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Motív Čurka pri hľadaní samovrahov
mohol byť sexuálny
Korzár získal z polície záznam komunikácie medzi Matejom Čurkom a
neznámou dievčinou, ktorá na sociálnej sieti hľadala spôsob, ako zísť zo sveta.
27. máj 2011 o 0:00 dk

K

Policajti. Les prehľadávali už v roku 2010.(Zdroj: judy)
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Vyplýva z nej, že Čurkovým motívom ponúkať služby samovrahom mohla byť aj
sexuálna úchylka. "Smrť ma naozaj vzrušuje," priznáva v komunikácii pod
anonymnou skratkou harv011.
KOŠICE. Matej Čurko, údajný vrah a kanibal zo Sokoľa, si potenciálne obete hľadal na
sociálnej sieti pokec.sk. V jednej z miestnosti na komunikáciu - "zomriem, bude kľud" sondoval, kto má aký vážny záujem skoncovať so životom.
Ak sa niekto na túto tému chytil a ďalej ju rozvíjal, Čurko pravidelne ponúkal pomoc a
vždy rovnako alebo veľmi podobne: uspať liekmi, aby necítili bolesť, zabiť nožom
bodnutím do srdca alebo zadusiť, zakopať...
Samozrejme, komunikoval anonymne a ako sám na pokeci priznal, z bezpečnostných
dôvodov často menil nicky.
Jeho komunikácia s Luciou Uchnárovou (test DNA potvrdil, že jej patrilo jedno z dvoch
tiel v plytkom hrobe, ktorý v lese našli policajti podľa GPS súradníc z Čurkovho počítača)
už bola zverejnená, Čurko v nej vystupoval pod nickom orion218.

Inštruoval, ako pichnúť nôž do srdca
Korzár získal z policajných zdrojov aj Čurkovu komunikáciu pod nickom harv011 (ak
harv čítate odzadu, je to vrah). Táto komunikácia prebiehala 30. 8. 2010, teda práve v
čase, keď lákal do Kysaku aj Luciu (išla za ním 3. 9. 2010).
Čurko ako harv011 cez "čet" detailne naviguje neznámu ženu (dievča), ako si má nožom
prepichnúť srdce. Z viacerých viet vyplýva možný sexuálny rozmer jeho posadnutosti
smrťou. Doslova píše - "som normálne vytiekol... smrť ma naozaj vzrušuje".
"Myslím, že to bolo deviantné, spojené so sexualitou. Možno v minulosti mal iba
erotické predstavy, tie sa v ňom postupne formovali až do neovládateľného nutkania
urobiť niečo, čo ho mimoriadne priťahovalo," povedala psychiatrička a sexuologička
MUDr. Danica Caisová.
Podľa nej prípadná sexualita v tomto prípade neznamená, že Čurko by s telom obete
(živým či mŕtvym) vykonával nejaký pohlavný akt. Stačí, že blízkosť smrti by ho
sexuálne vzrušovala.
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Zásah voči Čurkovi pri Kysaku, po ktorom prišiel o život, realizoval špecializovaný
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policajný Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). Vec prevzal v štádiu, keď s
Čurkom začal komunikovať istý Švajčiar.
Až v tejto komunikácii sa údajne objavili podozrenia (náznaky) z kanibalizmu. Ani v
diskusii s Luciou Uchnárovou, ani v ďalších s anonymnými osobami, ktoré máme z
policajných zdrojov, o kanibalizme nie je jediné slovo.

Na čete používal anonymizér
Lucia Uchnárová zmizla 3. septembra 2010. O niekoľko dni polícia získala Čurkovu
komunikáciu na pokeci (nielen s Luciou), vtedy však nik netušil, kto je autorom tých
desivých riadkov.
Čurko totiž používal softvérový program TOR (anonymizér), ktorý zabránil polícii zistiť
IP adresu jeho počítača. Polícia dokonca oslovila výrobcu softvérovho programu v USA,
aby jej pomohol odhaliť potenciálneho vraha, ale neúspešne.
Podľa nášho zdroja na základe toho, čo Čurko o sebe na pokeci anonymne prezradil (v
mladosti sa vraj pokúsil o samovraždu, ležal na psychiatrii, má zbraň...), polícia ešte
vlani vytypovala istý okruh podozrivých osôb, ale Čurko medzi nimi nebol.
Avšak policajti už Luciino telo vlani hľadali - a nie veľmi ďaleko od Kysaku. Oslovili istú
parapsychologičku. Tá bez poznania akýchkoľvek podrobností povedala, že Lucia je
mŕtva, že ju nožom dobodal istý muž, ktorý sa s ňou predtým stretol na košickej
železničnej stanici, a že ju zahrabal v lese medzi Margecanmi a Kysakom. Približne
určila aj miesto, kde by telo malo ležať, policajti tam hľadali, no nič nenašli.
V tom čase policajti oslovili aj psychiatričku a sexuologičku Danicu Caisovú. Po
prečítaní komunikácie (medzi Čurkom a Luciou) na pokeci mala vyhotoviť profil
neznámeho, ktorý ponúkal pomoc samovrahom. Vtedy ho opísala ako muža, ktorý nie je
násilník ani sadista.
"On nechcel mučiť, spôsobovať utrpenie... ani nestriehol niekde na svoje obete. Skôr ich
lákal, presviedčal, že im chce vlastne pomôcť urobiť to, čo samy chcú, ale čoho nie sú
schopné," dodáva D. Caisová.
Už si sa pichla? Píš pocity, kým vládzeš...
Konverzácia Čurka (Č), nick harv011, s neznámou osobou (A), nick babyblue-anny1,
30. 8. 2010
po 22. hod.
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Č: chceš to naozaj, alebo iba tak píšeš z nudy? lebo ja by som to urobil a viem to spraviť
bezbolestne
A: jj ceem
Č: myslím to smrteľne vážne, si ochotná cestovať? Uspím Ťa liekmi a zadusím - 100 %
bezbolestne
A: radcej sa zabijem skocim zo strechy hm?
Č: vyhovárať Ti to nebudem škoda že nechceš využiť moje služby. Samovrahov čo to
myslia vážne je málo.
A: skociim
Č: Ja som naozaj magor mňa smrť vzrušuje nevyhovorím Ti to. A bude mi ľúto že som to
nevidel. príď za mnou nebudeš žiť keď skočíš môžeš sa dolámať a prežiješ ostaneš na
vozíku ako invalid...
A: newadi tak sa pychnem s nozom do srdca
Č: netrafíš sabudeš sa dlho dusiť vlastnou krvou a prepichnuté pľúca vydávajú hnusný
sipivý zvuk
A: newadi aspon to bude cool
Č: ale inak k tomu netreba silu stačí razantnejšie potlačiť a nôž je dnu
A: jj to je dobree no tak neska to skusim
Č: vedľa ľavého prsníka pri hrudnej kosti nahmataj medzeru medzi rebrami
A: okey
Č: nôž by mal mať ostrý hrot a nemal by byť veľmi pružný
A: taky mam
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A: ale to nestihnem
Č: normálne je mi ľúto že Ti ho nemôžem zapichúť ja doriti.
A: jj skoda no dem na vec
Č: stihneš neumrieš skôr ako za 5 minút a to len keď trafíš aortu
A: jj okey
Č: začne Ti šumieť v ušiach studený pot na čele závraty bezvedomie
Č: čakám napíš pocity prosím
A: okey noz je pripraveny ja dem na to
Č: taká \"ľahká\" smrť je prerezať si tepnu na vnútornej strane stehna hneď pri tele je
tam taká mäkka koža kúsok pod ňou je nekrytá veľká tepna
A: okey
Č: super picháš alebo režeš?
A: pycham ale boli to no nevadi
Č: neboj sanahmataj medzeru medzi rebrami vedľa ľavého prsika a silno potlač budeš
prekvapená ako ľahko to vlezie dnu
A: ok
Č: poriadne až po rúčku inak to nemá význam to je lepšie ako sex fakt
A: okeyauu
Č: až bude dnu bolieť by to nemalo skôr iba pocit tlaku
A: jj dem okey
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A: dokazala
Č: pocity? AKo hlboko je dnu?
A: cely au moja hlava
Č: hlava by ťa nemala bolieť skôr závrat píš kým vládzeš prosím a pichni ešte raz aj
viackrát
A: ehm nepocujeem a moja hlava vybuchne a kruty
Č: tak si pichla dobre píš kým vládzeš som normálne vytiekol
A: caaw
Č: odchádzaš navždy?
A: jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Č: ešte píš kým sa dá pocity prosím
A: uz nemozeem au
Č: čo cítis v hrudi?
A: boli
Č: krváca to?
A: anono tak uz je koniec
Č: ešte nie keď píšeš pichni znova
A: auu no dik za pomoc hadam uz zdochcem
Č: niet začo ak by si to prežila napíš niečo s tým urobíme
A: jj no nevim ci sa to da prezit
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Č: sa mi videlo že si sa pichla dobre ale trvá to nejak dlho skús znova o rebro nižšie žiješ
ešte?
(pozn. red. - keď videl, že po pichnutí ešte viac než 20 minút s ním stále komunikovala,
asi si uvedomil, že to zrejme nebolo reálne)
Č: dík za \"zaujímavý\" pokec. Smrť ma naozaj vzrušuje si myslíš že som magor. Som
viem. Maj sa
Č: Ďakujem za tie RP ak by si to chcela aj reálne obráť sa na mňa bolo to super vzrušenie
(o deň neskôr)
Č: čo robí prepichnuté srdiečko :-)
(babyblue-anny1 už nereagovala)

Nôž. Našli ho v Čurkovom vaku.
Foto: archív polície
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári

Nechajte si posielať ranný prehľad správ z Korzára e-mailom
Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá
používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito
dokumentmi.
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Zadajte e-mail

ODOBERAŤ NEWSLETTER

NA JČÍTANEJŠIE NA KOŠICE KORZÁR
4 hodiny 24 hodín 3 dni 7 dní
1. Bývalý rektor Technickej univerzity k BMW: Východ prišiel o 5000 pracovných miest 28 907
2. Pestoval marihuanu, aby liečil mamu. Hrozí mu doživotie 18 474
3. Starosta Hanisky do poslednej chvíle nevedel, že sú v hre o BMW 12 146
4. Dym spod strechy budovy UPJŠ v centre Košíc zburcoval hasičov 6 072
5. Rýchlik na trase Košice - Bratislava sa takmer zrazil s kamiónom. Pozrite si video
6. Košický útulok pre bezdomovcov chcú zavrieť, nespĺňa kritériá hotela
7. Na spor medzi developerom a Košicami majú doplácať obyvatelia

FOTO

FOTO

VIDEO

5 919

5 695

5 588

8. BMW dalo pri miliardovej investícii pred Haniskou prednosť maďarskému Debrecínu 4 359
9. Mikuláš Vareha sa porovnáva s prípadom Mečiarových amnestií 4 165
10. V košickom centre sprístupnili vodný bar

FOTO

3 871

INZERCIA - TLAČOVÉ SPRÁVY
Vybrané Najnovšie Najčítanejšie
1. So Sme.sk aj na koniec sveta teraz len za 9,90€
2. Objavte najvzácnejšiu hubu na svete. Rastie na Liptove
3. Historickým vláčikom sa prichádza previezť stále viac turistov
4. Reportáž: Hranolky z McDonald’s sú zložené z 5 ingrediencií
5. Dovolenka pri Mŕtvom mori a tipy na overené hotely
6. Špeciálna príloha: Letné sudoku
7. Najväčšia spišská ﬁrma venuje garden party zamestnancom
8. Na Slovensko dorazil až po 30 rokoch. Big Mac oslavuje
9. Vieme, ako si vybrať tú správnu klimatizáciu
10. Mercedes prináša revolúciu v správe ﬁremných úžitkových áut
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›

Najnovšie príspevky:
SILVIAB - PRED 7 ROKMI
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BEGO - PRED 7 ROKMI

pretože dnes sa takéto veci dejú - bohužiaľ.

SI-SI - PRED 7 ROKMI

peknych par navodov na vlastnu smrt. a aj moznost uplatnenia pre dalsich pomocnikov ako Churko.

HUNCUT - PRED 7 ROKMI

Podla urcenia miesta tela parapsychologicky sa im telo nepodarilo najst.Samozrejme, ked oslovia 100
parapsychoogov ktori si typu, tak zopar z nich sa ...

AETNA - PRED 7 ROKMI

Detektivky citate? Aj predstavivost mate, ked to citate?No ja necﬁtam, a som paciﬁstka. Zverejneny prepis
beriem ako dokaz, co to bolo za cloveka te...

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (51)

Téma: Vraždy pri Kysaku - podozrenia z kanibalizmu
17. sep 2017, o 11:10 Švajčiar, ktorý udal údajného kanibala Čurka, do Kysaku opäť neprišiel
19. apr 2016, o 0:00 Muž, ktorý udal Čurka, prehovoril pre Korzár: Nepochybujem, že bol
kanibal
19. apr 2016, o 0:00 Dubach o Čurkovi: Ženu už ochutnal, chcel aj muža
19. apr 2016, o 0:00 Matej Čurko vraždil, ale kanibalizmus mu nedokázali
19. apr 2016, o 0:00 Čurko si pre Luciinu vraždu zobral dovolenku
Viac...

Neprehliadnite tiež
Trestné oznámenie a manipuláciu nevymenovaný riaditeľ školy odmieta
Vedením ŠÚV poverili Lukácsa, kraj sa sťažuje na medializáciu.
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V mestách sú pitné fontánky, ulice polievajú.

Technika v košickej nemocnici kolabuje, vedenie prosí personál o statočnosť
V novej nemocnici platia obmedzenia zdravotnej starostlivosti.

Druhá liga láka viac, návštevnosť rastie
Tri tímy z východu prekonali na prvý pokus divácke maximum z
vlaňajška.

Hlavné správy zo Sme.sk
KULTÚRA

Chudovský: S ministerkou kultúry sme sa stretli prvý a posledný raz
Odvolaný riaditeľ divadla reaguje.

KULTÚRA

Urážky a nadávajúci hostia. V opere SND boli spory už pri veľkých produkciách
Laššáková odvolala šéfa SND.
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SVET

Bavorsko sa vzbúrilo Merkelovej. Otvára vlastné tábory pre utečencov
Utečenci prechádzali cez Bavorsko.

NOVOHRAD

Na dedinskú akciu prišli branci. Kraj stopne Lovinobani dotáciu
Starosta Lenhard: Lunter nemá dôvod nepodpísať zmluvu.

Donáška Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

GERONIMO Gril & Bar
Moldavská 32
Košice

Denné menu Košice
Odporúčané reštaurácie Košice
Najlepšie hodnotené reštaurácie Košice
Reštaurácie, denné menu, akcie, hodnotenia |

Už ste čítali?
EKONOMIKA

Ako sa vyrába sud: boli sme u výrobcov sudov z Hontu
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SME PLUS

Vstup zakázaný. Záhadné miesto, kde rastú orchidey a
žijú šakaly

DOMOV

Cinkota: Čím viac mi bolo dovolené, tým viac som
hranice prekračoval

SME PLUS

Boli sme u posledného grófa Šternberka zo Šternberka
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ŠPORT

Keď Sagan musel stiahnuť nohavice, zastal pri
karavane
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