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Vážený pán 
MUDr. Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Úrad PSK  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov  
        Poprad 22. 10. 2012 
 
Otvorený list – výzva na odvolanie podpredsedu VÚC Ing. Antona Danka v zmysle ust.  § 11 
písm. i)  Zákona o samospráve vyšších územných celkov č. 302/2001 Z. z.  
 
Vážený pán predseda,  
 
so znepokojením sme prijali závažné informácie uverejnené na webových  stránkach 
http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo  a  http://vimeo.com/37603755 ,  týkajúce sa osoby 
a okolností, za akých nadobudol majetok v období vykonávania funkcie primátora Mesta Poprad Ing. 
Anton  Danko, ktorý je v súčasnosti aj podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja.  
 

Ďalšie závažné skutočnosti sú uvedené na  webovej stránke 
http://necenzurovane.sk/12/gorilapp.html   v článku s názvom „Čo by malo zaujímať občanov pod 
Tatrami, a najmä prokuratúru a políciu!“   a týkajú sa uvedenia mena Ing. Antona Danka v 
spravodajskom dokumente  SIS  „Gorila“,  na základe ktorého, ako uviedli média, Ing. Anton Danko 
podal trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenie na TV TA3 a Hospodárske noviny, ktoré 
informovali o proteste občanov v Poprade, ktorí žiadali, aby primátor odstúpil. V rozhovore pre 
Podtatranský kuriér z 9. 10. 2012 Ing. Anton Danko  uviedol, že s kauzou Gorila nemá nič 
spoločného a informácie uvádzané na internete o jeho účtoch, kúpno-predajnej zmluve a výpisoch z 
katastra sú zmanipulované.  

 Treba zdôrazniť, že Ing. Anton Danko doteraz  verejnosti nepredložil oficiálne 
stanovisko – znalecký posudok príslušnej zložky Prezídia  Policajného zboru Slovenskej 
republiky k tomuto dokumentu, z ktorého by bolo zrejmé, ktoré z uvádzaných skutočností sú 
nepravdivé a konkrétne ktoré z výpisov z katastra, daňového úradu v Anglicku a výpisov 
z bankových účtov sú fiktívne, resp. falšované. 

  Zo sumarizácie niektorých článkov v slovenských denníkoch na webovej stránke 

http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html  – napr. z článkov bývalej  redaktorky  denníka Korzár 
Márie Melníkovej  je zrejmé, že sa zaoberala práve značnou časťou faktov uvedených v uvádzanom 
dokumente na internete, ktorý 2. zástupca primátora Ing. Štefan Kubík v stanovisku pre SITA označil 
ako pamflet plný neprávd a osočovania  súčasného popradského primátora.  

Týka sa to darovaného automobilu za vyše 5,5 mil. Sk, bytov jeho bývalej i terajšej 
manželky a bytu v Londýne, ktorý po medializácii primátor prestal byť vo vlastníctve 
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primátora v roku 2010, ako dokazuje Výpis z uznesenia komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad zo dňa 13. 8. 
2012,  s podpisom predsedu tejto komisie, ktorým bol 1. zástupca primátora JUDr. Adrián 
Kromka.  
(Stanovisko 2. zástupcu primátora a výpis z uznesenia  predsedu komisie na ochranu verejného 
záujmu pripájame v prílohe). 

 
Ako je známe, vyšetrovanie spisu Gorila špeciálnym tímom vyšetrovateľov, ktorý zriadilo 

Ministerstvo vnútra SR stále prebieha, preto akékoľvek vyjadrenia osôb uvádzaných v tomto spise, 
sú až do právoplatného ukončenia vyšetrovania právne irelevantné.  

To sa týka bývalej šéfky FNM   Anny Bubeníkovej, ktorá svoju účasť poprela a podala trestné 
oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie. Rovnako sa to týka aj pána primátora, ktorý reagoval 
obdobne.  Bolo by príliš naivné si namýšľať, že niekto zo zainteresovaných prizná dobrovoľne svoju 
účasť v tejto kauze.  

Ako potvrdzuje aktuálny výpis Obchodného registra –vložka č. 10263/P, Ing, Anton 
Danko sa  skutočne dňa 12.5.2006 stal predsedom dozornej rady Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., ako sa uvádza v spise SIS Gorila. Jeho tvrdenie pre denník Popradský korzár 
z 10.2.2012, že s kauzou nemá nič spoločné, pretože nebol vo výberovej komisii a členom 
predstavenstva PVS je účelové a nepresvedčivé.  

Hodnovernosť tvrdenia Anny Bubeníkovej, že so spisom nemá nič spoločné, má rovnakú 
právnu váhu, ako tvrdenie pána primátora, že iba náhodou a zhodou okolností si jeho bývalá a 
súčasná manželka kúpili byty za vlastné finančné prostriedky a v lukratívnom komplexe Koloseo v 
Bratislave, postavené tou istou spoločnosťou, ktorá opäť –  náhodou – stojí za projektom Horse v 
Poprade a len „náhodou“ odkúpila strategicky situované mestské pozemky. Rovnako „ náhodou“  
dostal pán primátor  do daru aj luxusný automobil za vyše 5,5 mil. Sk od osoby, s ktorou samozrejme 
Ing. A. Danko nemá žiadne spoločne záujmy, ktoré by boli v konflikte s jeho verejnou funkciou. 

Nemožno zabúdať ani na skutočnosť, že v období kedy ako poslanec NR SR vystúpil zo 
strany ANO a stal sa nezávislým poslancom, bolo jeho meno mediálne spájané s kupovaním 
hlasov počas vlády Mikuláša Drurindu priamo predstaviteľmi vtedy opozičnej Strany Smer-SD 
a  kedy sa vytvoril precedens politickej kalkulácie aj inými poslancami, ktorí hlasovali podľa 
požiadaviek M. Dzurindu a nebolo to vždy nezištne a z vlastnej a slobodnej vôle, ako káže sľub 
poslanca NR SR. Je všeobecne známe, že predražená Popradská Aréna bola údajne postavená 
aj za peniaze z rezervy predsedu vlády M. Dzurindu.  
 
 Rovnako nemožno prehliadnuť ani skutočnosti a fakty uverejnené na webovej stránke 
http://www.popradradio.sk/, ktoré by boli v každom členskom štáte EÚ dôvodom na vykonanie  
komplexného auditu a vyhodnotenia, v akej výške bol odpredaný majetok mesta v rokoch 2002 
– 2012, najmä pozemky a nehnuteľnosti, odpredané  priamym záujemcom, porovnanie 
predajnej ceny s cenou trhovou, vrátane  auditu  odmien zamestnancov, zamestnankýň a 
odmien poslancom MsZ. 
 

Nie sme kompetentní posudzovať mieru hodnovernosti uvádzaných skutočností,  pretože to 
patrí do kompetencie iných inštitúcii Slovenskej republiky. Posudzujeme však politickú a morálnu 
zodpovednosť voči občanom Prešovského samosprávneho kraja.   

Uverejnené skutočnosti, vrátane  výpisov  z  bankových účtov, katastra  a fotografií sú 
natoľko závažné, že už len ich samotná existencia vrhá na Ing. Danka  tieň podozrenia a zakladá  
dôvod na  odstúpenie z funkcie, čo vo vyspelých a civilizovaných štátoch Európy a sveta, kde platia 
základné demokratické princípy,  patrí ku štandardu politickej kultúry a morálky.  
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Ako príklad spomenieme odstúpenie prezidenta Nemecka, ktorý sa vzdal svojej funkcie 

len pre verejne vyslovené podozrenie  z prijímania darov, ktorým v danom prípade malo byť 
financovanie  jeho  dovolenky.  

Preto, pokiaľ  by len 5 %  obsahu týchto skutočností bolo pravdivých, Ing. Anton Danko by 
mal dobrovoľne  abdikovať z funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja.  

 Ing. Anton Danko však dobrovoľne nikdy neodstúpi, čo dal verejne občanom na vedomie, 
keď  odstúpiť odmietol po tom, ako mu bola doručená výzva na odstúpenie z funkcie primátora 
Popradu, kde v dňa 6.10.2012 bola spustená petícia na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora.  

 
Výzvu na zníženie platu, ktorý je v súčasnosti takmer dvojnásobkom platu primátora 

v oveľa väčšom meste, v Prešove, zníženie počtu viceprimátorov, ako aj povinnosť 
preukazovať výšku majetku pred nástupom do funkcie a po odchode z nej, s uvedením 
každoročného nárastu majetku tak,  ako je to bežné v USA a EÚ, rovnako odmietol.  

Jeho odpoveď v priloženom rozhovore pre Podtatranský kuriér z 9. 10. 2012, kde 
uviedol, že plat mu schválili poslanci a nie je dôvod ho znižovať, je v čase krízy, kedy  12. 10. 
2012 zástupcovia samosprávnych krajov podpísali Memorandum o rozpočtovej zodpovednosti, 
a kedy sa v Poprade zvýšilo cestovné, ceny za odvoz komunálneho odpadu a zaviedlo sa 
rozšírené spoplatňovanie parkovania, je výsmechom voličov a určite nepotrebuje ďalší 
komentár. 

Dodávame, že návrh poslanca MsZ v Poprade Ing. Milana Barana na zníženie platu primátora 
poslanci neprijali z dôvodu, že nebol podaný v predpísanej forme. 

   
 Na výzvu na odstúpenie a výzvu na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora Ing. 

Anton Danko reagoval zasahovaním do činnosti občianskych združení, zastupujúcich 
politických väzňov, a podaním účelového trestného oznámenia za ohováranie a účelovej žaloby 
na Okresný súd v Poprade s cieľom zmariť referendum a zastrašiť každého, kto si ho dovolí  
kritizovať. Bývalého  tajomníka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, bez 
preverenia výpisu z trestného registra GP SR  a rozhodnutia MS SR o priznaní odškodnenia 
označil ako  niekoľkokrát súdne trestaného, ktorý nie je podľa jeho názoru politickým väzňom. 
  

Vážený pán predseda,  
 
je poľutovaniahodné, že Ing. Danko nemal od nástupu do funkcie primátora nikdy výhrady 

k činnosti Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov a ani k jeho predsedovi, neskôr 
tajomníkovi, keď združenie na základe jeho iniciatívy  odhalilo v Poprade prvý pamätník obetiam 
okupácie z 21. augusta 1968 so štatistikou obetí, kde sa od roku 2002 každoročne konajú pietne 
spomienky s účasťou  významných hostí, ako nebohý biskup František Tondra, veľvyslanec USA, 
zástupcovia zastupiteľských úradov a iní predstavitelia politického a spoločenského života. 

(Možno si aj Vy sám ešte spomeniete na odhalenie tohto pamätníka, na ktorom ste sa 
osobne zúčastnili v roku 2002,  ako predseda Prešovského samosprávneho kraja.) 

 
Preto sme sa rozhodli  na základe podnetu  viacerých občanov Prešovského samosprávneho 

kraja, našich občanov žijúcich v zahraničí, občanov Popradu, ktorí sa na nás obrátili so závažnými 
podozreniami voči primátorovi, ako  aj z úcty k obetiam totalitných režimov, ktoré naša organizácia 
zastupuje, využiť naše  morálne právo i povinnosť a požiadať Vás, aby ste v rámci svojich 
kompetencií v zmysle ust. §11 písm. i)  Zákona o samospráve vyšších územných celkov č. 302/2001 
Z. z. podali návrh na odvolanie Ing. Antona Danka z funkcie podpredsedu Prešovského 
samosprávneho kraja.  
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Pri porovnávaní  praxe trestnej zodpovednosti verejných činiteľov v Rakúsku a v Nemecku je 

Slovensko na úrovni totalitných diktatúr,  kde na každej úrovni vládne len korupcia moci, strach, 
znechutenie a apatia občanov. Bohužiaľ, história sa opakuje a mocní v našich mestách a obciach 
vládnu tak, ako vládli  im podobní pred rokom 1989.  S poľutovaním možno konštatovať, že v čase, 
kedy, ako uvádzajú štatistiky, žije 13% občanov Slovenska v chudobe,  z menej ako 315 eur mesačne 
V mnohých prípadoch sa funkcia primátora skutočne stala  najvýnosnejším zárobkovým podnikom,  
o čom sa občania majú možnosť presviedčať vo veľkom počte prípadov.  

 
Vážený pán predseda,  

vedzte, že pokiaľ by sme nemali k dispozícii aj iné obzvlášť závažné dôkazy, ktoré z etických 
a iných dôvodov, nechceme za súčasného stavu uvádzať, a použili by sme ich  len v krajnom 
prípade a po získaní záruk príslušných inštitúcii SR, že svedkom bude poskytnutá ochrana 
a záruka, že sa voči ním  nepodniknú represívne kroky zo strany ľudí napojených na osobu 
primátora Ing. A. Danka, neprikročili by sme k vyhláseniu petičnej akcie za referendum na 
odvolanie primátora v Poprade a k predloženiu tejto žiadosti priamo Vám. 

 
Na základe uvedených dôvodov  apelujeme na Vaše svedomie, česť a elementárnu úctu k 

platným zákonom a dovoľujeme si  Vás požiadať, aby ste sa zasadili v mene občanov Prešovského 
samosprávneho kraja  o prinavrátenie  dobrého mena nášmu kraju,  ktoré bolo poškodené počas 
funkčného obdobia primátora Ing. Antona Danka negatívnou medializáciou jeho osoby, ktorá žiaľ už 
prekročila aj hranice  Slovenskej republiky, k čomu prispel najmä on sám svojím konaním, a svoj 
podiel majú na tom aj všetci tí, ktorí sa buď kvôli osobnému prospechu, alebo zo strachu, stali jeho 
spolupáchateľmi pri výkone verejnej moci. Moci,  ktorá svoju amorálnosť používala a používa aj 
naďalej ako bežnú pracovnú metódu. Svoj nákladný život v blahobyte, na úkor biedy ostatných 
občanov, povýšila na životný princíp. Pokiaľ by Ing. A. Danko konal vždy tak, ako mu to ukladá 
sľub daný občanom, neboli by sme nútení pristúpiť k tomuto pre nás žiaľ nepríjemnému 
a neželanému postupu.  

 
Máme za to, že  spájanie funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja s menom 

popradského primátora  vrhá v očiach občanov tieň aj na samotný Prešovský samosprávny kraj. 
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov  si týmto  krokom plní 

svoju morálnu, občiansku,  kresťanskú a ľudskú povinnosť a verí, že poslanci Prešovského 
samosprávneho kraja prejavia viac občianskej odvahy a osobnej statočnosti, ako poslanci MsZ 
v Poprade, z ktorých ani jeden nenašiel odvahu reagovať na výzvu tak, ako mu to ukladá poslanecký 
sľub. Mlčaním tak vyjadrili súhlas so stavom veci verejných v Poprade a ich postup možno okrem 
ľahostajnosti, označiť ako spolupáchateľstvo a konanie v duchu - k Bohu a modla a diablovi klaňajú! 

 
 

       František Bednár, 
                                                                                   predseda SZČPV  
    
 
 
Prílohy:  

1. Dokument uverejnený na webovej stránke http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo 
2. Časť spisu “Gorila“  uverejnená na webovej stránke http://necenzurovane.sk/12/gorilapp.html 
3. Stanovisko 2. zástupcu primátora Ing. Štefana Kubíka pre SITA 
4. Výpis z uznesenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad 
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5. Rozhovor Ing. A. Danka – Podtatranský kuriér z  9.10.2012 „Sľuby dané Popradčanom 

plním“ 
6. Stanovisko SZPV „Primátor Danko opäť zavádza“ – Podtatranský kuriér  zo16.10.2012  

 
Prílohy v elektronickej podobe: 
 Dokument uverejnený na webovej stránke http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo 

1. Časť spisu “Gorila“  uverejnená na webovej stránke http://necenzurovane.sk/12/gorilapp.html 
2. Stanovisko 2. zástupcu primátora Ing. Štefana Kubíka pre SITA 

http://www.szcpv.org/12/kubik.pdf 
3. Výpis z uznesenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad http://www.szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi2.html 
4. Rozhovor Ing. A. Danka – Podtatranský kuriér z  9.10.2012 „Sľuby dané Popradčanom 

plním“ http://www.szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi8.html 
Stanovisko SZPV „Primátor Danko opäť zavádza“ – Podtatranský kuriér  zo16.10.2012  
http://www.szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi9.html 
 

Na vedomie: 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky 
Poslanci NR SR z regiónov VÚC Prešov 
 
Poslanci Prešovského samosprávneho kraja: 

 
1. PaedDr. Abrahám Rudolf         abraham.r@svit.sk   
2. JUDr. Aftanasová Anna            aaftanasova@gmail.com   
3. Ing. Baran Milan                       milanbaran@zoznam.sk   
4. PaedDr. Benko Miroslav           miroslavbenko@post.sk   
5. JUDr. Bieľak Štefan                  primator@spisskabela.sk  
6. MUDr. Bizovský Peter, MPH.  bizovsky@nspsl.sk   
7. Ing. Bzdil Milan                        mbzdil@centrum.sk   
8. Ceľuch Pavol                             sverzov@sverzov.sk 
9. Ing. Cocuľa Milan                     Ľ. Štúra 462/2, Svidník 
10.  Ing. Čekan Miroslav          poliklisab@stonline.sk   
11. Mgr. Čížiková Mária                 maria.cizikova@gmail.com   
12. Čurilla Miroslav                        arkada@stonline.sk   
13. Daňo Miroslav                           danom@seznam.cz   
14. MUDr. Ing. Fedor Marek          Hviezdoslavova 2637, Vranov nad Topľou 
15. MVDr. Ferko Ján                       mvdrferkojan@cenrtum.sk   
16. MUDr. Focko Tibor                   tibor.focko@azet.sk 
17. Ing. Gašpár Anton                      zahradne@stonline.sk   
18. MUDr. Halecký Jozef                halecky_jozef@stonline.sk   
19. MUDr. Hanuščak Boris             primator@bardejov.sk   
20. Ing. Harabin Jozef                      primator@spisskastaraves.sk      
21. Mgr. Havrančiková Alžbeta       Šuňava 356 
22. MUDr. Havrilla Andrej              havrilla@zoznam.sk   
23. Ing. Holodňák Ján                      Holodnak.J@gmail.com   
24. PhDr. Hopta Ivan, CSc.              ivanhopta@post.sk   
25. Mgr. Hurný Juraj                        juraj@hurny.sk   
26. Ing. Jánošík Vladimír                 vladojanosik@hotmail.com 
27. Mgr. Chlapeček Emil                 pkoriaditel@condornet.sk   
28. Ing. Kahanec Stanislav               Jurkovičova 12, Prešov 
29. PhDr. Kičura Jozef                      kicura@sad-po.sk 
30. PhDr. Komanický Mikuláš         mikulas.komanicky@gmail.com   
31. MUDr. Kostilník Vladimír         Košická 64, Humenné 
32. Kubaský Stanislav                      obecsunava@stonline.sk  
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33. Ing. Kubík Štefan                        Košická 54, Poprad 
34. MUDr. Kuročka Juraj                  juraj.ku@ke.telecom.sk   
35. Ing. Kužma Štefan                       stefan_kuzma@nrsr.sk   
36. PhDr. Ledecký Vladimír             starosta@vmnet.sk 
37. PhDr. Lešo Tomáš                      leso.vranov@gmail.com   
38. PaedDr. Majerský Milan             bklevoca@post.sk   
39. Mezovský Jozef                          Liptovská Teplička 54 
40. Ing. Molčan Peter                        molcan@sabinov.sk  
41. MUDr. Molčan Marek                Sídl. 1.mája 69/7, Vranov nad Topľou 
42. MUDr. Obrimčák Peter               primator@stropkov.sk  
43. MUDr. Orlovský František         orlovsky@slnet.sk   
44. Ing. Oros Róbert                          primator@velkysaris.sk   
45. Mgr. Paľa Ján                              janpala.bj@gmail.com   
46. Ing. Perignáth Miroslav              mperignath@gmail.com   
47. Pilip Peter                                    bytservis1@stonline.sk   
48. Ing. Ragan Ján                             primator@vranov.sk   
49. Ing. Regec Jaroslav                      poslanec.psk@regec.sk   
50. Ing. Savka Jozef                           savka.sv@post.sk 
51. MUDr. Slovík Pavol                     timoslovik@stonline.sk   
52. Ing. Sokol Peter                            Mierová 84 , Stará Ľubovňa 
53. Ing. Solej Ivan                               solej.ivan@post.sk   
54. Sýkora Michal                               strba@strba.sk, sykora@strba.sk   
55. Mgr. Sirková Nadežda                  obecubla@lekosonline.sk   
56. Ing. Tarcala Pavol                         pavol.tarcala@gmail.com   
57. Ing. Turčanová Andrea                 turcanova.andrea@gmail.com   
58. MUDr. Václav Cyril                     mudr.vaclav@stonline.sk   
59. PhDr. Vaľová Jana                        humennesmersd@orangemail.sk   
60. MUDr. Velecký Zdenko               Tatranská 30, Prešov 
61. Ing. Vokál Eduard                         primator@lipany.sk   
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Úrad vlády Slovenskej republiky   
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava        Poprad 22. 10. 2012 
 
Vec:  Zaslanie na vedomie  

 

Dovolil som si zaslať na vedomie Úradu vlády Slovenskej republiky otvorený list – výzvu na 
odvolanie podpredsedu VÚC Ing. Antona Danka v zmysle ust.  § 11 písm. i) Zákona o samospráve 
vyšších územných celkov č. 302/2001 Z. z., ktorý bol odoslaný predsedovi VÚC Prešov MUDr. 
Petrovi Chudíkovi dňa 22.10.2012. 

Bohužiaľ negatívna medializácia  osoby primátora Popradu Ing. Antona Danka a jeho 
majetku nadobudnutého v období výkonu verejnej funkcie v rokoch 2002-2012, už prekročila hranice 
štátu a poškodzuje dobré meno Slovenskej republiky. 

Pán primátor Ing. Anton Danko na výzvu nášho združenia na vyhlásenie referenda o odvolaní 
primátora reagoval rovnako ako na spravodajstvo TV TA3 o protestoch občanov z Popradu, ktorí 
začiatkom roku 2012 žiadali jeho odstúpenie, podaním účelového trestného oznámenia a žaloby na 
súd, aby sa takto nemusel až do ich ukončenia vyjadrovať  k  nepríjemným skutočnostiam 
v súvislosti  s jeho osobou. Jeho postup považujem za zneužívanie polície a súdu na zastrašovanie 
nežiaducich kritikov a zasahovanie do práva občanov na vyhlásenie petície v zmysle zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.   

Ako organizácia zastupujúca bývalých politických väzňov, považujeme za neprípustné , aby 
sa v členskom štáte EÚ zastrašovali , občania za ich právo na kritiku verejných činiteľov a podanie 
oznámenia o podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, čo zaručuje aj samotná ústava 
Slovenskej republiky. 

Máme za to, že Vláda SR by sa mala zasadzovať pri ochrane občanov za ich  postoj k veciam 
verejným  tak,  ako to robia vlády krajín EÚ a nepripustiť, aby boli títo za svoje občianske postoje 
perzekvovaný ako v čase bývalého nedemokratického režimu. Ako je známe vláda v susednej Českej 
republike  sa aktívne podieľa na odhaľovaní korupcie a ochrane majetku štátu, čo potvrdzuje viacero 
prípadov odhalení deliktov verejných činiteľov, ktorí zneužívali svoju funkciu v čase krízy 
a úsporných opatrení na svoje osobné obohacovanie sa. Vláda v Talianskom meste Reggio Calabria 
pristúpila v súvislosti zo zneužívaním právomoci predstaviteľov mesta až k odvolanie jeho vedenia.  

 
 

       František Bednár, 
                                                                                   predseda SZČPV  
Príloha:  

1. Otvorený list – výzva na odvolanie podpredsedu VÚC Ing. Antona Danka v zmysle ust.  § 11 
písm. i) Zákona o samospráve vyšších územných celkov č. 302/2001 Z. z., ktorý bol odoslaný 
predsedovi VÚC Prešov MUDr. Petrovi Chudíkovi dňa 22.10.2012. 
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Kancelária ministra vnútra 
Pribinova 2,  
812 72 Bratislava 
        Poprad 22. 10. 2012 
 
Vec:  Zaslanie na vedomie  

 

Dovolil som si zaslať na vedomie Kancelárii pána ministra vnútra  Slovenskej republiky 
otvorený list – výzvu na odvolanie podpredsedu VÚC Ing. Antona Danka v zmysle ust.  § 11 písm. i) 
Zákona o samospráve vyšších územných celkov č. 302/2001 Z. z., ktorý bol odoslaný predsedovi 
VÚC Prešov MUDr. Petrovi Chudíkovi dňa 22.10.2012. 

Bohužiaľ negatívna medializácia  osoby primátora Popradu Ing. Antona Danka a jeho 
majetku nadobudnutého v období výkonu verejnej funkcie v rokoch 2002-2012, už prekročila hranice 
štátu a poškodzuje dobré meno Slovenskej republiky. 

Pán primátor Ing. Anton Danko na výzvu nášho združenia na vyhlásenie referenda o odvolaní 
primátora reagoval rovnako ako na spravodajstvo TV TA3 o protestoch občanov z Popradu, ktorí 
začiatkom roku 2012 žiadali jeho odstúpenie, podaním účelového trestného oznámenia a žaloby na 
súd, aby sa takto nemusel až do ich ukončenia vyjadrovať  k  nepríjemným skutočnostiam 
v súvislosti  s jeho osobou. Jeho postup považujem za zneužívanie polície a súdu na zastrašovanie 
nežiaducich kritikov a zasahovanie do práva občanov na vyhlásenie petície v zmysle zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.   

Ako organizácia zastupujúca bývalých politických väzňov, považujeme za neprípustné , aby 
sa v členskom štáte EÚ zastrašovali , občania za ich právo na kritiku verejných činiteľov a podanie 
oznámenia o podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, čo zaručuje aj samotná ústava 
Slovenskej republiky. 

Máme za to, že štátne inštitúcie Slovenskej republiky  by sa mali zasadzovať pri ochrane 
občanov za ich  postoj k veciam verejným  tak,  ako to robia krajiny EÚ a nepripustiť, aby boli títo za 
svoje občianske postoje perzekvovaný ako v čase bývalého nedemokratického režimu. Ako je známe 
susedná Česká republika  sa aktívne podieľa na odhaľovaní korupcie a ochrane majetku štátu, čo 
potvrdzuje viacero prípadov odhalení deliktov verejných činiteľov, ktorí zneužívali svoju funkciu 
v čase krízy a úsporných opatrení na svoje osobné obohacovanie sa. Vláda v Talianskom meste 
Reggio Calabria pristúpila v súvislosti zo zneužívaním právomoci predstaviteľov mesta až 
k odvolanie jeho vedenia.  

 
       František Bednár, 
                                                                                   predseda SZČPV  
 
Príloha:  

1. Otvorený list – výzva na odvolanie podpredsedu VÚC Ing. Antona Danka v zmysle ust.  § 11 
písm. i) Zákona o samospráve vyšších územných celkov č. 302/2001 Z. z., ktorý bol odoslaný 
predsedovi VÚC Prešov MUDr. Petrovi Chudíkovi dňa 22.10.2012. 


