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František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 

 
Vážený pán  
Generálny prokurátor  
Slovenskej republiky 
JUDr. Jaromír Čižnár 
Generálna prokuratúra  
Slovenskej republiky 
Štúrova 2 
812 85 Bratislava 

Poprad 27.12.2013 

 
Vec:      Dodatok k  sťažnosti na postup Krajskej prokuratúry v Prešove –opakovaný podnet a  

oznámenie o podozrení z trestného činu marenia spravodlivosti  a nadržovania zo dňa 

28.11.2013  vedenej pod sp. zn. IV/4 GPt 133/13-10  

 
Vážený pán Generálny prokurátor, opäť sa ospravedlňujem  za to, že som si dovolil adresovať 

tento dodatok –trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia, neposkytnutia 
pomoci a zneužívania právomoci verejného činiteľa  priamo Vám. Som k tomuto postupu nútený  
súčasným prístupom k okresnej prokuratúry k doposiaľ podaným podaniam a taktiež z dôvodu môjho 
zastrašovania trestným oznámením proti mne za ohováranie, ktorý bolo podané na Okresnej 
prokuratúre v Poprade za to, že som žiadal o objektívne a nestranné prešetrenie tragickej smrti 
bývalého prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr. Miroslava Juhása a zjavné zasahovanie 
do nezávislosti  polície a prokuratúry v Poprade a Prešove  

 
  
Príloha: 

1. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania prečinu 
usmrtenia, neposkytnutia pomoci a zneužívania právomoci verejného činiteľa (Dodatok 
k sťažnosti na postup Krajskej prokuratúry v Prešove - opakovaného podnetu a oznámeniu 
o podozrení z trestného činu  marenia spravodlivosti a nadržovania zo dňa 28.11.2013. 
 

S úctou 
      František  Bednár 
                    



František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 
 
Generálna prokuratúra  
Slovenskej republiky 
Štúrova 2 
812 85 Bratislava 
Sp. zn. IV/GPt 133/13-10       Poprad 27.12.2013 
 
Vec:  Trestné oznámenie  na neznámeho páchateľa  pre podozrenie zo spáchania prečinu  
usmrtenia, neposkytnutia pomoci  a zneužívania právomoci verejného činiteľa  
(Dodatok k sťažnosti na postup Krajskej prokuratúry v Prešove –opakovanému podnetu a  
oznámeniu o podozrení z trestného činu marenia spravodlivosti  a nadržovania zo dňa 28. 11. 2013). 
Sp. zn. IV GPT 133/13-10 

Dňa 28. 11. 2013 som priamo Generálnemu prokurátorovi SR JUDr. Jaromírovi Čižnárovi 
adresoval  sťažnosť na postup Krajskej prokuratúry v Prešove –opakovaný podnet a oznámenie 
o podozrení z trestného činu marenia spravodlivosti  a nadržovania, ktorý sa týka aj doposiaľ 
neobjasnených príčin samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr. M. Juhása.  

 K uvedenej sťažnosti ako dodatok predkladám trestné oznámenie   pre podozrenie zo 
spáchania prečinu  usmrtenia neznámym páchateľom  podľa § 149 ods. 1 Tr. zákona, údajne 
Vladimíra Žitňanského prezývaného „Čarli“, ubytovaného v Zariadení sociálnych služieb  pre 
občanov bez prístrešia   Mesta Poprad,  Levočská č. 51 a  neposkytnutia pomoci  podľa § 177 ods. 1 
Tr. zákona. Uvedenej osobe bol v presne nezistenom čase koncom roka 2013 odmietnutý  vstup do 
zariadenia nakoľko bola pod vplyvom alkoholu. Táto osoba následne zomrela na podchladenie  a jej 
telo bolo nájdené v parku pri nemocnici s poliklinikou v Poprade.  Trestné oznámenie je podané na 
základe článku z názvom „Poprad mesto mŕtvych bezdomovcov“ uverejnenom v periodiku 
„Verejnosť“ dňa 20.decembra 2013 ako potvrdzujem v prílohe.  

 Nakoľko informácia o úmrtí tejto osoby, ako je zistiteľné,  nebola poskytnutá žiadnemu  
verejnoprávnemu médiu a nikde sa neobjavilo ani oznámenie o jej pohrebe, existuje 
dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa predstaviteľom Mesta Poprad  
podľa § 326 ods. 1 písm.  Tr. zákona, ktorý  prekročil svoju právomoc tým, že zasahoval do činnosti 
polície, ktorá informáciu o smrti tohto bezdomovca zatajila, tak ako už dokázateľne viackrát 
v minulosti, na čo som prokuratúru upozorňoval už  v predošlých podaniach, týkajúcich sa 
prekračovania právomoci súčasného popradského primátora.  

Na základe viacerých podobných prípadov z minulosti a doposiaľ podaných trestných 
oznámení existuje dôvodné podozrenie, že  vykonávania právomoci spôsobom odporujúcim zákonu 
sa dopustil priamo alebo prostredníctvom iných osôb primátor Popradu Ing. Anton Danko, ktorý 
zatajovaním pre neho nežiaducich informácii  o úmrtiach bezdomovcov v Poprade a zatajovaním 
údajných výjazdov polície  do jeho bytu,  s úmyslom spôsobiť inému škodu  alebo zadovážiť sebe 
alebo inému neoprávnený prospech, zjavne prekračuje svoju právomoc a vykonáva svoju právomoc 
spôsobom odporujúcim zákonu. Týmto postupom chce v konečnom dôsledku dosiahnuť svoju 
opakovanú kandidatúru v komunálnych voľbách v roku 2014 a tým aj zabezpečenie  majetkového 
prospechu vyplývajúcemu z titulu funkcie primátora, čo by zverejnenie  pre neho nežiaducich 
a negatívnych informácii pred verejnosťou ohrozilo.  

 
Odôvodnenie: 
 
Po preverení skutočností uvedených v príspevku s názvom „Poprad mesto mŕtvych 

bezdomovcov“ v periodiku „Verejnosť“ zo dňa 20.decembra 2013 medzi sociálne odkázanými 
občanmi tzv. bezdomovcami zdržujúcimi sa v súčasnosti v Poprade, bolo viacerými svedkami 
skutočne potvrdené, že uvedená osoba, údajne Vladimír Žitňanský, prezývaná „Čarli“ bola 
ubytovaná v Zariadení sociálnych služieb  pre občanov bez prístrešia  na Levočskej č. 51 v správe 
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Mesta Poprad. V presne nezistenom čase, údajne začiatkom decembra 2013 bol tejto osobe odopretý 
vstup do zariadenia z dôvodu použitia alkoholu. Poverený pracovník tohto zariadenia postupoval na 
základe nariadení, pričom vzhľadom na nízke teploty v tomto období si musel byť vedomý, že ak 
osobe pod vplyvom alkoholu odoprie vstup do budovy, táto bude vystavená bezprostrednej hrozbe 
úmrtia podchladením.  Jeho povinnosťou preto malo byť minimálne zabezpečiť, ubytovanie tejto 
osoby v stane nachádzajúcom sa v areáli zariadenia a dozrieť či táto soba tam skutočne prenocuje až 
do vytriezvenia. Keďže sa tak preukázateľne nestalo,  viacerí svedkovia potvrdil, že uvedená osoba, 
známa pod prezývkou „Čarli“, bola nájdená v parku pri  nemocnici s poliklinikou v Poprade mŕtva 
potom, čo jej bol odoprený vstup do zariadenia v správe mesta a nebola umiestnená v stane. 

Týmto postupom je dôvodné podozrenie, že došlo k prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Tr. 
zákona a súčasne aj neposkytnutia pomoci osobe, ktorá bola v nebezpečenstve smrti podľa ust. § 177 
ods. Tr. zákona. Skutočnosť, že táto osoba použila alkoholické nápoje nie je preto ospravedlnením 
ale priťažujúcou  okolnosťou, nakoľko človek pod vplyvom alkoholu si v zimnom období 
neuvedomuje svoje konanie a skutočnosť, že môže umrieť na podchladenie.  

Dôkaz:  
1. Článok z názvom „Poprad mesto mŕtvych bezdomovcov“ uverejnený v periodiku „Verejnosť“ 

dňa 20.decembra 2013 
2. Výsluch svedkov, ktorých mená uvediem. 

 
Rovnako je zistiteľné, že informácia o úmrtí tejto osoby nebola od uvedeného obdobia 

k dnešnému dňu poskytnutá  verejnoprávnym médiám,( regionálne: Popradský korzár, Podtatranský 
kuriér, Podtatranské noviny, Noviny Poprad, vrátane všetkých televízii). Ako potvrdzuje časopis 
Notabene http://www.notabene.sk/?napisali-ini&novinka=2147 v prevzatom článku z Popradského 
korzára zo dňa 14.1.2013 s názvom „V Poprade zomreli dvaja muži bez domova“,  informácia 
o úmrtiach bezdomovcov v Poprade v roku 2012 bola uverejnená až po tom, čo bolo v tejto veci 
podané trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa zasahovaním do činnosti 
polície zo strany popradského primátora.  

Z uvedených dôvodov a postupu polície aj v iných prípadoch týkajúcich sa osoby primátora 
Danka, či už je to jeho dopravná nehoda alebo údajný výjazd privolanej hliadky polície do jeho bytu, 
existuje dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa predstaviteľom Mesta 
Poprad  podľa § 326 ods. 1 písm.  Tr. zákona, ktorý  prekročil svoju právomoc tým, že zasahoval do 
činnosti polície v Poprade, ktorá informáciu o smrti tohto bezdomovca zatajila, tak ako už 
dokázateľne viackrát v minulosti, na čo bola prokuratúra upozornená  už v predošlých podaniach, 
týkajúcich sa prekračovania právomoci súčasného popradského primátora. Naposledy podaním 
podnetu  pre podozrenie zo spáchania trestného činu neznámym páchateľom vo veci  
samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade a podozrenie z trestného činu 
krivého obvinenia zo dňa 11. septembra 2013. Keďže existuje viacero evidentných podozrení 
a indícii zo zasahovania do činnosti polície, nikto doposiaľ hodnoverne nevyvrátil ani dôvodné 
podozrenie, že na  prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr. M. Juhása,  ktorý 
dozoroval doposiaľ podané podania proti primátorovi Ing. A. Dankovi, nebol vyvíjaný nátlak   
prostredníctvom iných osôb, ktoré zasahovali do nezávislosti Okresnej prokuratúry v Poprade.  

 
Pochybnosti vzbudzuje aj postup Okresnej prokuratúry v Poprade, ktorá ako potvrdzuje 

obálka s pečiatkou pošty o odoslaní zo dňa 19. 12. 2013, mi doručila upovedomenie 1Pn 780/13 2a  
zo dňa 11. 10. 2013, ktorým som bol  upovedomený o tom, že prokurátor dňa 9. 10. 2013 odovzdal 
moje oznámenie, ktoré bolo zaslané Úradu špeciálnej prokuratúry, v časti podozrenia zo spáchania tr. 
činov zneužívanie právomoci verejného činiteľa a krivého obvinenia, spáchania ktorých sa mal 
údajne dopustiť Ing. Anton Danko, na vybavenie ORPZ, Odboru kriminálnej polície Poprad. 
V skutočnosti však v tom čase už vyšetrovateľ ORPZ Poprad oznámenie odmietol uznesením 
ČVS: ORP-1010/2-OVK-PP-2013 zo dňa 14.11.2013, proti ktorému som podal dňa 22.11. 2013 
sťažnosť. 
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Dôkaz: Upovedomenie OP Poprad 1Pn 780/13-2a zo dňa 11.10.2013 s pečiatkou odoslania na 
obálke s dátumom 19.12.2013  

 
Mám za to,  že vykonávaním právomoci spôsobom odporujúcim zákonu sa primátor dopustil 

priamo alebo prostredníctvom iných osôb prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, tým, že 
zatajovaním pre neho nežiaducich informácii  o úmrtiach bezdomovcov v Poprade a zatajovaním 
údajných výjazdov polície  do jeho bytu,  s úmyslom spôsobiť inému škodu  alebo zadovážiť sebe 
alebo inému neoprávnený prospech, zjavne prekračuje svoju právomoc a vykonáva svoju právomoc 
spôsobom odporujúcim zákonu. Týmto postupom chce v konečnom dôsledku dosiahnuť svoju 
opakovanú kandidatúru v komunálnych voľbách v roku 2014 a tým aj zabezpečenie  majetkového 
prospechu vyplývajúcemu z titulu funkcie primátora, čo by zverejnenie  pre neho nežiaducich 
a negatívnych informácii pred verejnosťou ohrozilo.  

 
Dôkaz: 

1. Vyžiadanie vyjadrenia Tlačových agentúr SITA, TASR a regionálnych periodík, Popradský 
korzár, Podtatranský kuriér, Podtatranské noviny,  Noviny Poprad, TV JOJ, TA3, RTVS, TV 
Markiza. 

2. Vyžiadanie vyjadrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k zabezpečeniu 
pohrebu v zmysle zákona 131/2010 z.z o pohrebníctve  a Mesta Poprad, kto zabezpečil pohreb 
uvedenej osoby. 

3. Spis vo veci  ČVS: ORP-976/2-OVK-PP-2012 OR PZ Poprad, v rámci ktorého bola podaná 
dňa 7.1.2013 sťažnosť a  trestné oznámenie vo veci zasahovania do činnosti polície a zatajenia 
úmrtia bezdomovca Milan Bendíka dňa 28.11.2012. (Polícia sa rozšírením trestného 
oznámenia nezaoberala). 

 
Na záver dodávam, že doterajší postup polície v Poprade potvrdzuje, že za súčasnej situácia 

v Poprade je osoba primátora Danka  spoločenský nepostihnuteľná a v tomto smere je vedené aj 
dokazovanie, vo veci čoho som podal sťažnosť a žiadal vec odňať Okresnému riaditeľstvu PZ 
v Poprade. Na uvedený postup som upozornil priamo pána Generálneho prokurátora SR v sťažnosti 
na postup Krajskej prokuratúry v Prešove – opakovanému podnetu a oznámeniu o podozrení 
z trestného činu marenia spravodlivosti  a nadržovania zo dňa 28. 11. 2013.  

Zjavné zastrašovanie potvrdzuje aj ďalšie trestné oznámenie pre prečin ohovárania podané 
proti mne právnym zástupcom primátora Mgr. M. Ježíkom, vo veci ktorého som bol predvolaný na 
Obvodné oddelenie polície v Poprade dňa 18. decembra 2013.  Predmetom trestného oznámenia je 
volebný leták distribuovaný do schránok občanov Popradu, ktorý pripájam v prílohe vrátane 
predvolania.  Jedná sa v poradí  už o druhé trestné oznámenie podané proti mne primátorom 
Dankom. Prvé podal 21. septembra 2012 rovnako za prečin ohovárania súčasne so žalobou na 
ochranu osobnosti a náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 33 000 eur, ktorú v súčasnosti prejedáva 
Okresný súd v Poprade. Uvedené skutočnosti, evidentne potvrdzujú, že porušovateľom zákona  sa má 
v konečnom dôsledku stať ten, kto upozornil na porušovanie zákona a nie ten, kto zákon porušuje. 

Dôkaz:  
1. Volebný leták – poďakovanie za podpis petície „Popradčania nebojte sa!“  
2. Predvolanie na políciu zo dňa 10. 12.2013 

Príloha: 
1. Článok z názvom „Poprad mesto mŕtvych bezdomovcov“ uverejnený v periodiku „Verejnosť“ 

dňa 20.decembra 2013 
2. Upovedomenie OP Poprad 1Pn 780/13-2a zo dňa 11.10.2013 s pečiatkou odoslania na obálke 

s dátumom 19.12.2013  
3. Volebný leták – poďakovanie za podpis petície „Popradčania nebojte sa!“  
4. Predvolanie na políciu zo dňa 10. 12.2013  
                   František  Bednár 
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VVyyttvvoorreennéé vv LLii nnuuxxee KKooppíírruu jj aa ppooddaajj ďďaall ee jj !!

Vážení čitatel ia, chcem sa vám v mene redakcie

denníka poďakovať za priazeň a podporu v tomto roku.

Za príležitosť vôbec začať vydávať Verejnosť, hoci sa

na začiatku zdalo byť všetko stratené. Dnešným

vydaním uzatvárame ročník 201 3 a pokračujeme od 2.

januára nového roku. Želáme vám príjemné prežite

vianočných sviatkov a silvestrovských osláv v kruhu

vašich blízkych. Za redakciu, PPeetteerr SSaannvvee.

Zoznam bielych koní SR sa stal najčítanejšou rubrikou

na stránke

wwwwww.. gg ii nnnn .. pprroo za posledný mesiac. Je tam pritom len

pár dní. Problém je, že tento zoznam nevznikol v

spolupráci s Finančnou správou SR, ktorá ho vlastne

vytvori la! Tento zoznam unikol spolu s ďalšími

dokumentmi, ktorých pravosť (napríklad uniknuté

informácie o daňových kontrolách, návrhy na tresné

stíhanie) zatiaľ každý zainteresovaný, ktorého GINN

kontaktoval, potvrdi l . Je to škandál! Znamená to, že

Finančná správa, pod ktorú patrí napríklad Kriminálny

finančný úrad a všetky daňové úrady, nemá

zabezpečené dáta a citl ivé údaje unikl i na verejnosť. S

vysokou pravdepodobnosťou sa s nimi obchoduje. . .

Zodpovednosť za tento krok zatiaľ nepri jal nikto.

Finančná správa svoj škandál nekomentuje.

Ministerstvo financií SR na otázky neodpovedá tiež.

Akoby bolo normálne, že v demokratickej kraj ine

dôverné diskrétne údaje jednoducho kolujú po

verejnosti . Čo tam po nejakých diskrétnostiach,

daňových tajomstvách, ochrane osobných údajovJ

Nehovoriac o tom, že Zoznam bielych koní nemá

žiadnu legislatívnu oporu. A ľudia zo zoznamu sú v

šoku!

Ako biely kôň sa slangovo označuje osoba, ktorá je

nastrčená k páchaniu trestnej činnosti , aby zakryla

osobu páchateľa, ktorá má z tejto činnosti prospech.

Biely kôň potom figuruje ako páchateľ i ako poškodený.

K úlohe bieleho koňa býva osoba často donútená

násilím, ale môže sa jednať aj o osobu naivnú, či

nevzdelanú, ktorá nemusí tušiť, že sa dopúšťa trestnej

činnosti . Zvláštnym prípadom bieleho koňa sú osoby,

ktoré vzhľadom k veku alebo duševnému stavu bude

súd považovať ich chovanie posudzovať mierne, alebo

od potrestania upustí. V niektorých prípadoch bývajú

biele kone zlikvidované, aby sa zníži lo riziko

vyzradenia. Medzi najznámejšie formy využívania

bielych koní patrí ich registrácia ako podnikateľov a

následné odoberanie tovarov a služieb s cieľom ich

nezaplatiť. Tento postup bol využívaný najmä v prvej

polovici 90. rokov 20. storočia, keď došlo k eufóri i po

páde social izmu a umožnené slobodné podnikanie.

Mnoho podnikateľov nebolo opatrných a stal i sa ľahkou

obeťou tejto trestnej činnosti . K ďalších typom trestnej

činnosť patrí využívanie bielych koní na obchádzanie

daňových zákonov, pranie špinavých peňazí,

zneužívanie dotácií, nasadenie do štatutárnych

orgánov firmy v rámci tunelovania a pod.

“A tam je normálne napísané biely kôň? To ja budem

riešiť s trestňákmi, nech si niekto zgustne na nich,”

reagovala rozhorčene členka Slovenskej advokátskej

komory (SAK) JUDr. Alena Rudohradská. “Som advokát

daňový poradca, niekto zneužil moje údaje, ” šokovane

reagovala na fakt, že je v zozname. Ako hovorí, všetko

má zverejnené na stránke SAK, aj mobil kvôl i kl ientom,

pracuje takpovediac non-stop. Upozornila nás, že je iba

spoločníčkou v jednej jedinej firme. Pred rokmi

figurovala ešte v druhej spoločnosti , ale tá zanikla,

keďže pôvodný investor odstúpil . “Ja si toto vyprosím.

Človek si naozaj to meno buduje, robí soboty, nedele,

snaží sa a jednoducho príde na to, že visí niekde v

zoznameJ.” Na chvíľu Alena Rudohradská zaváhala,

či má s Finančnou správou SR bojovať. Z

profesionálnych dôvodov: “Zastupujem strašne veľa

daňových subjektov, teraz podať na Finančné

riaditeľstvo trestné oznámenie, čo by to asi znamenalo?

Že nikde nebudem vítaná. Nech sa na mňa nikto

nehnevá, ale to je akoJ Spojiť sa určite s niekým, ale

to budem persona non grata. Finančné riaditeľstvoJ “

Nakoniec sa rozhodla, že využije ponuku na právne

zastupovanie, ktorú poškodeným sprostredkúva GINN.

Advokátka Alena Rudohradská podáva žalobu kvôli

nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy.

Slovenská advokátska komora zatiaľ prípad

nekomentuje.

Zoznam bielych koní, ktorý unikol z Finančnej správy

obsahuje 1 227 mien a 3389 firiem. Kto sa na ňom

ocitol, prečo vôbec a na základe akého právneho

základu je vo hviezdach. Tento zoznam podľa

odborníkov zďaleka nekopíruje reálny zoznam “bielych

koní”, teda nastrčených ľudí do firiem. Jeho preniknutie

na verejnosť diskredituje ľudí, ktorých mená sú v

ňom zverejnené a poškodzuje ich podnikateľské

aktivity. GGII NNNN sspprroossttrreeddkkuu jj ee ddoottkknnuu ttýýmm ppooddnn ii kkaatteeľľoomm

zzoo zzoozznnaammuu pprráávvnnee zzaassttúúppeenn ii ee.. KKoonn ttaakktt::

ii nn ffoo@@ddaannee.. sskk

Mesto Poprad sa počas trojnásobného

primátorovania Antona Danka rozhodlo riešiť

situáciu s narastajúcim počtom bezdomovcov

sofistikovaným spôsobom, ktorý by mu mohli

závidieť aj nacisti . Tí na l ikvidáciu nežiaducich

potrebovali nákladne koncentračné tábory, plynové

komory a krematória. Na Slovensku bývalí

komunisti , ktorí sa dnes hrajú na demokratov, prišl i

na oveľa jednoduchší a hlavne lacnejší spôsob

likvidácie chudákov, ktorí sa nedokázali o seba

postarať po tzv. revolúci i v roku 1 989 (údajne aj sám

popradský primátor vstupoval do rodnej strany v roku

1 988, kedy sa už o vstupe do KSS z presvedčenia

sotva dalo hovoriť).

Namiesto koncentračných táborov im dnes stačí,

aby ľudí zl ikvidovali finančne, cez stratu

zamestnania, úžernícke nebankovky a súdnych

exekútorov. Kto nemá peniaze nemá už ani prístup k

údajne ústavou garantovanej základnej zdravotnej

starostl ivosti , a tým pádom sa jeho život adekvátne

skracuje. Väčšina týchto zúfalcov, ak neskočí pod

vlak alebo sa neobesí, tak minimálne prepadne

alkoholizmu, čím sa v súčasnej situácii aká panuje v

Poprade, dostanú priamo do ohrozenia života. Po

tom, čo sa primátor Danko pohádal aj s

podnikateľom Telenským, ktorý výmenou za

pozemky chcel vyriešiť situáciu s bezdomovcami

výstavbou niekoľko desiatok bytov, pre týchto

chudákov nastal i ťažké časy. Dokonca bol podľa

vyjadrenia bezdomovcov, mestom vyrúbaný poplatok

za stan vo výške 1 8 eur mesačne na osobu. Ak je to

pravda, tak je hanbou, že mesto kleslo až tak hlboko,

že je odkázané na poplatok od niekoľkých zúfalých

chudákov, v zime prespávajúcich v tomto stane.

Začiatkom prvých mrazivých zimných dní, z tzv.

„Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez

prístrešia“ na Levočskej ul ici č. 51 v Poprade,

poverený pracovník na základe nariadení a

predpisov mesta odmietol vpustiť do tohto zariadenia

RRooččnn ííkk:: 11 ččííss ll oo 11 66//220011 33
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bezdomovca Vlada Žitňanského, prezývaného Charl ie,

pretože bol pod vplyvom alkoholu (Popradčania ho

často stretávali v meste a poznali ako svojskú

postavičku nízkeho vzrastu večne ovešanú igel itovými

taškami - vraj bol bratrancom istej poslankyne NR SR).

Potom, čo ho dnu na jeho izbu č. 3 nevpusti l i a vyhodil i

do mrazivej noci ako prašivého psa, ho ráno našli pod

stromom v parku pri nemocnici s polikl inikou mŕtveho.

Zomrel na podchladenie ako mnohí pred ním v

Poprade a na Slovensku - bežný jav. Poprad sa však

od iných miest predsa v niečom odlišuje. Zatiaľ čo sa

správy o úmrtiach bezdomovcov sa dostávajú do

verejnoprávnych médií a polícia má zo zákona

povinnosť poskytovať tieto informácie zástupcom

tlače, v Poprade tomu tak počas výkonu funkcie

primátora Danka nie je.

Kto dal príkaz políci i na to, aby tieto informácie

utajovala, to by mala zistiť prokuratúra, pretože sa

jedná zjavne o prekračovanie právomoci verejného

činiteľa zasahovaním do činnosti polície. Rovnako tu

existuje aj dôvodné podozrenie z usmrtenia iného

cudzím zavinením, pretože každý súdne mysliaci

človek si musí byť vedomý toho, že vyhnanie opitého

človeka do mrazu zapríčiní jeho smrť podchladením.

Za bývalého režimu sa nikdy nestalo, aby opilca

vyhnali do mrazu. Každý opilec bol umiestnený do

záchytnej stanice, odkiaľ bol po vytriezvení

prepustený. Je poľutovaniahodné, že mesto Poprad,

honosiace sa vysokým ratingom, nemá peniaze na

jednu izbu s dvoma posteľami, kam by v čase mrazov

umiestňovali opi lcov.

Smrť bezdomovca Charl ieho nie je jedinou, ktorá

bola v Poprade utajená. Rovnako týždeň pred

mikulášskym ohňostrojom, 5. decembra 201 2, našl i v

centre mesta telo mŕtveho Milana Bendíka a par

týždňov pred tým aj Stanislava Bari lu. Polícia a

kompetentní z popradskej radnice opäť mlčal i . O tom,

koľko ľudí v Poprade skutočne predčasne umrelo sa

za súčasnej situácie, kedy v Poprade panuje

atmosféra strachu a doslova zastrašovania zo strany

primátora, zrejme tak skoro verejnosť nedozvie.

Primátor Danko totiž už zabudol normálne

komunikovať a jedinou jeho rečou je podávanie

trestných oznámení a žalôb, prostredníctvom jeho

advokáta Mgr. Ježíka, ktorý sa nechal prenajať na

špinavú prácu. Kam sa vo svojej bezohľadnosti

dostala súčasná spoločnosť, ktorej sa prevažná časť

vraj hlási k odkazu Ježiša Krista, svedčí uvedený

tragický osud bezdomovca Charl ieho a mnohých

ďalších. Primátor Danko zrejme na vianočný štedrý

večer bude spolu so svojou manželkou rozdávať

kapustnicu práve v Zariadení mesta na Levočskej, z

ktorého poslal i Charl ieho na istú smrť zamestnanci,

ktorí konali podľa nariadení. Opäť pokrytecké farizejské

prázdne gestá, nielen primátora ale všetkých tých, ktorí

sa na tri dni stanú kresťanmi a dokonca aj navštívia

kostoly, ktoré cez rok čoraz viac zívajú prázdnotou. Aj to

je obraz dnešnej doby, ktorá čoraz viac pripomína

bibl ický výrok evanjel ia podľa Matúša 27: „Beda vám,

zákonníci a farizej i , pokrytci, lebo sa podobáte obieleným

hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné

mŕtvolných kostí a všeli jakej nečistoty!“ AAuu ttoorr:: JJáánn MMaarrkkoo,,

Doba, keď ľudia boli chránení štátom a jeho mocou,

nenávratne uplynula. Všetky súčasné vlády (nielen v

Európe) sú v podstate subalternými kanceláriami

svetových mocenských inštitúcií, smerujúcich k svetovej

vláde. Tento zámer predpokladá zrušenie štátov,

rozpustenie a zmiešanie národov, vytvorenie unitárneho

človeka ovládaného priamo touto svetovou mocou.

Bohužiaľ je ešte stále veľmi mnoho ľudí, ktorí podceňujú

pokročilosť uskutočňovania programu Nový Svetový

Poriadok (New World Order – NWO), vyhlásený G.

Bushom v r. 1 987 – ten bol v podstate zahájením

politických zmien, ku ktorým prišlo v roku 1 989. Možno

preto ešte hľadajú nádej v politických stranách, štátnych

orgánoch a inštitúciach, ktoré sú však bezo zvyšku

manipulované a postrádajú akúkoľvek legitimitu. Svetová

vláda je uskutočniteľná iba vtedy, ak bude ovládaný

mravný a duchovný život každého jednotl ivého človeka a

to je zmyslom súčasnej pol itiky takmer všade na svete.

Obrana proti tomu je iba u jednotl ivých ľudí, ktorí sú

jedinými svojbytnými nositeľmi tejto integrity. A sú s ňou

osamotení pred mocou, ktorej stredom je práve táto

individual ita, jej zničenie či podrobenie. Pokiaľ ľudia

nepochopia, že každý z nich, ako individual ita, je

predmetom takého cieľa a budú stále hľadať akúkoľvek

oporu mimo seba, mimo svoju duchovnú a mravnú

mohúcnosť – nemajú nádej sa ubrániť! Avšak každá, aj

tá najsvätejšia moc na svete, stroskotá v konfrontácii z

malosťou a úbohosťou svojich cieľov. Pretože ovládanie

človeka materiálnymi podmienkami jeho existencie, je

príl iš nízky cieľ, než aby ho bolo možné absolútne

dosiahnuť. História poskytuje mnoho príkladov. Nie som

stúpencom užívania takýchto pojmov v politike, ako je

sloboda, humanita, ľudské práva, demokracia, identita,

sebarealizácia atď. To všetko je v pojmosloví demagógia.

Prvoradým pojmom politiky je ľudský údel, ktorého

atribúty nemožno pomenuvávať naznačenou lacnou

terminológiou. Vedľa imanentne daného údelu každej

ľudskej bytosti sú všetky rozumové pojmy

neskutočnosťou, ktorou sa však ľudia nechávajú tak

ľahko zavádzať. Harold Laski, hlavný ideológ britskej

Labour Party, napísal vo svojom Úvode do politiky, že v

politike nieje dôležité to, čo je pravdivé, ale to, čo je

účinné. Touto tézou sa, bohužiaľ, riadi takmer celé

politické zriadenie sveta. Našťastie však práve preto

nemá úspech, pretože inak by už ľudstvo žilo v

novom otroctve. Účinnosť takéhoto postupu je bez

ohľadu na ľudské skupiny, je pôsobivá iba vo vedomí

jednotl ivcov, ktorí jediní sú jeho vlastníkmi. Preto

naberá na význame individuálna obrana, pri ktorej je

človek úplne sám. Má iba seba, svoje poňatie údelu

na tomto svete, ktoré mu predali jeho predkovia a

svoju odvahu, česť, svoj rozum a citovú výbavu, aby

ho splni l . Keď nedokáže z hlbín svojho vnútra vlastný

údel vyhľadávať a riadiť ním svoje konanie,

spreneveruje se nielen sám sebe, ale predovšetkým

svojmu poslaniu. A ak stratí poňatie svojho jediného

údelu, nieje schopný predať posolstvo svojim

potomkom. Nevraciam sa k minulosti : Znamená to

málo v porovnaní s tým, čo nami doposiaľ nebolo

urobené. Odboj proti režimu, ktorého som sa

zúčastni l , bol prehraný. V nasledujúcom väzení už

neišlo o politickú rezistenciu, ale iba o obhajobu

svojich postojov – teda o individuálny odpor proti zlu,

ktoré nás vo väzení obklopovalo. Práve toto obdobie

malo najväčší význam, i keď to mnoho ľudí zniči lo.

Muklovia nepodliehal i ani tak pri výsluchoch, ale

práve potom, keď mali možnosť voľby medzi svojou

mravnou nekompromisnosťou (a bolo ich veľmi

málo), nie sú dnes stúpencami prítomnej vládnej

pol itiky (bez toho, aby samozrejme súhlasi l i s

pol itikou minulého režimu). Dnes z muklov najviac

kričia tí, ktorí v lágroch a väzniciach využíval i každej

príležitosti k získaniu úľav najrôznejšieho druhu pre

seba, alebo pre svoje rodiny. Preto pobyt vo vezení

nieje kritériom ničoho. Charakter politiky určujú ľudia,

ktorí získajú vplyvné politické pozície, ale nie vlastný

program, ciele, či organizácie. Preto je dnes ČR a

SR krajinou skôr zločineckou, ako štátom. Bude

musieť prejsť katarziou, aby naši ľudia zúročil i to, čo

im ešte zostalo z ľudskosti. Obete budú

pravdepodobne obrovské. Už teraz je zrejmé, že

charakterové straty dosahujú cca 65% - 70%

všetkého obyvateľstva. Ľudský údel človeka

neobsahuje žiadnu preferenciu štastia nad nešťastím

, slobody nad neslobodou, práva nad neprávom –

fenomény takto označované sú fikciou, ako

protiklady. Život nemá žiadnu prednosť nad smrťou –

obe krajné polohy sú vždy v rovnováhe. Sú hranicou

výkonu údelu človeka. To však nieje dôvodom na

smútok. Nie sme ani z ďaleka najhoršími štátmi v

Európe a naši ľudia nie sú tými, za ktorých sú v

zahraničí a i u nás vydávaní propagandou. Ešte len

kríza, ktorá nás čaká, ukáže, či môžeme ešte

existovať ako národ a štát. Dúfajme, že obstojíme.

VVýýzznnaamm jj eedd ii nnccaa
zzdd rroojj :: NNeecceennzzuu rroovvaannee.. sskk

pprreekkll aadd :: MM ii cchhaall MMyyššáákk vvýýňňaattookk zz ddooppii ssuu MM..DD.. –– BB..KK..
(celé mená mužov neboli nikdy zverejnené)






