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Sťažnosť proti uzneseniu ČVS: UIS-198/OISV-2020
Hoci som nebol oznamovateľom trestného oznámenia ani poškodeným, v zákonnej lehote
podávam sťažnosť proti uzneseniu ČVS: UIS-198/OISV-2020 Úradu inšpekčnej služby Východ zo
dňa 18. 2. 2021 vo veci údajného zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mali dopustiť
nebohý Milan Lučanský a Branislav Zurian.
Dňa 26. 3. 2020 som ako štatutár občianskeho združenia, ktorému je podľa zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov poskytovaná dotácia, odoslal novozvolenému ministrovi vnútra SR gratuláciu
k zvoleniu do funkcie a informáciu o aktivitách združenia týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej
činnosti.
Predmetná gratulácia bola dňa 25. 5. 2020 doručená, zrejme MV SR, odboru inšpekčnej
služby Východ a podľa môjho názoru bola chybne označená UIS ako podnet Františka Bednára.
Obsah listu, bol účelovo vyhodnotený ako trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu zneužívania
právomoci verejného činiteľa podľa § 197 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku aj vo vzťahu
k súčasnému riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi, ktorého meno bolo len súčasťou citácie
z listu Mikuláša Černáka publikovaného v médiách.
V predmetnom liste som v súvislosti s prepojením bývalého župana PSK Petra Chudíka
s Milanom Kušmírekom uviedol, citujem:
Nepriamo to potvrdzujú aj verejne dostupné informácie z internetu, konkrétne list Mikuláša
Černáka, ktorým žiada premiéra Pellegriniho o ospravedlnenie uverejnený dňa 17. 2. 2020 na
webovom portály Hlavné správy https://www.hlavnespravy.sk/mikulas-cernak-listom-vazenskej-celyleopoldove-ziada-premiera-pellegriniho-ospravedlnenie/2054712
Mikuláš Černák v tomto liste odvolávajúc sa na rozsudok Okresného súdu v Prešove uvádza,
citujem: „ Milan Reichel nebol len náhodným pozorovateľom odrezávania hlavy. Zo spáchania tohto
skutku a ďalších vrážd sa mal Milan Reichel vyviniť s pomocou svojho kamaráta Branislava Zuriana
(terajší riaditeľ NAKA), ktorý s ním v tom čase chodieval cvičiť do jeho posilňovne v hoteli.
Zurianovi v zahladení Reichelovej roly v zavraždení Slivenského podľa Mikuláša Černáka pomáhali
aj vtedajší vyšetrovateľ a terajší prezident policajného zboru Milan Lučanský a bývalý prvý
námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Ak by títo ľudia v procese vyšetrovania
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Reichelovi nepomohli, dnes by Milan Reichel robil Černákovi spoločnosť vo väzenskej cele v
Leopoldove...“
Tvrdenie vyšetrovateľa citujem: „K osobe Branislava Zuriana František Bednár uvádza,
že v čase vyšetrovania „ kauzy odrezávania hláv: a ďalších vrážd sa mal Milan Reichel vyviniť
pomocou svojho kamaráta Branislava Zuriana (terajší riaditeľ NAKA)...“, uvedené v odôvodnení
uznesenia je preto zjavne nepravdivé, pretože sa jedná o tvrdenie Mikuláša Černáka.
V gratulácii ministrovi vnútra sa nikde takého moje tvrdenie nenachádza a zjavne sa jedná
o účelovú dezinterpretáciu. Ako je zrejme z predmetnej gratulácie uvádzal som výlučne skutočnosti
týkajúce sa Milana Lučanského a vyslovil podozrenie, že o vyšetrovaní trestnej činnosti rozhodoval
selektívne.
O osobe súčasného riaditeľa NAKA Branislava Zuriana a podozreniach zo zneužívania
právomoci verejného činiteľa som sa v liste nikde nezmieňoval. Jeho vypočutie preto
považujem za účelové, pretože sa jednalo len o známe a verejne publikované citácie M.
Černáka, ktoré boli všeobecne známe. Dôvod vypočutia Branislava Zuriana nemá preto
opodstatnenie a vyvoláva pochybnosti.
V tejto súvislosti vyvoláva pochybnosti tvrdenie Branislava Zuriana, ktorý vyšetrovateľovi
uviedol, že má vedomosť, že do posilňovne Milana Reichela chodil aj samotný oznamovateľ
František Bednár, ktorý tam občas vyvolával konflikty lebo nechcel platiť vstupné. Uvedené tvrdenie
sa preukázateľne nezakladá na pravde, pretože v posilňovni Milana Reichela som bol len
niekoľkokrát a to v období kedy bol pracovníkom fitnescentra môj bývalý sused a priateľ z detstva
Julián Skupeň, bytom Podtatranská 135/2 Poprad, tel: 0944 511 549, ktorý to môže dosvedčiť.
S mojou váhou 75 kg a výškou 170 cm je sotva predstaviteľné, žeby som si dovolil vyvolávať
konflikty a neplatiť vstupné. Nie je mi známy účel uvedeného tvrdenia vo výpovedi Branislava
Zuriana. Vo vzťahu k jeho osobe ani nemôžem byť oznamovateľom ako ma označil čo potvrdzuje aj
obsah listu ministrovi vnútra.
Pokiaľ sú pre vyšetrovateľa ÚIS relevantné medializované tvrdenia Mikuláša Černáka, v tom
prípade by sa mal ÚIS zaoberať aj medializovanými informáciami z 26. 2. 2021 uverejnenými na
portály www.aktuality.sk v článku z názvom Exfunkciár SIS vypovedá o šéfovi NAKA: Vraj
vynášal utajované informácie
https://www.aktuality.sk/clanok/868917/exfunkciar-sis-vypoveda-o-sefovi-naka-vraj-mal-prezradzatdetaily-z-vysetrovania/
Vyšetrovateľ považoval za hodnoverné tvrdenie Milana Lučanského, ktorý uviedol, že sa
s Milanom Kušmirekom nikdy nestretol a nezúčastnil sa na ním organizovaných tenisových
turnajoch. Iné osoby, ktoré sa zúčastnili na tenisových turnajoch vypočuté neboli.
Vyšetrovateľ ÚIS účelovo vytrhol z kontextu listu ministrovi vnútra len niektoré
väčšinou nepodstatné skutočnosti a zámerne neprešetril a nevysporiadal sa s informáciou
týkajúcou sa prípadu trestnej činnosti syna Milana Kušmírka Daniela, ktorý bol koncom roka
2018 obvinený a daný do väzby, ako sa uvádza na inernetovom portály Na stope.
https://nastope.sk/2019/05/16/syn-podnikatela-spajaneho-s-podsvetim-je-na-slobode/
Bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných látok. Podľa
zistení polície si mal zháňať drogy z rôznych kútov Slovenska a potom ich predávať v ďalších
mestách. Policajti v rámci razie prehľadali aj kežmarské mraziarne. V nich bol spolumajiteľom
Danielov otec Milan Kušmirek, podnikateľ spájaný s podsvetím prezývaný Ježko. Po tom, čo tam
objavili, musel prísť aj pyrotechnik. „Policajti odhalili a zaistili laboratórium na výrobu drog a veľké
množstvo zbraní, streliva a výbušnín," potvrdila Baloghová.
Po piatich mesiacoch bol Však obvinený Daniel Kušmirek údajne s úzkymi väzbami na
SIS, vďaka dobrým kontaktom jeho otca na vplyvné miesta, zázračne prepustený na slobodu.
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
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https://www.tvnoviny.sk/domace/1946424_jezko-ml-sa-na-slobodu-nedostal-policia-nevylucujerozsirenie-obvinenia a údajne s náramkom vycestoval do zahraničia na protidrogové liečenie.
Keďže práve v tom čase pôsobil na policajnom prezídiu Milan Lučanský, existuje dôvodné
podozrenie zo zasahovania do nezávislosti OČTK. K tomu je potrebné prešetriť ako prebehli
domové prehliadky a čo bolo pri nich zaistené v kežmarských mraziarniach. Údajne malo ísť aj
o podozrenie z prečinu nedovoleného ozbrojovania, čo potvrdzuje, že bol privolaný aj pyrotechnik.
Predmetom súdneho konania však nedovolené ozbrojovanie už nebolo. Rovnako neboli preverené
skutočnosti či Daniel Kušmírek v čase vyšetrovania resp. súdneho konania vycestoval do zahraničia
a či on alebo niekto z jeho rodinných príslušníkov mal väzby na SIS.
Z tohto dôvodu vyšetrovateľ rozhodol predčasne a a preto navrhujem, aby bolo uznesenie
zrušené.

František Bednár
predseda SZBPV
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