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Podľa talianskych médií mal kanibal zabiť aj mladú Talianku, ktorá bola nezvestná od
roku 2009. Čo ju spája so slovenskými obeťami Mateja Čurka?

Obeť kanibala: Lucku († 21) pochovali po ôsmich mesiacoch!
Osem mesiacov po zmiznutí pochovala rodina jednu z obetí kanibala z Kysaku Luciu
Uchnárovú († 21).
Talianske médiá tvrdia, že obeťou Mateja Čurka († 42) mohla byť aj mladá Talianka (†
28), ktorá zmizla v roku 2009. Odvolávajú sa na tajný dokument Interpolu. Jej mŕtve
telo našli v marci tohto roku pri Ríme. Pri domových prehliadkach policajti u
kanibala z Kysaku zaistili množstvo výpočtovej techniky.
Cez internet Čurko komunikoval so Švajčiarom, Slovenkami aj s mladým Čechom.
„Policajní experti aj naďalej vyhodnocujú a overujú heslá, šifry a e-mailovú
komunikáciu,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová s tým, že
dohady a špekulácie polícia komentovať nebude. Čo spája a rozdeľuje mŕtvu Talianku
so slovenskými obeťami kanibala?
Zoznámenie cez internet
Matej Čurko cez internet komunikoval s potenciálnymi obeťami. Písal si so Švajčiarom,
s Luciou Uchnárovou († 21) zo Sniny, Elenou Gudjákovou († 30) z Oravského
Veselého. Lucia bola nezvestná od septembra 2010. Elena od júla 2010. Čurko si cez
internet písal aj s Janom († 22) z Pardubíc.
Viacero talianskych médií sa odvoláva na tajný dokument Interpolu. V 50stranovej správe sa spomína aj meno Talianky († 28), ktorá bola nezvestná. Polícia
jej meno podľa talianských novinárov objavila v Čurkovej e-mailovej komunikácii.
Komunikácia o smrti
Čurko sľúbil Švajčiarovi, Lucii, Elene aj Janovi, že ich zabije. Švajčiarovi písal aj
ako skonzumuje jednotlivé časti jeho tela. Jemu aj Lucii tvrdil, že to nerobí prvýkrát.
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Cudzincovi ako dôkaz poslal aj fotograﬁe odrezaných častí ženského tela. Na záberoch
boli práve tie časti tiel, ktoré dvom mladým Slovenkám chýbali. Keď Jan z Pardubíc
spáchal samovraždu, jeho otec našiel v počítači e-mailovú komunikáciu s Čurkom. O
čom si písal s Taliankou v mailoch, nie je známe.
Podľa talianskych médií, ktoré vychádzajú z 50-stranovej správy Interpolu, však
potenciálnej obeti Švajčiarovi poslal fotografie s časťami tela. Tie podľa Talianov mali
patriť nezvestnej mladej žene. Talianske médiá tvrdia, že keď jej telo v marci 2011
po dvoch rokoch od zmiznutia našli, chýbali jej niektoré orgány a aj časti tela.

Podľa talianskych médií kanibal Matej Čurko vraždil aj
v Taliansku.Autor: int

Miesto hrobu
Čurko potenciálne obete volal do Kysaku. Prísť tam mal aj Švajčiar. Cudzinec sa však
zľakol a všetko oznámil na polícii a nahradil ho slovenský agent, ktorý sa s
Čurkom v Kysaku 10. mája aj stretol. Keď po prestrelke utrpel kanibal zranenia, 11.
mája v nemocnici zomrel. Telá Lucie aj Eleny našli kriminalisti v Kysaku po tom, ako
rozšifrovali GPS súradnice z jeho počítača. Pri hrobe ležal aj pník so sviečkou, čo
pripomínalo oltár.
Lístok na vlak na 13. mája tohto roka mal kúpený aj Jan. Keď sa však mladý Čech
dozvedel o smrti Čurka, 11. mája spáchal samovraždu. Bodol sa nožom do srdca.
Talianske médiá tvrdia, že ďalšou obeťou Čurka mohla byť mladá Talianka. V
marci tohto roka ju našli mŕtvu pri Ríme. Tento fakt však narúša Čurkov modus
operandi. Jedna z jeho obetí - Lucia - ho žiadala, aby pricestoval on za ňou. To však
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odmietol a ako dôvod uviedol, že okolie Kysaku dobre pozná. Čurko podľa rodiny v
Taliansku v posledných rokoch nebol.
Talianske médiá: Chýbali jej orgány
Od roku 2009 do mája 2011 zmizlo v Taliansku približne 30 žien vo veku 25 - 28 rokov.
Talianske médiá špekulujú, že by medzi nimi mohli byť obete slovenského kanibala
Mateja Čurka. „Polícia požiadala slovenských kolegov o biologické testy
pozostatkov, ktoré mohli nájsť v „chladničke“ Čurka. Kanibal mal vo zvyku
konzervovať časti tiel svojich obetí. DNA by bolo možné porovnať s DNA členmi rodiny
zmiznutých žien. Zdá sa totiž, že slovenskí vyšetrovatelia našli uňho ďalšie časti tiel,“
tvrdí Corriere della Sera.
„Detailne opísal všetky svoje hrôzostrašné chúťky v jednom dokumente. Na 50-ich
stranách boli nájdené mená obetí, veľa z nich vyzerá pravdepodobne, ale je
zložité to ešte s istotou potvrdiť,“ uvádza o Čurkovi Il quotidiano Italiano, s tým, že v
dokumente sú aj fotografie z varenia a recepty. Affaritaliani.it píše: „Až doteraz sa
zdalo, že Čurkove desivé tajomstvá ostanú pochované pri dedinke, kde žil ako manžel
a otec dvoch detí. Ľudia ho opisovali ako tichého a skromného. Teraz sa však ukázalo,
že medzi jeho obeťami môže byť aj Talianka († 28), ktorej telo našli v marci tohto roka
pri Ríme.“
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