
Novinárku Moniku Tódovú opäť sledujú, 
Fico píše o jej stretnutí 

Miro Kern 

Auto a muž, ktorý z neho dva dni sledoval Moniku Tódovú v Tatrách. Foto – Denník N 

Sledovanie Moniky Tódovej a snahu o jej diskreditáciu nepriamo potvrdil predseda Smeru 
v komentári, ktorý poslal Denníku N. 

Investigatívnu reportérku Denníka N Moniku Tódovú opäť sledujú. 

Dialo sa tak v posledných dňoch, keď bola vo Vysokých Tatrách a aj doma. Na podozrivé 
autá upozornila aj políciu. Pred chatou, v ktorej bývala na začiatku januára s rodinou, 
najmenej dva dni stálo SUV s bardejovskou značkou, v ktorom sedel neznámy muž. 
V zaparkovanom aute strávil každý deň zhruba osem hodín a vyhotovoval si fotografie. 

Sledovanie a fotografovanie 

V Tatrách pred rovnakou chatou reportérku Denníka N sledoval aj ďalší neznámy muž z auta 
s bratislavskou značkou. 

Autá a jedného z vodičov si aj odfotografovala. 

„Majiteľ chaty volal aj políciu, ten z Bardejova dostal poriadkovú pokutu za zákaz 
vychádzania, tomu z Bratislavy sa podarilo ujsť. Neviem, kto to bol, polícia mi ich mená 
nepovedala,“ hovorí Monika Tódová. Je podľa nej jednoznačné, že ju sledovali. „Neviem, čo 
chceli zistiť. Že som novinárka a stretávam sa s ľuďmi?“ 



Monitorovali ju aj v Bratislave, išlo o to isté auto s bratislavskou značkou, ktoré ju 
sprevádzalo aj v Tatrách. Sledovanie Moniky Tódovej či nahliadanie do jej zdravotnej 
dokumentácie, aby ju diskreditovali, v stredu nepriamo potvrdil predseda Smeru Robert Fico. 
Denníku N poslal komentár, v ktorom o tom píše. 

Fico poslal komentár 

„Dve veľké kamarátky sa v pondelok 21. decembra 2020 vybrali spoločne na PCR test. Na 
tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o kamarátky na život a na smrť – novinárku Moniku 
Tódovú z Denníka N a sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú,“ začína 
svoj komentár Fico (celý jeho text je na konci tohto textu). Trojnásobný expremiér v texte 
spomína aj to, že bola na dovolenke. 

„21. decembra som bola naozaj na PCR teste. Nechcela som ohroziť svoju mamu na Vianoce. 
Zaplatila som si ho sama. Odkiaľ to vie? Tak už má aj moju zdravotnú dokumentáciu?“ pýta 
sa novinárka. 

Foto N – Tomáš Benedikovič  

Reportérka Denníka N hovorí, že pri svojej práci sa bežne stretáva s policajtmi, prokurátormi 
aj so sudcami. „S viacerými sa poznám roky, robím s nimi rozhovory, zaujímam sa o ich 
prácu. Čo si Fico myslí, že keď sa s niekým stretnem, tak ho ovládam? Možno v jeho svete to 
tak fungovalo.“ 

Robert Fico na otázku, odkiaľ vedel o tom, že novinárka bola 21. decembra na PCR teste, 
neodpovedal. Hovorca Smeru Ján Mažgút v stredu podvečer v tlačovej správe napísal iba: „Či 
je M. Tódová sledovaná, R. Fico netuší. Ak by prijal túto mediálnu optiku, tak by za každou 
svojou fotografiou uverejnenou v médiách musel vidieť tímy sledovateľov.“ Predseda Smeru 



sa v tlačovej správe hlavne sťažuje na „mediálnu manipuláciu“ Denníka N, ktorej sa mal 
dopustiť tým, že jeho text „zamkol“ a môžu si ho prečítať len predplatitelia. Denník N to tak 
robí s veľkou väčšinou textov, ktoré uverejní. 

Fico vo svojom texte reportérke Denníka N vyčíta, že urobila so sudkyňou Záleskou 
rozhovor, ktorý vyšiel minulý rok v apríli. Označil ho za „PR rozhovor hodný amerického 
prezidenta, dopredu dohodnuté otázky aj odpovede, vzájomná priazeň dvoch dám doslova 
sršala z rozhovoru“. 

 
Prečítajte si 

Sudkyňa Pamela Záleská: Desať rokov pre Andruskóa bolo málo, vražda 
Kuciaka bola brutálna 

 

Fico neútočí na Záleskú náhodou. Sudkyňa pracuje na Špecializovanom trestnom súde dva 
roky. Odkedy sa stal predsedom súdu Ján Hrubala, stala sa s ďalšími sudcami sudkyňou pre 
prípravné konanie a začala rozhodovať aj o návrhoch prokurátorov na vzatie do väzby. 

Rozhodovala o vzatí do väzby viacerých verejných činiteľov, ktorí pôsobili za vlád Roberta 
Fica. Zobrala do väzby špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, bývalého policajného 
prezidenta Milana Lučanského alebo aj spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka. 

Okrem nej rozhodovali o ďalších nominantoch napríklad aj sudcovia Ján Buvala, Peter 
Pulman alebo Rastislav Stieranka. Títo brali do väzby bývalú štátnu tajomníčku ministerstva 
spravodlivosti za Smer Moniku Jankovskú, bývalého riaditeľa štátnych hmotných rezerv 
Kajetána Kičuru, bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, podnikateľa a právnika 
Zoroslava Kollára alebo sudkyňu Jarmilu Urbancovú, ktorej sa Fico zastáva tiež. 



Tibor Gašpar, Robert Fico a Robert Kaliňák. Foto N – Tomáš Benedikovič  

V Denníku N vyšli minulý rok rozhovory s viacerými sudcami. Fico neútočí v posledných 
týždňoch len na Záleskú, opakovane spochybňoval prokurátorov Repu, Michala Šúreka 
a teraz aj prokurátora Vasiľa Špirka, Jána Šantu alebo Petra Kysela, ktorí kandidujú za 
špeciálneho prokurátora. Sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta, ktorý kandidoval za 
generálneho prokurátora, obvinil, že chodil tajne na úrad vlády. Ten to označil za nezmysly. 

Predseda opozičného Smeru opakovane hovorí, že všetky posledné prípady úradu špeciálnej 
prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu sú politické kauzy na objednávku. 

Bývalý premiér vo svojom komentári pokračuje konšpiráciami o „sorosovskom videní sveta“, 
kontakte Esetu s americkými tajnými službami, o tom, že Denník N dostáva najviac ocenení 
„od Sorosovej nadácie Open Society Foundation“, a o tom, ako je Monika Tódová „pečená-
varená“ na veľvyslanectve USA na Slovensku, ktoré podľa Fica zohralo dôležitú úlohu pri 
protivládnych protestoch po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Pripomína aj to, že Tódová nedávno dostala od americkej ambasády cenu Woman of Courage. 
Cenu v minulosti dostala napríklad aj Jana Dubovcová, Zuzana Petková, Zuzana Števulová 
alebo Oľga Pietruchová. 

Z Ficovho komentára je jasné, že informácie o účasti Tódovej na teste, ktoré sú neverejné 
a mali by byť chránené lekárskym tajomstvom, používa na diskreditáciu novinárky. 

„Vieme, ako sa skončilo sledovanie novinárov za vlád Roberta Fica. Aj vtedy ‚iba‘ chceli 
zistiť, s kým sa novinári stretávajú. Aj vtedy sa Kočner ‚iba‘ snažil hľadať na novinárov 
špinu. Robert Fico splieta konšpirácie o justično-mediálnych skupinkách, Sorosovi, Esete 
a amerických tajných službách. Za pozornosť stojí skôr to, čo sa vyplavilo vyšetrovaním: za 



Fica tu vládla mafia a mnohí jeho ľudia dnes sedia vo väzení alebo čelia obvineniam,“ hovorí 
šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. 

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nechá preveriť prípad sledovania Moniky Tódovej. 
„Požiadam o preverenie zistených skutočností a v prípade, že budú napĺňať znaky trestného 
činu, budú ich orgány činné v trestnom konaní riešiť v zmysle zákona,“ odpísal Denníku N. 

Podľa Mikulca vo svetle nedávnej, smutne známej kauzy sledovania novinárov Kočnerovým 
komandom, sú uvádzané skutočnosti mimoriadne znepokojivé. „Akékoľvek tendencie alebo 
náznaky zastrašovania či prenasledovania, zamerané na umlčanie novinárov, sú v našej 
spoločnosti neakceptovateľné.“ 

V roku 2017 to bolo Kočnerovo komando 

Monika Tódová sa v posledných rokoch venovala hlavne Marianovi Kočnerovi. Toho 
v utorok Najvyšší súd definitívne odsúdil na 19 rokov väzenia v kauze zmenky. Písala aj 
o Norbertovi Bödörovi, o prepojeniach týchto dvoch na Smer, ale aj na finančnú skupinu 
Penta. 

Písala aj o Gorile, kauze únosu vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom, aj 
o pomeroch na prokuratúre za bývalých vlád. Píše tiež o súčasnej vlne zatýkaní, o Tiborovi 
Gašparovi či Dušanovi Kováčikovi. 

V roku 2017 ju sledovalo Kočnerovo komando, ktoré zorganizoval jeho kamarát Peter Tóth. 
„V čase o 18.30 bola vo večerných hodinách vykonaná obhliadka miesta bydliska Moniky 
Tódovej (ďalej len objekt) na ulici trvalého pobytu v Bratislave. Na uvedenej adrese nebola 
pri pohľade z ulice badateľná prítomnosť osôb. Vozidlo, ktoré má používať objekt, bolo 
zaparkované asi 20 metrov pod úrovňou hlavného vchodu,“ píše sa napríklad v správe 
Tóthovho komanda z mája 2017. 



Foto N – Tomáš Benedikovič  

Tódová aj dnes jazdí na tom istom aute. 

Správa pokračovala opisom bydliska aj tým, akými vchodmi a cestičkami sa dá dostať až 
k bytu. Sledovanie trvalo asi štyri týždne a opisovalo, ako Tódová a jej manžel, ktorý je 
takisto redaktorom Denníka N, vozia deti do školy, kedy idú do práce, kedy sa z nej vracajú 
a s kým sa stretávajú. Sledovači si oboch fotografovali. 

Jeden člen sledovacieho komanda – Juraj Škrip, ktorý pracoval na úrade práce, k Tódovej 
poslal bezdôvodne na kontrolu sociálku. 

Bola tiež v zozname 27 novinárov vrátane Jána Kuciaka, ktorých podľa Tóthovej výpovede 
nechal nezákonne lustrovať Norbert Bödör v policajných databázach. 

„Nedovolenkujem v Dominikánskej republike, nevediem luxusný život, máme jedno auto už 
roky a moje deti nechodia ani do súkromných škôl. Nekandidujem na žiadnu funkciu, nie som 
Ficov politický súper,“ povedala Tódová, ktorá dlhodobo upozorňuje aj na to, že Fico a jeho 
priateľky užívajú majetok, ktorý nezodpovedá jeho príjmom. 

Robert Fico: Na Slovensku pôsobí organizovaná justično-mediálna skupina 

Dve veľké kamarátky sa v pondelok 21. decembra 2020 vybrali spoločne na PCR test. Na tom 
by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o kamarátky na život a na smrť – novinárku Moniku 
Tódovú z Denníka N a sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú. Možno išli 
potom spolu aj na dovolenku. 



Na vyslovenie najtvrdších obvinení proti politikovi médiám obyčajne stačí spoločenské 
stretnutie politika s podnikateľom, ktorý sa neskôr dostane do problémov. Ak by som sa 
s takýmto podnikateľom vybral, obrazne povedané, ako družičky na PCR test, rovno by som 
bol spolupáchateľom podnikateľa. 

Bez zaváhania preberiem túto mediálnu optiku, pretože mám po rokoch opľúvania bez 
dôkazov na to plné právo. A dodám, že v apríli 2020 M. Tódová urobila s menovanou 
sudkyňou PR rozhovor hodný amerického prezidenta. Dopredu dohodnuté otázky aj 
odpovede. Vzájomná priazeň dvoch dám doslova sršala z rozhovoru. 

Predstavovať novinárku M. Tódovú netreba. Váľa sa vo všetkej špine, nenávidí do špiku kosti 
všetkých, ktorí jej nesedia do jej sorosovského videnia sveta. Preto bez dôkazov obviňuje, má 
jediná pravdu a právo na výkon spravodlivosti. Každý, na koho ukáže prstom, má skončiť 
v base. Na dennej báze vytvára falošnú spoločenskú objednávku na zatvorenie každého 
nepohodlného a na splnenie svojho poslania potrebuje vhodných prokurátorov a sudcov. 
Nielen na to, aby mohla nezákonne zverejňovať informácie zo spisov a porušovať princíp 
prezumpcie neviny, čo robí stále, ale najmä na to, aby mediálne lynčovaní ľudia boli reálne 
obviňovaní a braní do väzby. Čo tam po tom, že neskôr sú oslobodzovaní. Špinavá robota 
bola urobená. 

Pozrime sa, ako funguje tandem Tódová – Záleská v tragédii gen. Lučanského. Nebohý 
generál bol pre Tódovú vhodný terč. Stal sa prezidentom PZ počas vlády Smeru – SD, po 
nástupe I. Matoviča otvorene hovoril o hrubej politizácii polície. Takého sa treba zbaviť za 
každú cenu. Keď si niekto od Tódovej tisíci raz prečíta, že všetko je skorumpované, 
pochopiteľne bez dôkazov, mnohých aj potešilo, keď videli putá na generálových rukách. Tak 
mu treba, do basy s ním! V mediálne vybičovanej atmosfére je potom veľmi jednoduché pre 
prokurátora ŠP O. Repu odobriť obvinenie gen. Lučanského založené na výpovedi kajúcnika, 
generála, ktorý sa dobrovoľne vrátil z dovolenky, aby mohol byť vypočutý. Kto, prosím Vás, 
rieši kvalitu obvinenia! V takejto šialenej dobe je pre O. Repu ľahké dať do návrhu na vzatie 
do väzby generála všetky paragrafy, veď verejnosť si to želá a nikto nenájde odvahu 
oponovať. A potom je už úplne jednoduché pre kamarátku M. Tódovej na Špecializovanom 
trestnom súde v Pezinku vziať generála do väzby a vôbec sa nezaoberať očividným hrubým 
politickým pozadím celej kauzy, tou otrasnou politickou objednávkou, o ktorej si I. Matovič 
a jeho soldateska myslia, že ich spasí, lebo už dávno sú na uterák do ringu. Úloha je splnená, 
novinárka si preberie cenu na americkom veľvyslanectve, prokurátor a sudca sú mediálni 
hrdinovia, lebo robia to, čo si želajú médiá. 

Generál zomrel. A ani M. Tódová, ani P. Záleská, ani O. Repa sa necítia najlepšie. Preto sa 
začína druhá časť operácie. Všimnite si to, M. Tódová a Denník N sú na čele frontu 
vysvetľujúceho, že pri obvinení a vzatí generála do väzby bolo všetko v poriadku, ako keby 
boli nadriadený orgán aj O. Repovi aj P. Záleskej. M. Tódová s kamenným ksichtom 
oznamuje, že generál je mŕtvy, ale takéto a takéto dôkazy boli proti nemu. Účel je zrejmý, 
bojovať za svoje klamstvá a chrániť sudcov, ako je P. Záleská, alebo prokurátorov, ako je O. 
Repa, pretože ešte budú potrební. A likvidovať sudcov, ako je M. Truban, lebo zavadzia 
a nemá chuť rozhodovať na mediálnu objednávku. 

Neveril som, ale dnes som o tom presvedčený, že na Slovensku pôsobí organizovaná justično-
mediálna skupina, ktorá sa stavia nad zákon a ktorá chce riadiť tento štát vytláčaním 
a trestnoprávnym znevažovaním politických oponentov. Viem, že je to strašné konštatovanie. 
Ale má svoje ratio aj preto, lebo tejto skupine sa rúca sen o dlhodobej ostrakizácii politikov 



a ich nominantov s iným pohľadom na svet. I. Matovič a jeho zmena sú fiaskom a je len 
otázka času, kedy štandardné politické sily na základe volieb, nie ulice opäť preberú riadiace 
páky. A táto predstava skupinu mučí. 

Na doplnenie obrazu si ešte dovolím dodať, že majiteľom Denníka N je ESET, ktorý bez 
spolupráce s americkými tajnými službami nemôže v oblasti IT na území USA fungovať. 
Denník N dostáva najviac ocenení od Sorosovej nadácie Open Society Foundation. Tódová je 
na veľvyslanectve USA na Slovensku pečená-varená. Toto veľvyslanectvo zohralo dôležitú 
úlohu pri protivládnych protestoch po vražde novinára a jeho priateľky. 

To, čo sa udialo v roku 2020 na Slovensku v trestnej oblasti, nemá v demokracii obdobu ani 
miesto. Vo väzbe máme kopu politických väzňov. K. Kičura, T. Gašpar, D. Kováčik, D. 
Lindtner, ale aj N. Bödör a ďalší sedia vo väzbe len preto, že boli mediálne stále pripisovaní 
Smeru – SD a ten ako Kartágo musí byť zničený. Musíme sa z roku 2020 poučiť, a preto sa 
nikto nebude môcť čudovať, ak všetky tie šialené politické rozhodnutia o obvineniach a vzatí 
do väzby v roku 2020 budú osobitne preskúmané a keď sa bude presne konštatovať, kto mal 
akú mieru zodpovednosti za tieto obludnosti. 

21. decembra 2020 sa dve kamarátky na život a na smrť ruka v ruke vybrali spoločne na PCR 
test… 

Vyjadrenie prokurátora Ondreja Repu k blogu poslanca NR SR Roberta Fica: 

Vyjadrenia uvedené poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pánom Robertom Ficom 
v blogu pod názvom Na Slovensku pôsobí organizovaná justično-mediálna skupina vo vzťahu 
k mojej osobe sa absolútne nezakladajú na pravde. Vo vzťahu ku kauze mediálne známej pod 
názvom Judáš, v rámci ktorej bol okrem iného obvinený aj dnes už zosnulý Mgr. M. L., som 
neodobril a ani nepreskúmal uznesenie o vznesení obvinenia, keďže tento prípad mal toho 
času pridelený iný dozor vykonávajúci prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Taktiež som 
v tejto veci nevypracoval a ani nepodal návrh na vzatie obvinených osôb do väzby. 
V označenej trestnej veci som nevykonal žiadny procesný úkon, nevydal som žiadne procesné 
rozhodnutie a ani som nikdy nemal k dispozícii vyšetrovací spis z tohto prípadu, a preto 
tvrdenia obsiahnuté v predmetnom blogu považujem za vrcholne zavádzajúce a nepravdivé. 
V neposlednom rade sa dôrazne ohradzujem voči spájaniu mojej osoby s akoukoľvek 
organizovanou skupinou. 

 


