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Podľa GPS v Čurkovom počítači našli hrob dvoch obetí
V Čurkovom počítači našla polícia GPS súradnice, ktoré ju doviedli k hrobu dvoch mladých žien v lese pri
Kysaku.
17. máj 2011 o 14:30 MICHAL TRŠKO, Michal Trško a tasr, sita

Prípad Čurko sa začal pred týždňom streľbou na moste pri Kysaku.(Zdroj: Judita Čermáková)

Jednou z nich je zrejme nezvestná Lucia zo Sniny.
BRATISLAVA/KYSAK. Polícia dnes ráno našla po niekoľkodňovom pátraní v širšom okolí Kysaku hrob s dvomi ženskými
telami. Polohu hrobu určili podľa súradníc GPS, ktoré objavili v počítači Mateja Čurka.
Pri domových prehliadkach našli u Čurka množstvo výpočtovej techniky. Policajní experti prelomili heslá a šifry a
dopracovali sa práve ku GPS údajom, fotkám a e-mailovej komunikácii, ktoré potvrdzovali jeho konanie.
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Na dnešnej tlačovej konferencii policajný riaditeľ Jaroslav Spišiak povedal aj ďalšie podrobnosti.
"Identifikovali sme plytký hrob s pochovanými dvomi telami, prikrytými fóliou. Konštatovali sme, že ide o dve osoby
ženského pohlavia, ktorým boli oddelené niektoré časti tela," povedal Spišiak s tým, že chýbajúce časti tiel zodpovedali
fotografiám, ktoré Čurko mailom posielal do Švajčiarska.
Hrob našla polícia v lese, pričom jedna z obetí mala zvršky podobné Sninčanke Lucii Uchnárovej, ktorá v prípade Mateja
Čurka figurovala od začiatku ako ďalšia možná obeť. Jej identitu musí potvrdiť ešte analýza DNA.
Druhé telo bolo bez oblečenia. Stav tiel nechcel policajný prezident s ohľadom na príbuzných špecifikovať. „Myslím si, že to
nie je vhodné,“ vyhlásil Spišiak.

Našli aj oltár a Čurkove pomôcky
Ešte v pondelok našli v lesoch pri Kysaku miesto, kde bol improvizovaný oltár so sviečkou.
"Na skrytom mieste sme našli skoby a laná, ktoré podľa mailovej komunikácie obvinený Čurka používal na vyviazanie obetí
a aj čakan," dodal Spišiak.
Policajní experti budú teraz pracovať na identifikácii tiel, ako aj rekonštrukcii priebehu usmrtenia obetí.
Vzhľadom na to, že podľa informácií z Čurkovho počítača sa našli hroby, internetová komunikácia so Švajčiarom, ako aj
fotografie ľudských tiel, sú dôkazy proti Čurkovi podľa polície "veľmi silné".
Polícia podľa Spišiaka predpokladá, že skutky spáchal jeden páchateľ, vyhol sa však odpovedi na otázku, či očakáva
vypátranie prípadných ďalších obetí.

Psychiatrička: Mal dôkladný plán, zrejme nebol chorý
„Bol to zrejme človek, ktorého sexualita bola odchýlená od normy,“ povedala psychiatrička Danica Caisová.
„Ten oltárik vyvoláva otázku, či tie dievčatá boli ešte pri tom živé, či sa spolu modlili, alebo sa on modlil až potom. Či ich
rituálne zabil a rituálne aj pochoval, sa už nedozvieme,“ povedala Caisová.
Celý ten postup hovorí podľa nej o tom, že mal všetko prepracované, že mal jasný zámer. Našiel si na internete obete a splnil,
čo im sľúbil.
„Sľúbil, že ju omámi a zabije, že ona nebude nič cítiť. Je otázne, či to aj tak bolo, ale to sa dá zistiť pri pitve,“ povedala
Caisová. Čurko sa podľa nej vedel vcítiť do myslenia svojich obetí a vedel im dať, čo chceli.
„Je otázkou, či sa takýmto človek stane, alebo sa takto narodí. Ak sa tak narodí, je potom už len otázkou času, kedy človek
začne pod vplyvom svojich túžob konať,“ povedala Caisová. Sexualita podľa nej dozrieva, podobné správanie mohla vyvolať
nejaká okolnosť či nevinná správa.
Minulý rok počas leta napríklad celý svet nachytali nemeckí vegetariáni informáciou o tom, že pripravujú reštauráciu, kde
sa bude servírovať ľudské mäso. Mala sa volať Flimé.
Neskôr to označili len za snahu prilákať pozornosť. Takto mohla podľa psychiatričky vyzerať aj správa, ktorá Čurka k jeho
konaniu priviedla.
Caisová hovorí, že je zvyčajné, že takýto človek je nenápadný a nezvykne byť chorý. "Psychicky chorý človek takýto plán
nevymyslí," povedala Caisová.

Stav postreleného policajta sa zlepšil
Domov

K

Najnovšie

y

Najčítanejšie

https://kosice.korzar.sme.sk/c/5897096/podla-gps-v-curkovom-pocitaci-nasli-hrob-dvoch-obeti.html

L

Desktop

2/5

30.7.2017

Podľa GPS v Čurkovom počítači našli hrob dvoch obetí - kosice.korzar.sme.sk

Polícia pred týždňom v Kysaku pri akcii postrelila Mateja Čurka, ktorého podozrievala z prípravy úkladnej vraždy Švajčiara. V
prípade sa skloňuje aj možný Čurkov kanibalizmus.
Spišiak dnes na tlačovke nechcel hovoriť o kanibalizme, pripustil však, že existujú o tom dôkazy. „O tom by som mohol
hovoriť, že existujú, ale vzhľadom na to, že hlboko súcítim s pozostalými, tak o tom nebudem teraz hovoriť,“ vyhlásil Spišiak.
Čurko následkom strelných poranení podľahol vo štvrtok v nemocnici, pri akcii postrelil a vážne zranil jedného policajta.
Toho dnes v košickej nemocnici odpojili od dýchacích prístrojov, začal dýchať sám a jeho stav sa lepší. „Dúfajme, že jeho
zdravotný stav sa bude naďalej rapídne zlepšovať,“ vyhlásil Spišiak.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
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Najnovšie príspevky:
ATIS2 - PRED 6 ROKMI

stacilo, ze mal nejaku navigaciu nevedomky za pasom pustenu, alebo stary tracklog z nej ulozeny. Gps-ko si do pamate uklada prejdute trasy a ak sa
nie...

2V2 - PRED 6 ROKMI

Ja neviem ako Teba, ale mna v skole ucili ze by som mal mat vlastny nazor na veci a dej okolo mna. Nechapem, akonahle sa niekto svojim nazorom
odlisuj...

POTATO - PRED 6 ROKMI

pre 2v2 : Bud budeme ako sasovia na vsetko vymyslat neake konspiracne teorie a ak nie tak sme ovce v stade ? Pozeras na svet cez bielo cierne
okuliare...

LIBERTY.LIBERTY - PRED 6 ROKMI

no ja ritualne satanisticke vrazdy iste nikde nespominam - do takych spekulacii sa nechcem pustat. ale precitaj si trestny zakon - §144 uhradna vrazda...

PETER KRT - PRED 6 ROKMI

Vraj "dom hrôzy" máme na Slovensku. http://wikimapia.org/#lat=48.8...

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (269)

Téma: Vraždy pri Kysaku - podozrenia z kanibalizmu
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
19. apr 2016, o 0:00 Čurkova manželka: Neverím, poznala som ho
Viac...
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Neprehliadnite tiež
Na benzínke zabudol batoh so 400-tisíc eurami
Prešovčan polícii tvrdil, že ich našiel doma po mame. Pôvod peňazí vyšetrujú.

Fanúšikovia sa so Saganom po novom zdravia lakťovkou
Fotografie a videoreportáže z cyklistického ošiaľu v Krakove.

Muž si pílou vážne poranil ruku
Do košickej nemocnice ho z Jezerska previezol vrtuľník.

Ako sa zmenili Košice za desať rokov. Fotografie a názory
Rastú a zahusťujú sa. Najmä vďaka eurofondom a developerom.

Hlavné správy zo Sme.sk
PLUS

Segedín náš každodenný. Ako žijú ľudia so superobezitou
Spoločnosť nie je pripravená na superobéznych ľudí. Vyšetrujú ich v zoologických záhradách a
poisťovne hradia liečbu len výnimočne.
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EKONOMIKA

Slovák navrhol nový vzhľad pre lístky na vlaky, železničiari ho odmietli
Želežničiarom chýbajú dôležité údaje.

SVET

Narodila sa v Nemecku, no vyhostili ju. V Nepále nikdy nebola
Za tínedžerku sa postavili spolužiaci.

ŠPORT

Spravodlivosť pre Sagana. Poliaci fandili Slovákovi v špeciálnych tričkách
Sagan je v Poľsku ako domáci.

Donáška Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

TimeOut Restaurant & Café
Protifašistických bojovníkov 4
Košice

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

NA JČÍTANEJŠIE NA KOŠICE KORZÁR
4 hodiny

24 hodín

3 dni

7 dní

1. Ako sa zmenili Košice za desať rokov. Fotograﬁe a názory

FOTO

8 672

2. Vodárne predali pozemky developerovi. Ich šéf tam kúpil 24 bytov 3 058

K

3. Fikcia: Marihuana v košickom centre rastie vo verejných kvetináčoch 2 513
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