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V Bratislave, dňa 14. októbra 2022 
 
 
Vážený pán Koreň, 

Týmto otvoreným listom by sme Vás chceli upozorniť na útok, ku ktorému došlo vo vlaku obsluhovanom 
Železničnou spoločnosťou Slovensko, a vyzvať Vás na súčinnosť pri predchádzaní podobným udalostiam. 

Včera vo večerných hodinách sme získali informáciu od dvoch mladých LGBTI+ ľudí, ktorí cestovali 
rýchlikom RR 719 o 22:13 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. 

Osoba, ktorá utŕžila kopanec, má poranenia ruky a tváre. Z obáv o svoju bezpečnosť preživšia útok 
neplánuje nahlásiť na polícii a v záujme ochrany ostáva jej identita utajená, chceli by sme Vás však 
týmto požiadať o súčinnosť. 

O futbalových zápasoch a niektorých ďalších športových podujatiach je dlhodobo známe, že sa na nich 
okrem bežných fanúšikov a fanúšičiek stretávajú aj chuligáni a agresívni jednotlivci či skupiny 
sympatizantov pravicového extrémizmu. Polícia neraz posilňuje hliadky v mestách a okolo športovísk, 
kde sa takéto podujatia dejú, ako aj trasy, ktorými skupiny fanúšikov prechádzajú. Napriek tomu sa zdá, 
že ľudia, ktorí cestujú vlakmi spolu s agresívnymi športovými fanúšikmi, nie sú chránení pred 
potenciálnymi rasistickými, homofóbnymi a transfóbnymi či inými nenávistnými prejavmi a útokmi. 

V súvislosti so včerajším incidentom by sme Vás preto chceli požiadať, aby ste nás informovali: 

- či v predmetnom vlaku boli aktívne kamerové systémy, a ak áno, kto mal prístup k živému 
prenosu v čase útoku a prečo nezabezpečil, aby na mieste zasiahla hliadka železničnej polície 
(ŽP); 

- ak vo vlaku neboli aktívne kamerové systémy, prosíme Vás o informáciu, prečo; 
- či sa v predmetnom vlaku a na výstupišti v Trnave nachádzala hliadka ŽP, resp. akým spôsobom 

bola zabezpečená bezpečnosť cestujúcich; 

 



 

 

- akým spôsobom plánujete v budúcnosti zvýšiť ochranu a bezpečnosť cestujúcich, obzvlášť 
v prípade spojov premávajúcich v čase, keď je zvýšené riziko prítomnosti agresívnych 
cestujúcich vrátane niektorých športových fanúšikov; 

- či plánujete posilniť spoluprácu s Policajným zborom SR, aby ste v budúcnosti predchádzali 
incidentom, ako je tento, resp. aby sa v prípade takéhoto incidentu napadnuté osoby alebo ich 
spolucestujúci mali na koho obrátiť. 

 

 
S pozdravom, 
Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko 
 
 

 


