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ZASTAVENÍ S DENNÍKOM

Historickým megapodvodom
obrali ľudí o miliardy korún
Nasľubovali rozprávkové zisky a pritom si len sami nabalili vrecká. Krach nebankových spoločností Horizont
Slovakia a BMG Invest sa do
dejín Slovenska zapísal ako
jeden z najväčších a najzávažnejších podvodov. Stáli za
ním traja východniari.
Vladimír Fruni, Marián Šebeščák
a František Matik to celé postavili na
systéme pyramídy. Na jeseň 1997 začali od ľudí prijímať vklady a sľubovali neuveriteľne vysoké zhodnotenie.
Vidina vysokých úrokov bola silnejšia
než opatrnosť ľudí, a tak nebankovkám dali aj celoživotné úspory.
Vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová síce varovala, že činnosť nebankových inštitúcií nepodlieha žiadnej regulácii, dozoru ani obmedzeniam a ukladanie úspor je preto mimoriadne riskantné. Nepomohlo to.
Pobočky nebankoviek zostali defi-

5. 2. 2002 – Vedenia spoločností
BMG Invest a Horizont Slovakia ponúkajú odmenu 3 milióny korún za
odhalenie šíriteľa poplašnej správy
poškodzujúcej dobré meno týchto firiem. Neznámy autor šíril správu
a upozorňoval v nej klientov Horizont Slovakia a BMG Invest, aby si čo
najskôr vyzdvihli svoje vklady, lebo
spomínané spoločnosti čo nevidieť
skrachujú.

6. 2. 2002 – Od pondelka zatvorila
spoločnosť BMG Invest, s.r.o., pobočky na celom Slovensku. Situácia
pred rožňavskou pobočkou BMG Invest je oproti pondelku pokojnejšia.
Kým na začiatku týždňa pred dvera-

mi kancelárie postávali hlúčiky klientov, včera sa pri nápise s oficiálnym vyjadrením spoločnosti zastavovali len sporadicky. Niektorí vyjadrovali svoje obavy o vložené úspory.
Zatvorenie pobočiek dôverčivých Zemplínčanov prekvapilo. „Vložil som dvestotisíc a verím, že sa
k nim o dva týždne dostanem. Ak by
však naozaj skrachovali, Slovensko
asi čaká druhá revolúcia. A už nebude nežná,“ povedal nám jeden postarší pán pred pobočkou BMG Invest
v Michalovciach. „Už pred týždňom
mi mali na účet poukázať peniaze,
no nestalo sa tak. Tušila som, že majú problémy, zatvorenie všetkých pobočiek ma ale prekvapilo,“ dodala
ďalšia pani.
1. 3. 2002 – Chorvátska polícia zadržala dvoch obvinených konateľov
nebankových spoločností Horizont
Slovakia a BMG Invest Vladimíra
Fruniho a Mariána Šebeščáka. František Matik zostáva na úteku.

rokov do väzenia, V. Fruni a F. Matik
dostali 11,5 roka. Kým prví dvaja putovali za mreže, ich tretí parťák bol
na úteku a zadržali ho v roku 2015
v Srbsku. Napokon ani on spravodlivosti neušiel a momentálne si trest

odpykáva v leopoldovskej base.
Vladimíra Fruniho prepustili
z väzenia o dva roky skôr, teda v júli
2011. Muž, ktorý kedysi vlastnil vilu
s hvezdárňou, superluxusnú jachtu
a iné rozmary si po prepustení mu-

sel zarábať vlastnými rukami a pracoval vo Veľkej Británii, kde vlani vo
februári zomrel.
Na „pravde božej“ je aj Marián
Šebeščák, ktorý zomrel ešte v januári 2012 v Prahe.

nitívne zatvorené 4. februára 2002.
S dôverčivými Slovákmi uzavreli 856tisíc zmlúv a vložili do nich bezmála
63 miliárd korún. Poškodených zostalo 170-tisíc ľudí, ktorým nevyplatili
dohromady viac ako 12 miliárd korún.
Niektorí prišli o všetko čo mali. Veľkú
časť z nich tvorili dôchodcovia a hovorí sa, že niekoľko podvedených
spáchalo zo zúfalstva samovraždu.

FEBRUÁR 2002...

2003

BLAHOŽELANIE
„Keby nebolo Korzára, na východe Slovenska by sa žilo oveľa horšie, ako to je teraz. Lebo keby nebol Korzár, niekto by tu
asi noviny alebo web aj tak robil, ale veľmi
pravdepodobne by to robil za peniaze nejakých zlodejov, ktorí by redakciu nútili,
aby v dôležitých veciach východniarov klamala. My, východniari, by sme si mali preto Korzár strážiť a pomáhať mu prežiť
a byť lepší. Návod na to je:
1. Komunikovať s redakciou, keď sa jej
niečo podarí, aj keď sa jej niečo nepodarí.
Ak ste v niečom špecialisti, alebo niečo
zaujímavé viete, povedzte to redaktorom
Korzára.
2. Kupovať si Korzár (v stánku alebo
na webe, alebo inzerciu v ňom). Lebo každým eurom, čo za Korzár dáme, mu pomáhame robiť pre nás žurnalistiku.
3. Hovoriť o ňom s úctou. Lebo keď
budeme všetci len hundrať, čo všetko zasa
Korzár napísal zle, alebo nenapísal, nebudú ho iní ľudia brať vážne a bude sa mu
ťažko vyrábať pre nás texty.“
Konštantín Čikovský,
zástupca šéfredaktora Denníka N

PO ROKOCH...
V roku 2006 Špeciálny súd v Pezinku rozhodol o zaistení majetku
a obžaloval troch konateľov z trestných činov podvodu a porušenia pravidiel v hospodárskom styku. V máji
2007 putoval M. Šebeščák na sedem

Púť veriacich sa skončila
v strmom kopci nad Úhornou
Podľa niektorých to bola skúška
viery, podľa iných božie varovanie. Každopádne sa tretí augustový deň roku 2003 zapísal do
histórie ako čierny deň. Na Pačanskom vrchu havaroval autobus, ktorý viezol 45 veriacich
z obce Poproč v okrese Košiceokolie na svätú púť do Úhornej
v okrese Gelnica.
Stalo sa to v jednej z ostrých zákrut. Autobus zrazu vypovedal službu
a ostal stáť. Vodič zatiahol ručnú brzdu
a vystúpil, aby zistil, čo sa stalo. Vozidlo
sa však dalo do pohybu spätne dole
prudkým kopcom. Následky boli
hrozné – pri nehode vyhaslo 13 ľudských životov.
...august 2003
AUGUST
2003...
„Pane Bože, ako si to mohol dopustiť, veď sa išli do Úhornej modliť,“ zaznel včera predpoludním na Pačanskom vrchu zúfalý mužský hlas. Jeho
majiteľovi v troskách autobusu zahynula 60-ročná manželka. Neskôr zistil,
že zomrel aj jeho vnuk, ktorý sa do

Úhornej išiel pomodliť s babkou.
„Vieš už niečo o mamke?“ pýtala sa
s plačom do telefónu mladá žena. Ešte
nevedela, či jej mama prežila.
„Snažili sme sa okamžite upovedomiť príbuzných obetí. Nebolo to však
ľahké, pretože nie všetci mali u seba doklady. Poväčšine však ide o cestujúcich
z obce Poproč. Postupne prichádzajú na
miesto nehody pozostalí a príbuzní zranených. Niektorí tu kolabujú, čiže sa
musíme postarať aj o nich. Nečudujem
sa im, pohľad na dopravnú nehodu je
otrasný,“ povedal okresný policajný riaditeľ zo Spišskej Novej Vsi Vladislav
Chroust.
Mladej žene sa po niekoľkých telefonátoch podarilo zistiť, že jej mama je
v košickej nemocnici, síce vážne zranená, ale žije. Ešte vždy plačúc sa po správe objímala so svojím otcom.
Jeden zo záchranárov pri pohľade
na prevrátený autobus povedal: „Je to
zázrak, že to niekto prežil.“
Svätá púť sa tu koná každú prvú
augustovú nedeľu a je zasvätená Snežnej Panne Márii. Vraj práve v tento deň
pred niekoľko sto rokmi v obci snežilo.
Ročne púť navštívi okolo 5-tisíc obyvateľov.

PO ROKOCH...
Krátko po nehode vzniesol policajný vyšetrovateľ obvinenie voči
48-ročnému vodičovi Martinovi G.
pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
Krajský súd v Košiciach napokon v marci 2008 oslobodil vodiča
spod obžaloby, hoci prokurátor tvrdil, že porušil zákaz vjazdu vozidlám dlhším ako desať metrov na ko8

munikáciu so sklonom viac ako 20
percent a zaradením nesprávneho
rýchlostného stupňa spôsobil vypnutie motora. Po zatiahnutí ručnej
brzdy vraj nezabezpečil autobus
proti samovoľnému pohybu a nevyzval pasažierov, aby opustili vozidlo.
Keby bol vraj dodržal všetky predpisy a pravidlá, dalo sa tragédii predísť.

Súd však presvedčili vyšetrovacie pokusy a súdnoznalecké pokusy. Tie preukázali, že príčinou havárie bola nefunkčná ručná brzda.
Keby fungovala, autobus by sa po jej
použití z miesta nepohol. Pri nefunkčnej ručnej brzde by nepomohlo ani zabezpečenie autobusu.
Vozidlo sa dalo samovoľne do pohybu po šiestich sekundách, vloženie

klinov pod kolesá trvalo 14 sekúnd.
Ani tie by tragédii nezabránili. Parkovaciu brzdu navyše týždeň pred
haváriou v servise opravovali. Vodič
nemohol vedieť, že poruchu neodstránili. Martin G. prijal rozsudok
s nesmiernou úľavou. „Je mi veľmi
ľúto, čo sa stalo. Ale ja som fakt za
to nemohol,“ povedal so slzami
v očiach.

Píšem aj pózujem
Keď som pred rokmi zavítal do Korzára,
prischla mi kriminalita.
Spočiatku mi nebolo všetko jedno, veď
som dovtedy obháňal športové výsledky.
Zrazu sa tak cudzie nešťastie stalo mojou
každodennou realitou. Vraždy, lúpeže,
ublíženia na zdraví či požiare. Nehovoriac
o nehodách, ktoré príliš nemusím od času,
keď som sa potkol o mŕtvu obeť. Bola tma
a nevľúdne počasie. Nechcel som. Sorry...
Písmenká ťukám do počítača už roky,
no postupom času sa zo mňa (čoraz častejšie) stáva fotoobjekt pre našu fotografku
Juditu. Nie som síce prototypom ideálneho
výzoru (či?) a bezchybnej postavy (ja som so
sebou spokojný!), ale na stvárnenie všelijakých vlamačov či lupičov to zväčša stačí (radšej od chrbta)
A, čuduj sa svete, „žerú“ mi to aj v novinách. Pravidelne sa objavujem v tlačenej aj
internetovej verzii ako ilustračné spestrenie
rôznych, zväčša negatívnych, správ.
Občas mám pocit, že by som si za poskytnutie mojej vizuálnej stránky verejnosti
zaslúžil aj honorár. Zrejme to navrhnem na
najbližšej porade, aj keď nepočítam so všeobecným porozumením.
Uvidíme, možno sa raz obrátim na modelingovú agentúru, človek nikdy nevie, kedy
zakopne o šťastie. Základy už mám... a pomerne slušné.
Kristián Sabo, redaktor

