
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident policajného zboru SR 
plk. JUDr. Štefan Hamran 
Prezídium Policajného zboru 
Račianska 45 
812 72 Bratislava 
 
 
 

V Bratislave, dňa 14. októbra 2022 
 
 
Vážený pán Hamran, 
 
Týmto otvoreným listom by sme Vás chceli upozorniť na útok, ku ktorému došlo vo vlaku prepravcu 
Železničná spoločnosť Slovensko, a vyzvať Vás na súčinnosť pri predchádzaní podobným udalostiam. 
 
Včera vo večerných hodinách sme získali informáciu od dvoch mladých LGBTI+ ľudí, ktorí cestovali 
vlakom ŽSSK, konkrétne rýchlikom RR 719 o 22:13 hod. z Bratislavy do Trnavy. Títo ľudia cestovali v 
otvorenom vozni, v ktorom cestovala aj skupina fanúšikov FK Slovan. 
 
Keď sa chystali vystúpiť, jeden fanúšik Slovana si všimol, že jedna z dvojice mladých ľudí má na bunde 
pripnutú dúhovú stužku, a zakričal, že pôjde „znovu vystrieľať Tepláreň“. Odkazoval tým na úkladnú 
vraždu dvoch mladých ľudí, ktorých zastrelil v stredu večer útočník na Zámockej ulici v Bratislave. 
Jedna z dvojice na poznámku slovne zareagovala, načo skupina fanúšikov začala byť agresívna a jeden z 
nich kopol osobu s dúhovou stužkou do tváre, následkom čoho spadla. Druhého mladého človeka udreli 
po tvári. Vo vagóne cestovali aj ďalší ľudia, ktorí na bitku nedokázali zareagovať. Po vystúpení z vlaku 
fanúšikovia na dvojicu mladých ľudí ďalej vulgárne kričali, ale viac ich nenasledovali a prestúpili na vlak 
do Nových Zámkov. 
 
Z obáv o svoju bezpečnosť napadnuté osoby útok neplánujú nahlásiť na polícii a v záujme ochrany 
ostáva ich totožnosť utajená. 
 
Chceli by sme Vás však týmto požiadať o súčinnosť a poskytnutie informácií 

- o zavedených a plánovaných preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré plánujú príslušné 
policajné zložky zaviesť v rámci ochrany bezpečnosti LGBTI+ ľudí na Slovensku, najmä, no 
nielen v čase, keď sa na verejných priestranstvách vo väčších skupinách zdržiavajú ľudia 
sympatizujúci s pravicovým extrémizmom; 

- o tom, v akej miere a forme plánujú policajné zložky spolupracovať so ZSSK na zabezpečení 
bezpečnosti ľudí cestujúcich vo vlakoch. 
 

 
S pozdravom, 
Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko 
 

 
 


