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Ko ši ce - “Od por ca je po vin ný zap la ti 
na vr ho va te  o vi su mu 6 711 750 ko rún, tro vy
ko na nia, kto ré bu dú špe ci fi ko va né v pí som -
nom vy ho to ve ní roz sud ku, súd ny pop la tok
zlo že ný pred za  a tím spo ru 200-ti síc ko rún
a tro vy štá tu 4 400 ko rún na ú et Ok res né ho
sú du Ko ši ce II ,” uvied la v pon de lok pri vyh lá -
se ní roz sud ku sa mo sud ky  a s tým, že všet ky
plat by ma jú by  re a li zo va né do 15 dní od prá -
vop lat nos ti roz sud ku.        

Uve de ný ver dikt pa dol v súd nom spo re,
kto rý pros tred níc tvom práv ne ho zás tup cu ve -
die Ró bert Raš ko pro ti RND r. Já no vi Sme re ko -
vi. Ved  aj ším ú as tní kom ko na nia je Slo ven ská
kan ce lá ria po is  o va te  ov zas tú pe ná spo lo  nos -
 ou Al lianz, Slo ven ská po is  ov  a. 

Vy še šes  mi li ó no vá su ma, kto rú súd
priz nal obe ti tra gic kej dop rav nej ne ho dy,
pod kto rú sa pod pí sa la vte dy 18-ro  ná vo -
di  ka Sil via Sme re ko vá, je náh ra da za bo -
les tné a s a že nie spo lo  en ské ho up lat ne nia. 

K ne ho de doš lo 17. de cem bra 1997 o
22.15 hod. v Ko ši ciach. “ er stvá” vo di  ka S.
Sme re ko vá sa pre vá ža la na ot co vom vo zid le
Je ep Grand Che ro kee. Jaz di la sme rom od Ko -
šic kej No vej Vsi k Pre šov skej ces te. Pri vjaz de
do pra vo to  i vej zák ru ty, v dôs led ku nes práv nej
tech ni ky jaz dy a nep ri me ra nej rých los ti preš la
do pro tis me ru, zra zi la sa s op ro ti idú cim ta xí -
kom a nás led ne s  al ším vo zid lom zna  ky Ško -
da Gar de. Nás led ky bo li šo ku jú ce. 

Mar tin Hu da  ko z ko šic kej ta xis luž by
Ma xi-Ta xi, kto rý jaz dil na Ško de Fe li cii, utr -
pel pri ne ho de zra ne nia, kto rým pri pre vo -
ze do ne moc ni ce pod  a hol. Je ho spo lu jaz -
dec Ró bert Raš ko mal viac š as tia. Pre žil...  

Hlav ná vin ní  ka S. Sme re ko vá vy viaz la
z ne ho dy, kto rú spô so bi la z ned ban li vos ti,
s pe  až ným tres tom 90-ti síc (!!!) ko rún a
štvor ro  ným zá kazom  in nos ti vies  všet ky
dru hy mo to ro vých vo zi diel. 

Pon del ko vý roz su dok bol vyh lá se ný v
nep rí tom nos ti Ró ber ta Raš ka, pre to že je od
de cem bra lan ské ho ro ka opä  hos pi ta li zo va ný
v sú vis los ti so zra ne ním, kto ré utr pel pred vy še
sied mi mi rok mi. On a obid va ja  al ší ú as tní ci
spo ru sa k ver dik tu vy jad ria po do ru  e ní roz -
sud ku, kto rý za tia  nie je prá vop lat ný. 

Je vy še 6,7 mi li ó na má lo,  i ve  a? Je to
vec poh  a du, pre to že šab ló na, pod  a kto rej by
sa da lo od škod né pres ne vy po  í ta , ne e xis tu je.

Lo gic ky vza té, ani ne mô že, pre to že ide o  u dí
a ich  al šie by tie, nie prí pa dy z po li caj nej šta tis -
ti ky, kto ré sa v nie  om zho du jú. Ru ku na srd ce,
kto rý zdra vý  lo vek, a tým 24-ro  ný Ró bert
Raš ko v  a se ne ho dy bol, by s ním vy me nil
svo je zdra vie za ži vot s am pu to va nou kon  a ti -
nou a  al ší mi zdra vot ný mi prob lé ma mi v sú vis -
los ti so zra ne nia mi,  o utr pel. Zrej me nik to, a to
ani za 20 mi li ó nov.  

Sa mo sud ky  a sa pri roz ho do va ní o výš ke
náh ra dy bo les tné ho a s a že nia spo lo  en ské ho
up lat ne nia opie ra la o lis tin né dô ka zy, le kár ske
sprá vy a dva zna lec ké po sud ky s bo do vým
ohod no te ním. Ža lo va ná stra na aj po is  ov  a ich
na mie ta li.  

“Má me výh ra dy k všet kým pred lo že -
ným dô ka zom. Ne uz ná va me ich, pre to že
ne ko reš pon du jú s výš kou up lat ne né ho ná -
rok u…  Súd by mal pris tu po va  k hod no te -
niu dô ka zov ve  mi sta ros tli vo,” uvie dol
JUDr . Pa vol Si tár, práv ny zás tup ca ža lo va nej
stra ny. Roz sah bo do vé ho ohod no te nia na mie -
ta la aj zás tup ky  a spo lo  nos ti Al lianz. Žia da la,
aby na vr ho va te  up res nil ná rok na bo les tné a
s a že nie spo lo  en ské ho up lat ne nia, resp. aby v
sú vis los ti s tým súd us ta no vil znal ca na dop ra -

co va nie zna lec ké ho po sud ku. 
Sta lo sa. Práv ny zás tup ca vyp ra co val po -

ža do va ný do ku ment a pred súd pred stú pil zna -
lec. “Tr vám na po da nom zna lec kom po sud -
ku. Pod  a môj ho ná zo ru vzh a dom na po ra -
ne nie, kto ré pa cient utr pel, je bo do vé ohod -
no te nie ob jek tív ne a spra vod li vé.”  

Zna lec z od vet via psy chiat rie zdô raz nil, že
u Ró ber ta neš lo o jed no du ché po ra ne nie, o
 om sved  í fakt, že sa pod ro bil 13 (!!!) ope rá -
ciám. Nar kó zy a naj mä am pu tá cia kon  a ti ny mu
spô so bo va li zna  né psy chic ké út ra py. Ok rem
to ho Ró bert je v sú  as nos ti opä  v ne moc ni ci v
sú vis los ti s nás led ka mi úra zu. Je ho du šev ný
stav sa pod  a znal ca sta bi li zo val a uve do mu je
si, že to už lep šie ne bu de. Na o pak, prí du  al šie
kom pli ká cie a to všet ko bu de na ne ho vplý va ...  

Po pred ne se ní zá ve rov po sud ku sa zna -
lec oci tol v pa  be otá zok. Tý ka li sa du šev ných
po rúch po úra ze a po vy ko na ných ope rá ciách,
ale aj s a že nia spo lo  en ské ho up lat ne nia Ró -
ber ta Raš ka.

“Pa cient pre žil nes mier ne psy chic ké
út ra py, bo lo by pro ti môj mu sve do miu, ke -
by som to v bo do vom ohod no te ní ne zoh -
 ad nil...” aj tak to mu sel ar gu men to va  pri niek -

to rých po lož kách v po sud ku zna lec. Zno va a
zno va vys vet  o val de fac to to is té. Vý nim kou
ne bo li ani otáz ky ta ké ho ty pu,  i zna lec vie, že
Ró bert Raš ko žia da 150-ná so bok bo do vé ho
ohod no te nia, ale bo nap rík lad,  i sa na zhor še -
nom zdra vot nom sta ve poš ko de né ho ne pod -
pí sal al ko hol. 

“Mal som k dis po zí cii ce lú zdra vot nú
do ku men tá ciu, ale ne na šiel som v nej žiad -
nu zmien ku o tom, že pi je ale bo je zá vis lý
na al ko ho le. Do  í tal som sa len, že lie  eb ný
re žim do dr žia val,” uvie dol zna lec. 

Re ak cia JU Dr . Pav la Si tá ra, práv ne ho
zás tup cu RND r. Já na Sme re ka, bo la nas le dov -
ná: “Ten to zna lec ký po su dok a výs led ky
znal ca sú to tál ne ne vie ro hod né. Vyp lý va z
ne ho len to, že zna lec ab so lút ne ne poz nal
spis, ale bo si ho nep re  í tal. Oce  o val nie  o a
ur  o val od škod ne nie, kto ré už dáv no bo lo v
spi se a aj vy  ís le né...”

Ok rem iné ho práv ny zás tup ca up ria mil
po zor nos  sa mo sud ky ne na to, že zás tup ky  a
ved  aj šie ho ú as tní ka naš la jed nu po lož ku, kto -
rá pred tým ne bo la za hr nu tá v po sud koch...
Tvr dil, že ten to dô kaz, aj všet ky tie, kto ré pred -
lo žil na vr ho va te , sú ne vie ro hod né. Na zák la de

to ho žia dal, aby dô ka zy ob jek tív ne pre ve ril
zna lec. Inak po ve da né, aby súd na ria dil kon -
trol né zna lec ké do ka zo va nie. S tou is tou po -
žia dav kou sa vy ta si la aj práv na zás tup ky  a
ved  aj šie ho ú as tní ka. Mi mo cho dom, v uve de -
nom ko na ní bo li vyp ra co va né dva po sud ky, ale
práv ny zás tup ca ža lo va nej stra ny ich spo chyb -
nil a žia dal tre tí, kon trol ný.    

“Ne súh la sím s tým. Tvr de nie, že súd ny
zna lec je ne vie ro hod ný, a to bez to ho, aby
tá to sku to  nos  bo la ne ja kým spô so bom
zdô vod ne ná, je ire le van tné. Vy jad re nia od -
por cu a ved  aj šie ho ú as tní ka sú ú e lo vé.
Žia dam, aby súd roz ho dol,” vyh lá sil JUD r.
Du šan Hu dák, práv ny zás tup ca Ró ber ta Raš -
ka. Do dal, že pro tis tra na na pá da po lož ky, kto -
ré bo li zná me. Po u ká zal na fakt, že i ke  je Ró -
bert Raš ko od de cem bra opä  hos pi ta li zo va -
ný, ne ná ro ku je si, aby to súd na zák la de vy  ís -
le né ho bo do vé ho hod no te nia zoh  ad nil. 

Sa mo sud ky  a po zvá že ní a po sú de ní
ve ci dos pe la k zá ve ru, že nie je dô vod na
no vé zna lec ké do ka zo va nie. Inak po ve da né,
že bo li vy ko na né všet ky pot reb né dô ka zy a
spl ne né pod mien ky, aby súd roz ho dol. 

Žia da sa po ve da , že súd nep riz nal Ró -
ber to vi Raš ko vi 150-ná so bok zák lad né ho
bo do vé ho ohod no te nia, ako žia dal. Sa mo -
sud ky  a pri tom zdô raz ni la, že viac, ako na
ná so bok bo do vé ho ohod no te nia prih lia da la
na výs led nú su mu, kto rá mla dé mu mu žo vi
za bez pe  í pri me ra né us po ko je nie ži vot ných,
spo lo  en ských a iných dô le ži tých pot rieb v
nad väz nos ti na sú  as né ce no vé re lá cie a
pop lat ky. Výs led ná su ma fi nan  né ho od škod -
ne nia, kto rú súd pô vod ne priz nal Ró ber to vi
Raš ko vi, bo la 8 031 750 ko rún. Od nej sud -
ky  a od rá ta la 1 320 000, kto ré mu už bo li
vyp la te né pred am pu tá ci ou kon  a ti ny. 

V odô vod ne ní roz hod nu tia sud ky  a
klád la dô raz na sku to  nos , že ide o mla dé -
ho  lo ve ka, kto rý ako 24-ro  ný nie vlas tnou
vi nou pri šiel o kon  a ti nu. Sta lo sa to skôr,
ako si mo hol za lo ži  ro di nu, ma  de ti, jed -
ným slo vom, vies  nor mál ny ro din ný ži vot.
Zo d a na de  sa z ne ho stal in va lid. I ke  je
ab sol ven tom hut níc kej prie mys lov ky, svo ju
pro fe si ju už ne bu de môc  nik dy vy ko ná va .
A vzh a dom na je ho zdra vot ný stav, ne us tá -
le cho de nie po le ká roch ani inú prá cu. Bý -
va lý ak tív ny špor to vec stra til však ove  a
viac, pre to fi nan  ný ob nos, kto rý mu súd
priz nal, by mal ur  i tým spô so bom za ho ji  ra -
ny na du ši a za bez pe  i  mu dôs toj ný ži vot. 

Mar ce la GÁL OV Á� 

Od Sme re kov cov vy sú dil
za ha vá riu od škod né 6,7 mi li ó na 
KA UZ A Za hŕ ňa bo les tné a sťa že nie spo lo čen ské ho up lat ne nia v dôs led ku zra ne ní pri ne ho de, kto rú spô so bi la S. Sme re ko vá  
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TAKTO SA TO SKONČILO

Skonal Košičan, ktorý pred
rokmi utrpel ťažké zrane-
nia pri autonehode. 

KOŠICE. Pred osemnástimi rok-
mi spôsobila autonehodu vtedy
len 18-ročná gymnazistka Silvia
Smereková, dcéra prezidenta
VSŽ Košice Jána Smereka, spolu-
pracovníka Alexandra Rezeša
a jeho spoluprivatizéra železiar-
ní.

V otcovom džípe na Sečov-
skej ceste v Košiciach vošla do
protismeru a čelne narazila do
košického taxíka.

Amputácia nohy
Jeho šofér, v tom čase 20-ročný

Martin Hudačko po prevoze do
nemocnice ťažkým zraneniam
podľahol.

Spolujazdec Róbert Raško
(vtedy 24) prežil, avšak s mnoho-
početnými poraneniami.

Utrpel šok z krvácania, via-
cero zlomenín končatín, pomlia-
ždenie hrudníka a viacero rán na
tvári. V nemocnici dostal embó-
liu pľúcnice.

Neskôr nasledovali ampu-
tácie. Po čase prišiel o celú ľavú
nohu i bedrový kĺb. Následky ne-
hody ho sprevádzali celý život.

Smereková pri nehode neu-
trpela vážne zranenia. 

Dostala peňažný trest prib-
ližne 3-tisíc eur (vtedajších 90-

tisíc korún) a štvorročný zákaz
šoférovania.

Manželka: Následky nehody
Nový čas informoval, že pred

približne mesiacom 41-ročný Ró-
bert zomrel.

„Všetko to boli následky tej
nehody. Robko nebol na tom
psychicky dobre, nevedel si po-
tom nájsť prácu. Opakovanými
narkózami mal oslabený orga-
nizmus. Po infarkte mu srdiečko
pracovalo na 38 percent,“ uvied-
la pre denník jeho manželka Da-
na.

Jeho mama Katarína dodala,
že jej syn zomrel a nemusel.

„Keby nebola tá havária,
chlapec je tu dodnes.“

Zo športovca 
invalid
Raško bol počas nasledujúcich ro-
kov pre zranenie z nehody 28-krát
operovaný, mnoho ráz hospitalizo-
vaný, prekonal septické šoky a in-
farkt.

Z aktívneho športovca sa stal
invalid.

Nový čas tiež informoval, že
súd o odškodnom sa skončil
v marci.

Sudca rozhodol, že rodina do-
stane približne 105-tisíc eur. Vy-
súdené peniaze putovali na vyrov-
nanie dlhov.

Róbert posledné roky nepra-
coval. Od roku 2011 bol na lôžku.

KATARÍNA GÉCZIOVÁ

Dcéra Rezeša skončila
pre nehodu vo väzení
� Pred tromi rokmi so svojím
BMW spôsobila dcéra Alexan-
dra Rezeša Eva Varholíková
pod vplyvom alkoholu na ma-
ďarskej diaľnici kolíziu, vrazila
do Fiatu Punto, ktorý začal
horieť.
V aute zhoreli traja ľudia, krát-
ko nato v nemocnici aj štvrtá
pasažierka. 
Varholíková si 9-ročný trest
odpykáva vo väznici v Maďar-
sku.

� Účastníčkou nehody bola
pred rokmi i Varholíkovej
exšvagriná Linda, v tom čase
manželka podnikateľa Júliusa
Rezeša.
Pri Zvolene Lindinmu BMV vo-
šiel do cesty opel s dvoma sta-
ršími manželmi zo Sliača. Za-
hynuli obaja.
Linda prekročila rýchlosť o päť
kilometrov. Vyšetrovateľ
trestné stíhanie zastavil, pre-
tože sa ukázalo, že vinníkom
nehody bol vodič opla – otáčal
sa totiž na mieste, kde to bolo
zakázané. (kag)

RODINY PRIVATIZÉROV VSŽ

Napokon zomrela aj druhá obeť Smerekovej autonehody


