetím… Poznal som ho ako 

slušného človeka, nikdy som s ním nemal obchodný vzťah.“ 

Podľa Karín Svobodovej si jej manţel na komunálnej úrovni 

rozumel najmä so starostom bratislavského Nového Mesta 

Richardom Frimmelom: „Najmä v poslednom čase boli ako jedna 
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ruka, Frimmel bol u manţela pečený-varený.“ Frimmel kontakt so 

Svobodom nepoprel, vraj sa stretávali hlavne na futbale. „Bol to 

taký športovo-priateľský vzťah.“ 

Svobodová spresnila: „Manţel sa stretával s viacerými koaličnými 

aj opozičnými politikmi.“ Napríklad aj zo strany Smer. 

Europoslankyňa Monika Beňová po Svobodovej vraţde priznala, ţe 

sa s nim poznala, ale vraj nevedela, ţe ho polícia spája s podsvetím. 

„Nech predloţí jeden doklad, kedy platila v jeho podniku. A to 

nehovorím o státisícových daroch, ktoré brala od Svobodu. Manţel 

si totiţ kupoval politikov aj rôznymi darmi, málokto vedel povedať 

nie,“ povedala na jej adresu pre Týţdeň Svobodová. 

Beňová to odmietla: „Nesmierne ma mrzí, ţe pani Svobodová niečo 

také vyhlasuje. Ani ju osobne nepoznám a takéto veci si 

jednoducho vyprosím. Neviem, komu všetkému jej manţel čo 

kupoval, ale mne rozhodne nekúpil nič.“ 

Karin Svobodová si spomenula aj na Beňovej straníckeho kolegu 

Róberta Kaliňáka: „Keď oslavovali víťazstvo nového prezidenta, 

vtedy sa manţelovi vtieral do pozornosti.“ Oslava sa mala konať po 

druhom kole volieb v noci zo 17. na 18. apríla 2004, vo Football 

Pube v Petrţalke. „Bolo to také tajné stretnutie, kde Smer oslavoval 

víťazstvo Ivana Gašparoviča. Pamätám sa, ţe manţel prišiel domov 

aţ niekedy nadránom,“ tvrdí Karín Svobodová. 

„Tak toto si naozaj nepamätám, ale dosť o tom pochybujem, 

nepoznal som Jozefa Svobodu,“ reagoval najskôr pre SME 

Magazín Víkend zaskočený Kaliňák a pre istotu dodal: „Tá noc 

bola veľmi hektická.“ 

Korunu všetkému nasadil sám prezident Ivan Gašparovič, ktorý o 

sponzorstve Svobodu a jeho osobných priateľských vzťahoch s ním 

pre Aktuálne.sk povedal: „Keď tam títo ľudia nebudú, nebude ani 

futbal. A potom s nimi nebudem ani ja. Budem sedieť doma alebo v 

robote.“ 
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Druhá strana mince 
Pod touto spoločensky noblesnou fasádou ţil Jozef Svoboda 

celkom iný ţivot. Viedol skupinu, ktorú v podsvetí hlavného mesta 

povaţovali za najsilnejšiu. Na rozdiel od „sýkoriek“ či 

„takáčovcov“ jej aktivity boli o čosi premyslenejšie a menej 

násilné. Moţno aj preto mal Svoboda v podsvetí rešpekt a bol 

úspešný aj ako urovnávač sporov medzi znepriatelenými 

skupinami. Ochotne sa však priţivil aj na obyčajnom výpalnom. 

Osem rokov Dzurindovej vlády Svobodovým kšeftom neprialo tak, 

ako bol zvyknutý, a postupne sa začal dostávať do problémov. 

Podľa informácií SME Svoboda dokonca zanechal svojej ţene dlhy, 

čo sama opakovane potvrdila. Pritom ho svojho času zaradovali do 

tridsiatky miliardárov na Slovensku. Len Jozefovi Surovčíkovi mal 

podľa ich spoločných známych dlhovať 80 miliónov ako províziu 

za sprostredkovanie predaja pozemku pod hotelom Fórum, ktorý 

Svoboda na Surovčíka fiktívne prepísal. 

Svoboda sa teda so svojou druhou manţelkou a synom pomaly 

pripravoval na ústup do bezpečia vily vo francúzskom Nice. To sa 

mu aj podarilo. Preto mnohých prekvapilo, ţe sa po vraţde Jozefa 

Surovčíka vrátil. Po Surovčíkovej smrti však začal svoj majetok 

vymáhať späť exekúciou. Do Bratislavy prišiel údajne aj kvôli 

svojej svokre, ktorá bývala v dome v Podunajských Biskupiciach. 

V posledný deň jeho ţivota mali ísť s manţelkou Karín na obed do 

obľúbeného Rybárskeho cechu. Ešte predtým zašiel do stávkovej 

kancelárie v Podunajských Biskupiciach, kde si bol vyzdvihnúť 

výhru. Tá mu však uţ šťastie nepriniesla. 

 
 
Záverečná, 
posledný známy boss Bratislavy odchádza 
V pondelok 28. júna 2004 krátko pred pol dvanástou vyšiel Jozef 

Svoboda zo stávkovej kancelárie na Podunajskej ulici 28. Zazvonil 

mu mobil, ktorý odpútal jeho pozornosť. Nevšimol si teda dvoch 

nemaskovaných muţov, ktorí k nemu pristúpili odzadu a začali 
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okamţite paľbu. Padlo celkove 17 rán, z toho tri do hlavy, ostatné 

do chrbta, Jozef Svoboda padá mŕtvy do kaluţe krvi, páchatelia 

unikajú v tmavej dodávke. Konštatovanie polície: „Vraţda bola 

profesionálna, nič nenechali na náhodu.“ Kuriózne bolo, ţe na 

miesto činu sa okrem obvyklých vyholených muţov podsvetia prišli 

pozrieť aj niektorí funkcionári bratislavského Slovana… 

 

p. s. ■ po smrti 
Dohady o Svobodových dlhoch sa potvrdili tou najdrastickejšou 

formou. Podľa jeho druhej manţelky ešte leţal v krvi na chodníku a 

uţ sa hlásili veritelia: „Oni boli schopní snáď aj pri kondolencii 

povedať, koľko by tak odo mňa asi chceli…“ Niektorí sa neštítili 

vyhráţať dokonca únosom jej jediného syna. Sama dodáva: 

„Muţovými rukami prešli stovky miliónov, tie peniaze zmizli zo 

sveta. A ja mám teraz na krku zástupy veriteľov.“ 

A to je aj záverečný odkaz všetkých týchto vládcov podsvetia, ktorí 

na krátky čas závratne zbohatli, zanechali za sebou veľa krvi a 

nešťastia, aby rovnako neodvratne padli. 

Nič po nich neostáva – ani dielo, ani majetok, len nešťastné obete. 

A medzi ne patrí neraz aj ich vlastná rodina… 

 
MAFIA JE RODINA 
V talianskom type mafie hrá rodina rozhodujúcu úlohu. Ruská uţ 

takéto zraniteľné väzby ignoruje a vyberá spomedzi seba podľa 

výkonnosti a bezohľadnosti v akcii. U nás sme mali pozoruhodnú 

liaheň mafistických bratov. V Bratislave to boli Danišovci a 

Diničovci, na Kysuciach bratia Holáňovci, v Dubnici skupina 

miestneho podsvetia bratov Martina a Ladislava Chromiakovcov a 

súbeţne s nimi prievidzskí bratia Mellovci. Nie je to však zas aţ 

taká novinka. Slávny Jesse James mal vo svojej bande brata Franka 

a aj bratov Youngerovcov, Róberta a Colemana. 
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Príbuzní ako náhradné obete? 
Všeobecne sa traduje, ţe mafia nesiaha na príbuzných a vybavuje si 

účty len medzi „bojovníkmi“. Lenţe slovenské podsvetie má 

ďaleko od pôvodnej talianskej mafie a najmä od akýchkoľvek 

pravidiel. Preto ani útoky na príbuzných nie sú ţiadnym tabu. 

Uţ v januári 1995 za čudných okolností zadrţali vo vchode domu, 

kde bývali rodičia manţelky Róberta Holuba, dvoch Bielorusov. Na 

ich legitimovanie poslali dvoch mladých neskúsených policajtov, 

na čo obaja doplatili ţivotom. Časť prešovského sídliska Šváby 

bola vtedy obkľúčená a do akcie boli nasadené všetky zloţky 

polície. 

V noci na 1. októbra 1997 došlo v Košiciach k pokusu o vraţdu 

Jozefa Holuba, brata košického bossa Róberta Holuba. Doplatil na 

to jeho kumpán Peter Klešč zo Spišských Vlách – útočníci ho 

zastrelili. 

V roku 1996 našli nevlastného mladšieho brata bossa Kucmerku v 

lese obeseného. 

V septembri 1997 našli na ceste medzi Prešovom a Košicami mŕtve 

telo Jana Kromku, brata uţ vtedy celoštátne hľadaného Alojza 

Kromku, neskôr usvedčeného vykonávateľa viacerých popráv v 

podsvetí. O necelé tri hodiny po náleze mŕtvoly objavili v lesnom 

poraste na Branisku aj horiace auto nebohého. Popravné komando 

vedené Róbertom Holubom nevedomky napodobnilo spôsob 

popravy milánskej mafie. Tá v 70. rokoch minulého storočia 

odsúdila svojho „pešiaka“ Alessandra Carmela na trojnásobnú smrť 

– prebodli ho, potom zastrelili a nakoniec spálili. 

V marci 1998 neznámy strelec ťaţko zranil švagra vtedy uţ 

nebohého Holuba, Alexandra H., keď odchádzal z nočného baru 

Viktória v Prešove. Guľka ho zasiahla do chrbtice s trvalými 

následkami. 

Z násilnej smrti dvadsaťdvaročného Petra Klemana (vraţda sa 

odohrala večer 21. novembra 2004 v Petrţalke pri bare Boston 

Biliard) polícia obvinila Karola Patasyho. 
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Nakoniec ho pre nedostatok dôkazov museli prepustiť, ale 

medzičasom ktosi zastrelil v Bratislave dvoma ranami Patasyho 

otca. 

V prípade košického bossa Borţu boli útoky zamerané na 

Ongarovcov, rodinu jeho priateľky. Tí museli viackrát utekať z 

domu aj v noci, nečakane varovaní pred moţnou pomstou. 

Nakoniec na to doplatil brat jeho druţky Aneţky. V nedeľu 14. 

januára 2001 okolo desiatej doobeda našli pred obcou Dargov telo 

mladého muţa dobité na nepoznanie. Vladimíra Ongaľ, ktorý by sa 

bol vo februári doţil dvadsiatich rokov, prakticky uškrtili. Vrah mu 

stúpil na krk. 

Pri dôkladnejšom štúdiu histórie organizovaného zločinu zistíme, 

ţe ani skutočná talianska mafia tento nepísaný zákon nedodrţiava 

bez výnimiek. Doplatil na to šéf silného palermského gangu 

Tommas Busceta. Keď sa na úteku pred spravodlivosťou zastavil aţ 

v Brazílii, konkurenti si zobrali na mušku najskôr jeho komplicov a 

potom aj rodinu. V auguste 1982 zmizli jeho dvaja synovia. O 

niekoľko dní neskôr mu zabili aj tretieho syna a súčasne i 

Buscetovho brata. Pred očami jeho dcéry na pravé poludnie 

dostrieľali jej manţela, Buscetovho zaťa, aj s dvoma bratancami. V 

októbri 1982 bol Busceta späť na Sicílii, aby zachránil, čo sa dá. 

Ale vrátiť ţivot svojim najbliţším uţ nedokázal… 

Zrejme práve preto existuje historický unikát, ktorý významne 

zmenil charakter svetoznámych českých kúpeľov Karlove Vary. 

Postupne ich skúpili „noví Rusi“, aby tu do bezpečia ukryli svoje 

rodiny a blízkych. Miestni premenovali mesto na Ivangorod, ale 

faktom je, ţe by mohlo mať aj označenie „bezpečné mesto“, 

pretoţe ani beţná kriminalita tu nemá veľa miesta. 

 

Ţeny v akcii 
Aj ľudia, čo sa ţivia prekračovaním zákonov, majú svoje zákony. K 

najrešpektovanejším patrí, ţe ţeny sú nedotknuteľné a nezúčastňujú 

sa na krvavých akciách. Ale to neznamená, ţe nie sú aktívnymi 

účastníčkami ţivota v podsvetí. Majú tú pochybnú česť plakať na 
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pohreboch svojich bratov, manţelov, milencov a druhov. Na 

pohrebe Faba, zastreleného pri Holubovi v bratislavskom hoteli 

Danube, stála v prvom rade aj Eva Rezešová. Na pohrebe mladého 

Alberta S., zvaného Albi, jeho matka prisahala pomstu. Podľa 

názoru polície jedna manţelka tú pomstu aj vykonala. Dagmar P. sa 

v spolupráci so svojím spoločníkom Igorom H. mala postarať, aby 

zmizol Ladislav Matovič. Ten údajne vyčistil Trnavu od ukrajinskej 

mafie. Začalo sa to tým, ţe vo svojej reštaurácii neváhal pouţiť 

zbraň, pretoţe sa priveľmi rozťahovali, Jeden z Ukrajincov nato 

oslepol, druhý bol zranený, ale svoje výpovede proti Matovičovi 

odvolali. Pri čistení teritória však akosi záhadne zmizol aj manţel 

Dagmar P. Nato 12. augusta 2005 vstúpilo do Matovičovej herne 

päť maskovaných muţov s výraznými nápismi Policia. Matoviča 

odviedli a nikto ho viac nevidel. 

Ţeny sú aj nevypočítateľnou stránkou mafiánskeho „podnikania“. 

Ich bolesť zo straty blízkych môţe byť silnejšia neţ všetky muţské 

prísahy. Tak sa Vila Rognetová a Michela Busceniová stali v 

Taliansku priekopníčkami anulovania zákona omerty – mlčania. 

Päť obeti spomedzi ich najbliţších príbuzných ich dohnalo k 

závaţným výpovediam proti najväčším hlaváčom talianskej mafie. 

 
Boje o dedičstvo 
Jedným z najnejasnejších pravidiel podsvetia je osud majetku 

bossov po ich násilnej smrti. Akýmisi len im známymi 

mechanizmami sa takmer vzápätí rozchytá medzi ich spoločníkov a 

komplicov. 

Po smrti Oša Kucmerku sa jeho Audi A8 dostalo do rúk Rudolfa Z. 

– ten po rozprášení Kucmerkovej bandy, začal s výpalníctvom na 

vlastnú päsť. Vlastníctvom Kucmerkovho luxusného auta, ktorým 

sa okázalo rýchlo preváţal po Trenčíne, zdôrazňoval nástupnícke 

postavenie po bývalom bossovi Ošovi. 

Pápay zdedil Hummer po nebohom Sýkorovi a mal tú drzosť, ţe sa 

na ňom dostavil na promócie absolventov Policajnej akadémie. Bol 

pozvaný jednou čerstvou Mgr. bezpečnostných vied. 
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Fadil P., šéf albánskeho gangu v Košiciach, bol zastrelený v aute 

Opel Vectra, ktorý bol napísaný na istého Artura Benesa, no ten ho 

nepouţíval. Vozil sa v ňom Maroš K., člen gangu „kolárikovcov“, a 

keď ho dali do väzby pre podozrenie zo spoluúčasti na vraţde, 

odrazu ho mal Fadil. 

  

Rodina sa k majetku zastrelených bossov podsvetia takmer vôbec 

nedostane. Potvrdzujú to výpovede tých príbuzných, ktorí doteraz 

prehovorili – rodičia zavraţdených bratov Deákovcov, ţena Jozefa 

Svobodu aj manţelka Róberta Diniča. Tí prví pre Plus 7 dní v 

reportáţi Martiny Krajčirovej vyhlásili: „O všetko nás obrali… 

Niekto to zrejme umelo naťahuje, my k ničomu nemáme prístup.“ 

Spolu dodávajú: „Pomerne veľký podiel, pokiaľ viem, tak polovicu, 

mal Roman aj v spoločnosti, ktorá vlastnila dom na rohu 

Kollárovho námestia a Obchodnej ulice v Bratislave. Dom je 

známy ako bývalé mestské kúpele, ktoré však uţ dávno svoju 

pôvodnú funkciu neplnili a budova chátrala. Roman so svojimi 

spoločníkmi budovu kompletne zrekonštruovali, čim sa, 

samozrejme, zvýšila aj jej hodnota. Oficiálne po prerobení podľa 

znaleckého posudku predstavovala jej hodnota 46 miliónov korún. 

Druhých päťdesiat percent patrilo dnes uţ tieţ zavraţdenému Edovi 

Diničovi. Dostali sme vyrozumenie, ţe podiel ku dňu synovho 

úmrtia, teda k 20. novembru 1999, predstavoval 24 098 752 korún. 

V roku 2001 sme sa náhodne dozvedeli, ţe budova je uţ prepísaná 

na úplne iné firmy. Do rúk sa nám dostal znalecký posudok, ktorý 

si dala vypracovať novovzniknutá firma, ktorá budovu previedla na 

seba, a znova pripomínam, ţe bez dedičského konania. Neverili 

sme vlastným očiam, ţe na túto budovu v centre hlavného mesta 

bol vypracovaný nový znalecký posudok, podľa ktorého hodnota 

nehnuteľnosti predstavovala uţ len 2 800 000 korún. Takţe zatiaľ 

sme nič nededili, hoci si to zrejme kaţdý mysli.“ 

  
Rovnakú skúsenosť reportérke Plus 7 dní Martine Krajčírovej 

potvrdila aj Ľubica Diničová: … nezdedili sme vôbec nič z budovy 
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na rohu Obchodnej ulice a Kollárovho námestia. Robo ju vlastnil 

spolu s Romanom Deákom, ktorého tieţ zavraţdili, a dodnes ani v 

ich rodine neprebehlo dedičské konanie. Budova sa predala a dnes 

v nej sídlia rôzne firmy, ktoré tam majú prenajaté kancelárie. Nie je 

pravda, ţe nás ktosi vyplatil, Tá budova má hodnotu 46 miliónov, 

nehovoriac o tom, ţe stále zarába na prenájme. Polovica mala 

pripadnúť trom Robovým dcéram. Lenţe naše zákony vôbec 

nechránia deti nebohých. Vdaka nezákonnému prepisu z budovy 

profitujú neznámi podnikatelia.“ 

Do orgánov spoločností ERPA a G. A. A. L., ktoré Diničovci 

ovládali, sa dostal krátko po ich smrti ich známy, podnikateľ Ľuboš 

V. Podlá informácií médií pomáhali pri ovládnutí diničovského 

majetku Rusi. 

Tí vyšachovali Ukrajincov, ktorí mali o majetok tieţ záujem. 

Viedol ich Ivan Ivanovič Miško, ktorý o tom SME povedal: 

„Hovoril som krátko pred smrťou Edkovi, aby splnomocnil na svoj 

majetok iné osoby a odišiel zo Slovenska… O prepísaní jeho 

majetku sme sa zhovárali práve pre jeho spôsob ţivota.“ 

V čase vraţdy uţ boli Diničovci takmer rozvedení, preto by 

polovica majetku mala pripadnúť Ľubici, druhá polovica by sa mala 

deliť medzi tri dcéry. Lenţe predmetom dedičského konania nebolo 

ani zďaleka to, čo Róbertovi Diničovi v skutočnosti patrilo. Po 

Edovej vraţde sa rodičia zriekli dedičstva v prospech Róberta. 

„Predmetom dedičstva mali byť rôzne firmy, ktorých zoznam som 

dostala na štyroch papieroch. Podiely v nich si však rozdelili 

Robovi bývalí spoločníci a kamaráti, takţe z nich vlastne nemáme 

nič. Okrem toho ostali aj nejaké byty a dom. Rodinný dom v 

Marianke chátra, pretoţe svoj podiel v ňom má aj Vanessa, ktorej 

zákonnou zástupkyňou je jej matka, a s ňou sa nám zatiaľ stále 

nepodarilo dohodnúť. Nebudem do domu nič investovať, pokiaľ sa 

nevyriešia majetkové vzťahy, lenţe dovtedy z neho ostane uţ len 

ruina. Podobne je to aj s bytom na Pribišovej ulici, v ktorom sme 

bývali, keď bývalého manţela zastrelili.“ Ľubica Diničová túto 

tému ukončila slovami: „Nebolo to ľahké obdobie.“ 
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Skratka do pekla 
Poučenie z týchto osudov je v konečnom dôsledku, hoci paradoxne, 

nádejou pre celú spoločnosť. Áno, tí, čo porušujú jej pravidlá, 

získavajú dočasný náskok proti všetkým, čo sa v ţivote riadia 

zákonmi. Lenţe naozaj len dočasne. Ani najväčšie peniaze, moc, 

brutálne metódy či uţitočné kontakty im nepomôţu pred 

pozoruhodnou dôslednosťou osudu. Ţivot mimo zákona funguje 

ako bájka o šagrénovej koţi. Kaţdé ţelanie zdanlivo bez problémov 

plní, ale zároveň tým privoláva neodvratný koniec. Nebolo 

mocnejšieho muţa tejto planéty, ako bol narkobarón Pablo Escóbar. 

Nakoniec sa na úteku skrýval u svojej tety sám, s jedným 

ochrankárom. A aj ten ho opustil, keď ich obkľúčilo policajné 

komando, ktoré Escóbara dostalo. Veľký ruský boss Zacharov, 

zvaný Holič, sa na mafiánsky „dôchodok“ stiahol do vily 

vybudovanej ako pevnosť – dvojmetrový betónový plot, 

bezpečnostné kamery a alarm, nepriestrelné sklá, k tomu v pivnici 

zásoby zbraní a peňazí, dokonca aj tajná úniková chodba ako 

posledná šanca. Ale keď si preňho prišlo policajné komando, 

dostali ho za pár minút. Zomrel v Lafertovskej väzobnej nemocnici 

na srdcový záchvat vo veku päťdesiatosem rokov a do poslednej 

chvíle sa pýtal svojich vyšetrovateľov: „To vás platia uţ tak dobre, 

ţe sa odtiaľto nevyplatím?“ 

Najvyšší a najmocnejší bossovia ruskej mafie odchádzali v 90. 

rokoch jeden za druhým s takou neúprosnosťou, aţ vznikla legenda 

– podľa nej ruský štát financuje tajné komando, ktoré ich v mene 

štátu likviduje. Nič také nebolo potrebné. Veď obdobné, takmer 

úplné „vyhynutie“ prvých bossov sa zopakovalo aj u nás a v 

ďalších postkomunistických krajinách ešte skôr, neţ sa štát zmohol 

na účinnejšiu akciu. 

Mafiánsky osud pripomína aţ antické podobenstvo. Je to skratka, 

ktorá skracuje aj ţivot toho, čo sa na ňu dal. Táto nedovolená 

skratka ku šťastiu nevedie… 
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