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Františka Borbélyho zadr-
žali v stredu na Panónskej 
ceste v bratislavskej Petr-

žalke. Policajti ho posa-
dili do cely, podľa po-
licajného prezidenta 
Tibora Gašpara prí-
pad súvisí s drogovou 

trestnou činnosťou. 
„Poskytol dom iným 

osobám, ktoré tam vyrá-
bali drogy, predovšetkým 

pervitín,“ povedal zdroj 
Nového Času. Práve tie-
to osoby, alebo niektorá 
z nich, majú podľa 
zdroja proti Borbélymu 

svedčiť. Zadržaný pácha-
nie trestnej činnosti popie-
ra. Polícia však tieto infor-
mácie nekomentuje. „Na 
základe rozhodnutia vy-
šetrovateľa a dozorového 
prokurátora nie je možné po-
skytnúť bližšie informácie,“ 
uviedol Martin Wäldl z poli-
cajného prezídia.

Meno Františka Borbélyho 
fi guruje aj v mafi ánskych zo-
znamoch, ktoré unikli z po-
lície. Zaradili ho do samo-
statnej skupiny borbélyov-
cov, podľa záznamu vlastní 
zbrojný preukaz a dva kusy 
zbraní. Nový Čas navštívil aj 
bydlisko zadržaného muža, 
dvere však nikto neotváral. 
Borbély v minulosti vlastnil 
súkromnú bezpečnostnú 
službu, ktorá poskytovala 
ochranu a  služby viacerým 
spoločnostiam, medzi nimi 
boli hypermarkety, brati-
slavský prístav, reštaurácie, 
bary a mala na starosti aj 
takzvané výjazdy. Venoval 

sa istý čas napríklad aj ob-
chodu s cigaretami a gastro-
nómii. Aktivity mal aj v USA, 
kde vlastnil nehnuteľnosti, 
cestoval rád aj do Thajska.

Na bratislavskom súde 
momentálne čelí obžalobe 
z  vymáhania poplatkov od 
majiteľa teraz už neexistujú-
cej bratislavskej krčmy U Ma-
túša. Mesačne mal chcieť 
7-tisíc korún (232 €). V mi-
nulosti vypovedal na súde 
svedok, ktorý Borbélyho 
spolu s Bališom označil za 
jedných z bossov skupiny 
sýkorovcov. Mali podliehať 
vodcovi Róbertovi Lališovi, 
ktorý zase prevzal vedenie 
po vražde Miroslava Sýkoru 
v roku 1997. Obžalovaní vte-
dy označili jeho výpoveď za 
bludy.
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Zadržali jedného z posledných bossov Františka Borbélyho (44)

Dostanú ho za drogy?!

Balónom vyšlú sondu do stratosféry

Pochopiť fungovanie života 
na Zemi, ale i na iných plané-
tach má pomôcť sonda, kto-
rú vyvinuli vedci Mendelovej 
univerzity v Brne. 3D tlačou 
skonštruovaná sonda pone-
sie unikátne nanobiosenzo-
ry. Ide o spoločný projekt 
vedcov Mendelovej univerzi-
ty v Brne, Hvezdárne Valaš-
ské Meziříčí a Slovenskej or-

ganizácie pre vesmírne akti-
vity (SOSA). „Let poskytne 
cenné informácie o správaní 
nukleových kyselín v ex-
trémnych podmienkach. Tie 
sa môžu využiť pri ochrane 
posádok lietadiel pri letoch 
cez polárne oblasti, pobytoch 
astronautov na Medzinárod-
nej kozmickej stanici ISS ale-
bo pri dlhodobých pilotova-

ných letoch k vesmírnym te-
lesám,“ hovorí prof. René Ki-
zek z Mendelovej univerzity.

Vedci budú monitorovať aj 
trasu letu. „Pristátie prebieha 
rýchlosťou prevyšujúcou 30 
km/h. Miesto dopadu nemô-
žeme ovplyvniť, zatiaľ však 
sonda zakaždým dopadla na 
miesta, kde nedošlo k jej po-
škodeniu,“ dodáva Jakub Ka-
puš zo SOSA.
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Sondu vytlačenú na 3D tlačiarni vyšlú 
do stratosféry. Špeciálny balón ju v nedeľu z letiska v Spiš-
skej Novej Vsi dopraví do výšky až 40 km. Vedci budú skú-
mať, ako kozmické žiarenie poškodzujú jednu z najdôleži-
tejších molekúl živých organizmov - DNA, a či sú jednoduché 
bunky schopné prežiť v extrémnom prostredí stratosféry.

DVE PRVENSTVÁ
1. Výsledky merania budú pre-
nášať na Zem v reálnom čase.
2. Sonda vážiaca 4 kg bude 
skonštruovaná 3D tlačou.

Jan Zítka 
predvádza 
stratosférickú sondu.

Spišská 
Nová Ves

František 
Borbély (44) 
už čelí obžalobe 
z vymáhania poplatkov 
od majiteľa krčmy u Matúša.

Polícia o podrobnostiach 
zatiaľ mlčí, podľa policajného 
prezidenta prípad súvisí s drogami.

Bossa podsvetia Sýkoru 
zastrelili v roku 1997.


