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BRATISLAVA (vv, zp) – Sved-
kovia sa báli vypovedať proti 
Bakimu Sadikimu z obavy 
o svoje životy. 
 Vyplýva to z obžaloby proti 
Sadikimu, ktorú v roku 1997 
vypracovala Krajská prokura-
túra v Prešove. Sadikiho stí-
hanie museli neskôr zastaviť, 
pretože dvaja kľúčoví svedko-
via medzičasom zomreli. 
 Sadiki bol podozrivý, že je 
hlavou drogovej mafi e. Prepis 
kamarátskeho rozhovoru me-
dzi Sadikim a Štefanom Hara-
binom je dôvodom, pre ktorý 
chce opozícia ministra spra-

vodlivosti odvolať. Podľa ob-
žaloby sa mal obvinený Sadiki 
vyjadriť „o likvidácii osôb“ 
v prípade, že budú svedčiť 
proti nemu. 
 „Svedok Fadil Alili, ozna-
čovaný aj ako veľký díler, 
v rámci výsluchu odmietol 
vypovedať proti obvinenému 
s odôvodnením, že pred ním 
má strach o seba aj o rodinu,“ 
uvádza sa v nej. 
 Sadikimu sa nakoniec ne-
podarilo pred súdom dokázať 
vinu, lebo svedkovia, ktorí 
mali proti nemu vypovedať, 
zomreli na predávkovanie. 

Sadikiho na Slovensku trestne 
stíhali na žiadosť Švajčiarska. 
Spolu s ním Interpol označil 
ďalších ľudí, ktorí patrili k čle-
nom skupiny Balkánska cesta 
a mali pašovať do Európy he-
roín. Ostatní Sadikiho kumpá-
ni, ktorých chytili v roku 1994, 
skončili za mrežami.
 Fadila Aliliho poslal švaj-
čiarsky súd v roku 1995 na de-
sať rokov do väzenia. 
 Podobne si odsedel v base 
štyri roky v Poľsku Andrej 
Gzika, ktorý polícii uviedol, 
že bol Sadikiho díler. Sadikiho 
brat Gani dostal tri a pol roka 

za predaj drog a Slovensko ho 
vyhostilo. V base skončil aj 
ďalší Sadikiho spoločník zo 
Slovenska v obchode s droga-
mi Nuredin Berat. Súd v Ban-
skej Bystrici mu vymeral tri 
a pol roka. 
 Súčasná a bývalá vláda sa 
navzájom obviňujú, prečo 
Baki Sadiki neskončil vo väze-
ní. Podľa Harabina exminister 
spravodlivosti Daniel Lipšic 
mohol Sadikiho vydať do za-
hraničia. 
 „Daniel Lipšic mal možnosť 
osobne zariadiť, aby bol Sadi-
ki vydaný do cudziny na trest-

né stíhanie, keďže tvrdí, že 
švajčiarska polícia mala o cu-
dzinca záujem. Neurobil však 
vôbec nič,“ odkázal Harabin 
cez hovorcu Michala Jurčiho. 
Exminister tvrdí, že mal zvia-
zané ruky. „Minister môže vy-
dať trestne stíhanú osobu do 
cudziny, len ak krajina vydá 
medzinárodný zatykač. Keďže 
Švajčiarsko nám ešte v roku 
1994 odovzdalo trestné stíha-
nie Sadikiho, nemohlo o jeho 
vydanie požiadať,“ povedal 
Lipšic.
 Podľa podaných obžalôb 
mal Baki Sadiki od roku 1991 

do roku 1994 zabezpečovať do-
voz heroínu a stáť „na vrchole 
pyramídy početnej skupiny, 
ktorá obchodovala s drogami“. 
V roku 2002 dostal slovenské 
štátne občianstvo. 
 V súčasnosti úspešne pod-
niká, podľa obchodného re-
gistra na internete vlastní 
spolu s manželkou Gabrielou 
spoločnosť JETON so sídlom 
v Starom Smokovci. 
 Minister Harabin napriek 
záznamu jeho rozhovoru so 
Sadikim tvrdí, že ho nepozná. 
Pripustil len, že je známy jeho 
manželky.

Veľký díler sa bál Sadikiho pomsty a nevypovedal

Predseda Slovenskej 
národnej strany Ján Slota  
bol účastníkom menšej 
autonehody pri Považskej 
Bystrici. Informoval 
o tom internetový portál 
televízie Markíza tnky.
sk. Podľa videozáznamov 
uverejnených na internete 
pri nehode nikto neutrpel 
zranenia. Havária sa stala 
niekoľko metrov pred 
známou hlavnou križovatkou 
v Považskej Bystrici v smere 
do Trenčína. „Predseda 
SNS bol v aute aj s ďalším 
mužom. Na Peugeote 206 
pravdepodobne obiehali 
kolónu a pri prechádzaní 
z pravého jazdného 
pruhu do ľavého sa zrazili 
s kamiónom,“ uviedol portál.

 (ČTK)

Na Slovensku sa chcú 
stretnúť  zástupcovia 
polovojenských 
extrémistických gárd z Česka 
a Maďarska. Schôdzku 
plánujú v pondelok 
v Bratislave. Zároveň s nimi 
by v hlavnom meste mali 
rokovať aj predstavitelia 
politických strán, ktoré 
gardy založili – česká 
Národná strana a Hnutie za 
lepšie Maďarsko (Jobbik). 
Národná strana to napísala 
na svojej internetovej 
stránke. Slovenská polícia sa 
včera nevedela vyjadriť, aké 
opatrenia pred stretnutím 
prijme. (ČTK)
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BRATISLAVA – Bakalárska práca, 
ktorá študentom vyniesla desaťtisíc 
dolárov. Aj tak by sa dalo hovoriť 
o projekte štyroch študentov zo Slo-
venskej technickej univerzity, ktorí 
na celosvetovej súťaži študentov vy-
sokých škôl Imagine Cup obsadili 
výborné druhé miesto. 
O kvalite ich práce porotu presvedči-
li navrhnutím softvéru, ktorý v kaž-
dej domácnosti dokáže ušetriť ne-
zanedbateľné množstvo elektrickej 
energie, a tým aj prispieť k ochrane 
životného prostredia.
 Študenti Jakub Šimko, Marian 
Hönsch, Dušan Zelník a Michal 
Kompan pred rokom založili tím 
Housekeepers, teda Domovníci. Pod 
vedením profesorky Márie Bielikovej 
z fakulty informatiky a informač-
ných technológií vyvinuli softvér, 
ktorý sa vie postarať o efektívne hos-
podárenie s elektrickou energiou. 
Ukázalo sa, že priestoru na šetrenie 

elektrinou je stále dosť. „Chceli 
sme ľuďom zjednodušiť život. Ľudia 
vedia, že majú šetriť elektrinou, čas-
to sú však pohodlní alebo nemajú 
čas sa dennodenne starať napríklad 
o správne vypínanie spotrebičov,“ 
hovorí Jakub Šimko.
 Ich program dokáže napríklad 
odpojiť spotrebiče od prúdu, keď sa 
nevyužívajú. Takisto vie majiteľa 
bytu upozorniť, že zabudol vypnúť 
televízor a umožniť mu na diaľku 
vypnúť ho. 
 V prípade záujmu vie poradiť 
energeticky úspornejší model dané-
ho spotrebiča či dať rady, ako ušetriť 
na elektrine. Okrem toho vie vypočí-
tať predpokladanú budúcu spotrebu 
elektriny alebo upozorniť na nevyu-
žívaný spotrebič, ktorý je zbytočne 
zapojený do siete. 
 Tento dômyselný a jednoducho 
ovládateľný softvér porote vo fi -
nálovom kole v Paríži predstavi-
li prostredníctvom hranej scénky. 
Asi aj to pomohlo tímu Housekee-

pers obsadiť v konkurencii 124 tí-
mov zo 61 krajín striebornú prieč-
ku. 
 „Mnohí súťažiaci ešte predvče-
rom možno ani nevedeli, kde sa 
nachádza Slovensko, alebo že vôbec 
existuje a teraz sa tu jeho názov 
skloňuje na každom roku,“ uviedla 
Bieliková. O ich softvér už prejavil 
záujem aj British Telecom či Micro-
soft, ktorý súťaž Imagine Cup každý 
rok organizuje.
 Okrem fi nančnej výhry a návrhu 
na spoluprácu od veľkých fi riem 
študenti ešte získali možnosť nav-
štíviť Silicon Valley pri San Fran-
ciscu. Tam počas dvoch týždňov 
budú môcť konzultovať svoj produkt 
s odborníkmi aj obchodníkmi. Nájsť 
uplatnenie pre ich softvér by ani ne-
muselo byť ťažké. 
 Jeden z popredných fi nančníkov 
v Silicon Valley nedávno vyjadril 
presvedčenie, že v ekologických 
technológiách sa skrývajú miliardy 
dolárov.

Slovenskí študenti poučili svet, ako šetriť elektrinou

Štvorica študentov STU  v Bratislave ohúrila svet navrhnutím softvé-
ru, ktorý dokáže v každej domácnosti ušetriť elektrickú energiu.
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Dokončenie - s. 1
„Ich stav a úroveň im to neu-
možňuje napriek tomu, že sú 
usilovné, dobré a snažia sa,“ 
zdôvodnila.
 Podľa riaditeľky Základ-
nej školy na Ulici mládeže 
v Poprade Marty Stankoveno-
vej súčasná podpora motivuje 
žiakov k lepšiemu prospechu. 
„Určite je dobré, že ten, kto 
podáva výsledky, je za to 
odmenený,“ poznamenala. 
Stankovenová si myslí, že do-
terajšie odmeňovanie by sa 
malo zachovať. „Skôr sa mali 
zvýšiť sumy, ktoré štát vyplá-
ca. Za 500 korún si toho dnes 
rodina veľa nekúpi,“ konšta-
tovala.
 Sociálne štipendiá v súčas-
nosti poberá okolo 30–tisíc 
školákov. Po novom bude 
mať na peniaze od štátu ná-
rok viac detí. „Asi 61 500,“ 
spresnilo ministerstvo práce. 
Okrem toho, že rodina musí 
byť v hmotnej núdzi, bude 
totiž jedinou podmienkou na 
priznanie dávky plnenie škol-
skej dochádzky. Zmeny pred-
ložila ministerka Tomanová 
v novele zákona o pomoci 
v hmotnej núdzi, schváliť ich 
ešte musí vláda a parlament.
 Okrem štipendií pre zá-
kladné školy sa v budúcom 
školskom roku zmenia pod-
mienky aj pre stredoškolákov. 

Sociálne štipendiá, ktoré vy-
pláca rezort školstva, pôjdu 
hore o zopár korún. Umož-
nil to už od septembra nový 

školský zákon, ktorý prijal 
parlament. 
 Pre študentov s priemerom 
do 2,0 sa zvýšia z 1 200 na 

1 230 korún na mesiac. Stre-
doškoláci, ktorí majú známky 
do 2,5, získajú 861 namiesto 
800 korún. Tí, čo sa učia prie-

merne na 3,5, dostanú 615 
korún. Doteraz nárok nemali, 
najhorší priemer na priznanie 
príspevku mohol byť 3,0.

Tomanová dáva päťkárom i jednotkárom

Ministerka práce Viera Tomanová (Smer)  sa rozhodla, že žiaci na základných školách dostanú sociálne štipendiá 
na základe dochádzky, a nie prospechu. F O T O  P R A V D A :  I V A N  M A J E R S K Ý


