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Otvorený list    

Vá ený pán Ková , v Slovenskom rozhlase ste nedávno vyhlásil v súvislosti s po iadavkou na 
zru enie Me iarových amnestií, e na spravodlivos nie je nikdy neskoro.  Máte úplnú pravdu, na 
spravodlivos nie je naozaj nikdy neskoro. Svetové zdru enie bývalých sl. politických väz ov ako 
jediná organizácia, zdru ujúca bývalých politických väz ov a obete komunizmu na Slovensku, 
dôsledne iadala o zru enie hanebných amnestií, ktoré znemo nili vy etrenie záva ných zlo inov, na 
ktoré sa pod a charty OSN nesmie vz ahova amnestia. Ná zásadný postoj potvrdzuje aj konanie 
pred ECHR, Lexa vs. Slovenská republika, kde sme boli týmto súdom pripustení ako tretia strana. 
Podrobnosti uvádzame na na ej webovej stránke v rubrike Nepotrestané zlo iny . 
http://www.szcpv.org/05/remias.html

 

Touto formálnou ú as ou v ak nebolo v na ej moci ovplyvni 
rozhodnutie Európskeho súdu pre udské práva, ktorý pový il práva zlo incov nad práva obetí 
zlo inov.  

Ka dá minca má v ak dve strany. Ak nemáme predstiera , e sa na Slovensku len hráme na 
právny tát a lánok 149 Ústavy SR platí  skuto ne a bez rozdielu pre v etkých  ob anov, tak v tom 
prípade je Va ou morálnou povinnos ou, navy e ako bývalého prezidenta,  by vzorom pre 
dodr iavanie zákonnosti. Va e konanie v ak tomu nezodpovedá.   

Do adova sa zru enia Me iarových amnestií máte morálne právo, len ak po iadate v prvom 
rade o zru enie Vami udelenej milosti vlastnému synovi, ktorou ste 12. decembra 1997 zastavil jeho 
trestné stíhanie v SR. Zjavným zneu itím právomoci verejného inite a ste týmto nap ul do tváre 
v etkým slu ným ob anom Slovenskej republiky, ktorí po novembri 1989 e te naivne verili 
v spravodlivej ie spolo enské zradenie ne aké tu bolo za bývalého re imu. Kauza Technopol 
v ktorej Vá syn figuroval ako obvinený za ú as na podvode presahujúcom dva milióny dolárov 
a pre ktorú bol na neho 11. novembra 1994 Interpolom vydaný medzinárodný zatyka , bola prí inou 
Me iarom a Lexom zbabraného únosu Vá ho syna z ktorého sa po únose stala obe zlo inu. Keby si 
títo  samo úbi diletanti a amatéri objednali na únos dvoch gangstrov a zaplatili im za to, tak by sa 
z tejto kauzy nikdy nestala medzinárodná blamá a zneu itie spravodajskej slu by. Je v eobecne 
známe, e na základe tých skuto ností a udelenia milosti, Krajinský súd v Mníchove 26. februára 
2000, zastavil konanie vo i M. Ková ovi ml., preto e bol nútený kon tatova , e sa nedá o akáva

 

odsúdenie Vá ho syna, ktorého trestná innos bola u v tom ase krytá diplomatickou imunitou, 
ktorú mu zabezpe ila bývalá vláda M. Dzurindu. V iadnom demokratickom táte by nebolo 
prípustné, aby vláda marila spravodlivos tým, e z páchate a vyrobí obe , ktorú navy e od kodní 
dobre plateným miestom v diplomacii a imunitou. 

http://www.szcpv.org
http://www.szcpv.org/05/remias.html


Bankové spojenie: ESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. zahrani ná pobo ka v SR Poprad, Svetové 
zdru enie bývalých sl. politických väz ov  . ú tu  v EUR : 213068033/7500   

Vá ený pán Ková , ak sa domáhate spravodlivosti, vyzývame Vás v mene obetí komunizmu 
ako aj ob anov Slovenskej republiky, aby ste sa verejne vyjadril k faktúre uverejnenej na webovej 
stránke http://necenzurovane.cwahi.net/08/fakturanti.html

 
-Fakturanti z vysokej politiky, kde na 

faktúre -vypracovanie projektu na predaj a odbyt piva a nealkoholických nápojov za 2 .136.000.-K s, 
figuruje okrem podpisu I. Lexu aj Vá podpis. Je výsmechom ideálom novembra 1989, e ako bývalý 
bankár z ias socializmu, ste podozrivé praktiky prevádzal ako hlavný vysoký funkcionár 
Me iarovho HZDS, e te v ase ke ste sa s ním spriahol a bolo to pre Vás výhodné.  

N tejto webovej stránke je uverejnené pod názvom: Hlboká sonda do svedomia 
exprezidenta Michala Ková a http://necenzurovane.cwahi.net/kovac/labus1.html

 

, aj iné mimoriadne 
záva né svedectvo o ktorom slovenské nesvojprávne média zbabelo ml ia. 
       Príbuzní nebohého bývalého politického väz a Emila Labusa, korí sú na imi lenmi 
sa dodnes nedo kali dedi stva, ktoré otcovi Emila Labusa Valentínovi Labusovi v roku 1924 
zanechal gróf Zamoysky. E te v ase kedy ste po as bývalého re imu pôsobil v bankovej sfére sa na 
Vás v dobrej viere obrátila sestra Emila Labusa a odovzdala Vám v etky doklady o prevode 
dedi stva vo vý ke 250 000 DM z banky v NSR do SSR. Po jej smrti ste si tieto doklady ponechal 
a dodnes ste ich nevydal pozostalým.  

Ako je zrejme z úprimného listu pani Svitanovej, ktorý pripájame v prílohe, v etko 
nasved uje tomu, e kauciu za svojho syna, ktorá prepadla Nemecku, a trovy právnikom ste vyplatil 
mo no aj práve z dedi stva Valentína Labusa. Keby rodina náhodou nevidela dokument týkajúci sa 
dedi stva v Slovenskej televízii v súvislosti s kauzou Vá ho syna, nikdy by si nedovolila Vás 
obvini . Tento dokument sa z archívu STV záhadne stratil a rodina sa v súdnom spore nemô e 
domôc práva a spravodlivosti, preto e Vy ste stratil pamä a v etko o tvrdia, popierate.  

Vá ený pán Ková , pre li sme peklom komunistických väzníc a spoznali o je to lámanie 
charakterov, zrada a podlos . Máme dostatok ivotných skúseností, aby sme rozoznali, i je 
hodnoverný list zúfalej prostej eny, ktorá ak nie o vlastní, tak len istú a jednoduché vieru v Bo iu 
spravodlivos , alebo slovo loveka, ktorého podpis je na pochybnej faktúre, loveka ktorý vypláca 
miliónové kaucie a zneu íva prezidentskú právomoc na zakrývanie skutkov svojho syna.  

Veríme preto tomuto listu a slovám jednoduchých udí, ku ktorým ste sa nezachoval estne. 
Je výlu ne len Vás a Va om svedomí, i chcete odís z tohto sveta bez pocitu viny. Vedzte v ak, e 
nad do asnou svetskou spravodlivos ou je v dy vy ia spravodlivos , ktorú nemô e nikto z nás 
smrte níkov ovplyvni . Ak ste skuto ným kres anom, ako sa na verejnosti prezentujete, majte na 
pamäti, e smr je len ukon ením pozemskej cesty a zhodnotením skutkov loveka. Kres an sa smrti 
preto nemá bá . Jedine oho sa má skuto ný kres an bá je ve ná smr jeho du e!            

Príloha: 1.  Faktúra . 7/91 z 5.12.1991 - Dodávate Hnutie za demokratické Slovensko 
              2.  List pani Márie Svitanovej zo d a 10.3.2000  

Za Svetové zdru enie bývalých sl. politických väz ov           

Franti ek Bednár                   
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