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Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, 

v prvom rade Vám úprimne ďakujem za záujem o situáciu na Slovensku po brutálnej vražde novinára 

Jána Kuciaka a jeho priateľky.  Pre objektívne zhodnotenie situácie dlhodobo pretrvávajúcej v našej 

krajine však musíte byť informovaní o faktoch, že v prípade Jána Kuciaka sa nejednalo o prvé vážne 

zastrašovanie novinárov, ktoré bezpečnostné orgány štátu, či už z neodbornosti alebo úmyselne 

zobrali na ľahkú váhu a nevyšetrili tak, ako vyšetriť mali. 

Už takmer desať rokov pracujem na citlivých témach  týkajúcich sa nehospodárneho nakladania 

s majetkom obcí a miest a zneužívaniu moci starostami a primátormi. Dňa 17. júna 2016 doteraz 

neznámy páchateľ, nepochybne člen zločineckej skupiny u nájomného podpaľača objednal 

zastrašenie mňa  novinára  podpálením a  úplným zničením nášho osobného auta. K tomuto došlo 

krátko popoludní, teda za bieleho dňa priamo pred našim rodinným domom. Manželka bola 

páchateľmi sledovaná po ceste zo  štúdia až pred dom, kde bolo auto podpálené. Len šťastnou 

náhodou v detskej autosedačke v tom čase nesedel vtedy náš 8-ročný syn, ktorého zo školy našťastie 

pred spáchaním tohto brutálneho činu nestihla vyzdvihnúť.  

Práca polície bola síce ukážková a samotného podpaľača zadržala do dvoch hodín, no celá vec nebola 

riešená  ako zastrašovanie a nebezpečné vyhrážanie formou organizovanej zločineckej skupiny ale len 

ako poškodzovanie cudzej veci. Znamená to, že tento bezprecedentný útok na novinára skončil 

potrestaním len toho najposlednejšieho zločinca, ktorý sa za 200 Eur nechal najať na podpálenie 

auta, v ktorom mohol o život pripraviť osemročné dieťa. Samotný podpaľač vypovedal, že na 

vykonanie skutku bol objednaný a dovezený, objednávateľa pozná ale jeho meno polícii neprezradí. 

Prokurátora ani vyšetrovateľa teda meno  najdôležitejšieho  zločinca z tejto skupiny nezaujímalo.  

Doteraz, tak  žijem v strachu, či bude alebo nebude objednávateľ v zastrašovaní, ohrozovaní zdravia 

a života mňa a mojej rodiny pokračovať ďalej.  

Práva a spravodlivosti som sa zákonnou cestou domáhal počas dvoch rokov niekoľko krát, 

argumentoval som tým, že som novinár a pracujem na citlivých témach v samosprávach týkajúcich sa 

politikov,  no záujem štátu vec riadne  vyšetriť nebol prakticky žiadny.  

Je prirodzené, na základe nedávnej brutálnej vraždy kolegu novinára Jána Kuciaka som sa na orgány 

činné v trestnom konaní obrátil znovu. Po včerajšom verejnom vystúpení prokurátora Úradu 

špeciálnej prokuratúry Dr. Vasiľa Špirka som však nadobudol presvedčenie, že previazanosť našich 

politikov a policajných funkcionárov na osoby s kriminálnou minulosťou môže byť mimoriadne 

vysoká.   



S  ohľadom na bezpečnosť mojej rodiny a bezpečnosť svoju si nemôžem dovoliť dôverovať iba im 

a preto Vás v mene svojej manželky a dnes desať ročného syna prosím, aby ste z pozície poslancov 

parlamentu  Európskej únie vykonali všetky kroky, ktoré zabezpečia dohľad nad vyšetrovaním môjho 

prípadu, ale aj všetkých ďalších  prípadov zastrašovania slušných a čestných novinárov 

vykonávajúcich si svoju prácu  vo verejnom záujme. 

Všetky potrebné informácie sú vo vyšetrovacom spise polície a som ochotný a schopný predložiť ich 

aj ja osobne. 

S úctou 

Miloš Majko, novinár 
 
Trnavská  53, 926 01  Sereď 
Kontakt: +421 907 277 777 
www.majko.sk 
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Vracajú sa do nášho mesta mafiánske časy 90-tych rokov? 
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Sereď   |   Dnešný deň sa zapisuje do kroniky mesta naozaj hrubými písmenami. Niekto 

konkrétny s menom a tvárou, sa totiž rozhodol naše mesto vrátiť do čias 90 -tych rokov 

minulého storočia, kedy otvorené zastrašovanie novinárov a ľudí nebojacich sa hovoriť 

pravdu a pomenovávať veci pravými menami  bolo štandardom. Píše sa však rok  2016 a 

všetci sme verili, že mafiánske spôsoby v krajine sú minulosťou. 

Žial, mýlili sme sa a niekto má záujem demonštrovať silu, aroganciu a dokonca 

zastrašiť toho, kto má možnosť ovplyvniť smerovanie média.  

Dnes krátko popoludní manželka išla autom zo štúdia domov pre niekoľko drobností, ktoré 

sme potrebovali k práci. Počas niekoľkých minút kedy bola mimo auto, toto zatial neznámy 

páchateľ úmyselne  podpálil. Nechcem si ani predstavovať možnosť, že by náš osem ročný 

syn čakal na ňu v aute. 

Nebudem hovoriť o podozreniach, aj keď ich mám a to pomerne konkrétne. V tejto chvíli iba 

verejne ďakujem  členom jednotky  HaZZ zo Serede, ktorí do dvoch minút od nahlásenia 

udalosti vykonali profesionálny zákrok. Auto však zachrániť možné nebolo. 

Verejne zároveň ďakujem policajtom OO PZ v Seredi a kriminalistom  OR PZ Galanta za 

mimoriadne profesionálne zvládnuté pátranie a zabezpečenie miesta udalosti. Na akcii sa 

svojim dielom podielali aj mestskí policajti. 

Čo dodať? Snáď len, ak si páchateľ, resp. objednávateľ tohto ohavného činu myslí, že 

ma zastraší - mýli sa. "Čo ma nezabije, to ma posilní"  a aj tento chrapúnsky čin je 

jasným znamením, že  SOL a moja práca niekomu hodne vadí. Sme teda na správnej 

ceste z ktorej určite nezídeme. 

S úctou, Miloš Majko s rodinou 

- - - 

Fotografie zo zásahu budú uverejnené pod samostatným článkom. 

 

P.S.: Len pochopiteľný dovetok zatial na záver: O podpalačstve sme v poslednom období 

už písali. Aj o zastrašovaní. My do vecí zainteresovaní poznáme aj fakty verejnosti 

momentálne neznáme a máme v pamäti udalosti iba z pred niekoľkých dní či týždňov. Preto 

moja otázka - kto bude ďalší? 
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