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Žiadosť o odklad finančnej kontroly na mieste z dôvodu nepriaznivej pandemickej 
situácie  a   námietka k vecnej príslušnosti vykonania finančnej kontroly dotácie na    
rok 2020  ako aj pre  podozrenie zo zasahovania do nezávislosti ÚIS 

 
Súčasťou žiadosti sú aj  štyri podnety 
 
1.  Podnet č. 1 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom 
konaní  príslušníkmi  NAKA Východ  a príslušníkmi  KR PZ Prešov Sp. Zn. ČVS: UIS-
198/OISV-2020 (nevypočutie navrhovaného svedka a marenia vyšetrovania podozrenia zo 
závažnej majetkovej trestnej činnosti) Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa 
  
2.  Podnet č. 2 vo veci podozrenia zneužívania právomoci verejného činiteľa, podozrenia 
z prepojenia na tzv. pozemkovú mafiu a podozrenia z nadobudnutia majetku vedúceho Odboru 
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade Ing. Jozefa Slovíka a jeho 
rodinných príslušníkov, ktorého výška nezodpovedá oficiálne priznaným príjmom  
  
3. Podnet č. 3 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom 
konaní  príslušníkmi  NAKA Stred a príslušníkmi  OR PZ Považská Bystrica  Sp. Zn. ČVS: 
UIS-59/BROK-2020 (nevypočutie navrhovaného svedka vo veci podania člena SZBPV 
Vladimíra Pavlíka) Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa  
 
4. Podnet  č. 4 na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 
eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  
vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám z prostriedkov 
dotácie  a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, 
Nitre a Trnave 
 
         Ako občianske združenie pôsobiace v zmysle Zákona  č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov 
žiadame  o odklad finančnej kontroly na mieste z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie   ako aj 
z dôvodu podania  námietky k vecnej príslušnosti vykonania finančnej kontroly dotácie poskytnutej 
na rok 2020, ktorú  má vykonať Úrad inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS) na základe poverenia 
generálneho riaditeľa ÚIS Adriána Szabá. 
 

Ako je zrejme z webovej stránky MV SR https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby 
Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie 
Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov 
príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. 
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februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie 
trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad 
inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na 
úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, 
vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu 
inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. 
 ÚIS  je oprávnený prešetrovať sťažnosti na príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ, príslušníkov 
HZS, zamestnancov v pôsobnosti MV SR alebo na postup útvarov v pôsobnosti MV SR a trestné 
oznámenia na  príslušníkov PZ, príslušníkov ZVJS a príslušníkov FS (colníkov) 
 
 Vecne príslušnými  pre ÚIS  sú:  
útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby 
odbor kontroly prezídia Policajného zboru 
útvary kontroly krajských riaditeľstiev Policajného zboru 
prezídium Hasičského a záchranného zboru 
krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru 
sekcia verejnej správy MV SR 
  
 Dňa 5. 3. 2021 a 9. 3. 2021 nám bolo telefonicky oznámené príslušníkom  ÚIS Grmanom, že 
bude vykonaná kontrola čerpania dotácie na rok 2020 poskytnutej Sekciou verejnej správy. 

 Po konzultácii s právnikom  nám bolo povedané, že ako Občianske združenie rovnako 
ako Okresné úrady s civilnými zamestnancami, ktoré síce patria do kompetencie MV SR, 
nespadáme do vecnej príslušnosti ÚIS a preto oprávneným subjektom pre výkon kontrolu na 
mieste je Sekcia verejnej správy, s ktorou sme uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie.  Do 
vecnej príslušnosti ÚIS patrí Sekcia verejnej správy zastupujúca Ministerstvo vnútra ale nie 
občianske združenia. Okrem Sekcie verejnej správy MV SR sú  oprávnenými pre výkon kontroly  
ministerstvá, ktoré občianskemu združeniu poskytli dotáciu ako napríklad ministerstvo kultúry alebo 
ministerstvo obrany.  

Z tohto dôvodu  ÚIS nie je vecne príslušný pre výkon kontroly na mieste  a pokiaľ takéto 
duplicitné kontroly vykonával  boli zrejme vykonané neoprávnene.  Bolo nám doporučené upozorniť 
na to branno-bezpečnostný výbor a vládu SR, ktorej je za výkon funkcie zodpovedný riaditeľ ÚIS 
a v prípade rozporov  požiadať o výklad zákona NR SR resp. podať sťažnosť  Ústavnému súdu SR 
a v prípade jej odmietnutia obrátiť sa so sťažnosťou  na  ECHR v Štrasburgu.   

 
Námietku podávame taktiež z dôvodu  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti ÚIS, 

nedostatočnej nezávislosti inšpekcie Ministerstva vnútra SR a absenciu verejnej kontroly, čo je 
zjavne v rozpore s dohovorom, ktorý  je pre Slovenskú republiku záväzný.  

 
 V roku 2007 došlo zmenou organizačného poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky k zlúčeniu dvoch úradov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to úradu kontroly 
ministra a úradu inšpekčnej služby Policajného zboru do jednej sekcie kontroly a inšpekčnej služby. 
Aj predtým však úrad inšpekčnej služby Policajného zboru bol útvarom Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky.  

Policajný zbor je hierarchicky organizovaný a podľa zákona je podriadený ministrovi vnútra 
(§ 6 ods. 1 zákona o PZ). Služby PZ uvedené v § 4 ods. 1 a útvary PZ uvedené v § 4 ods. 1 a 2 
zákona o PZ riadi prezident PZ, ak minister vnútra neurčí inak.  

Nedostatočná nezávislosť inšpekcie Ministerstva vnútra SR bola predmetom konania pred 
Európskym súdom pre ľudské práva, výsledkom čoho boli viaceré rozhodnutia, napr. Jordan vs. 
Spojené kráľovstvo, McKerr vs. Spojené štáty americké a Edwards vs. Spojené kráľovstvo, v ktorých 
prezentoval päť základných princípov: primeranosť, včasnosť, verejný dohľad, nutnosť zapojenia 
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obete do procesu vyšetrovania a nezávislosť v zmysle ktorého by - nemalo existovať žiadne 
inštitucionálne alebo hierarchické prepojenie medzi vyšetrovateľmi a príslušníkom polície, voči 
ktorým bola vznesená sťažnosť a mala by existovať praktická nezávislosť, čo vylučuje skutočnosť, že   
príslušníci Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR sú zároveň príslušníkmi policajného zboru, a 
môžu podľa §10 ods. 8 písm. a/, príp. písm. c/ Trestného poriadku, za splnenia zákonných 
predpokladov, postupovať aj podľa Trestného poriadku. 
 

  
 Odôvodnenie 

 
Svetové združenie bývalých politických väzňov sa podľa stanov venuje najmä problematike 

obetí  totalitných režimov fašizmu a komunizmu a ľudských práv. Vzhľadom na pokračovanie 
zločinov komunizmu vo forme ekonomických zločinov aj po novembri 1989 ako jediné združenie 
upozorňujeme vo verejnom záujme aj na tieto zločiny na ktorých často participujú bývalé 
nomenklatúrne štruktúry s väzbami na ŠtB a KGB v mnohých prípadoch prepojené s organizovaným 
zločinom.  Z tohto dôvodu je združenie dlhodobo diskriminované poskytovaním najnižšej dotácie čo 
potvrdzujeme v prílohe podaním sťažnosti predsedovi Európskej komisie a Rade Európy.  

 
 Od vzniku združenia v roku 2001 až do roku 2006 nám nebola poskytovaná žiadna  dotácia 

a pritom sme odhalili Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade, jediný so štatistikou 
obetí na Slovensku  za 60 000 Sk. a Pamätník usmrtených na hraniciach v Kežmarku s prevozom 
dvoch obetí z Rakúska za 80 000 Sk. Niekoľko rokov sme dostávali dotáciu len 3 500 eur ročne 
a v roku 2011 nám neposkytli z dôvodu účelovej zámienky, že sme nedodali potvrdenie inšpektorátu 
práce o nelegálnom zamestnávaní, hoci sme nemali žiadneho pracovníka na trvalý pracovný pomer. 
Od  vzniku združenia som ja osobne nikdy nedostával žiadnu odmenu ani mzdu. V súčasnosti som už 
na Slovensku  jediný z predsedov troch združení zastupujúcich politických väzňov, ktorý  bol 
väznený a ktorému Ústav pamäti národa priznal postavenie Veterána protikomunistického odboja.       

 Ako na zástupcu združenia  na mňa bolo podaných sedem trestných oznámení za údajné 
krivé obvinenie a ohováranie, vrátane žaloby na ochranu osobnosti. Všetky boli políciou odmietnuté. 
Jedno podal v súčasnosti obvinený bývalý riaditeľ SPF v Poprade Ing. Ivan Tudaj a posledné Alexej 
Beljajev za otázku v čase kedy kandidoval na primátora Popradu, prečo chodí na sekretariát 
Tatravagónky v Poprade Ján Kán, ktorého SBS poskytujú služby tomuto podnikateľovi.  

 Združenie nikdy v minulosti nepodávalo bezdôvodný podnet na ÚIS. Podanie 
uvedených štyroch  podnetov je vynútenou reakciou na postup niektorých zložiek  MV SR čo 
ovplyvnili aj  telefonáty príslušníka  ÚIS zo dňa 5.  a 9. marca 2021.  

 
Dňa 5. marca 2021 mi  bolo ako predsedovi združenia telefonicky oznámené príslušníkom 

Úradu inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS), ktorý sa predstavil ako Grman, že bude vykonaná finančná 
kontrola na mieste dotácie poskytnutej podľa zákona č. 526/2010 Z. z. v roku 2020 vo výške 8 000 
eur z rozpočtu MV SR na základe zmluvy  č. 11/2020/2337 uzatvorenou medzi Sekciou verejnej 
správy MV SR a Svetovým združením bývalých politických väzňov (ďalej len SZBPV).  

 
 Neveríme na náhody, že sa jedná o štandardnú kontrolu, pretože dňa 26. 2. 2021, teda 

týždeň pred oznámením o kontrole, SZBPV podalo ÚIS sťažnosť proti uzneseniu  ČVS: UIS-
198/OISV-2020  zo dňa 18. 2. 2021,  ako potvrdzujeme v prílohe. Preto sme presvedčení, že 
skutočným dôvodom pre vydanie poverenia na finančnú kontrolu je sťažnosť proti uzneseniu 
ÚIS o ktorej má rozhodnúť vecne príslušná dozorová Krajská prokuratúra.  

 
Predmetom vyšetrovania  ÚIS bola naša  gratulácia ministrovi vnútra k nástupu do funkcie 

z 26. 3. 2020, ktorá bola vyhodnotená ako trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného 
činiteľa, dnes už nebohého, v rokoch 2016-2018 bývalého generálneho riaditeľa Úradu inšpekčnej 
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služby, neskôr viceprezidenta a prezidenta Policajného prezídia gen. Mgr. Milana Lučanského 
a zmätočné aj  pre podozrenie z toho istého skutku súčasného  riaditeľa NAKA Branislava Zuriana.  
Z tohto dôvodu  som sa  domnieval, že  telefonát príslušníka ÚIS sa týka podanej sťažnosti a preto  
som sa ho pýtal, či je z ÚIS Východ.  

 
Po tom čo mi povedal že nie, som chcel vedieť kto vydal pokyn  na kontrolu a či ÚIS robí  

finančnú kontrolu aj Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB), ktorému 
bola v roku 2020 poskytnutá dotácia vo výške 415 000 eur a združeniam Politickí väzni Zväz 
protikomunistického odboja (PV ZPKO)  a Konfederácii politických väzňov Slovenska (KPVS), 
ktorým bola poskytnutá dotácia vo výške 81 000 a 74 000 eur.  Zároveň som mu oznámil, že nám 
administratívnu kontrolu čerpania dotácie za rok 2020 už robila Sekcia verejnej správy MV SR 
k čomu mu môžem zaslať písomné doklady.  

Príslušník ÚIS opakovane uvádzal, že ide o štandardnú kontrolu na základe poverenia 
a pokiaľ chcem vedieť kto ho vydal k tomu nie je kompetentný, preto sa mám obrátiť na jeho 
nadriadeného, ktorého meno neuviedol, hoci mu z poverenia muselo byť známe. Tvrdil, že  
kontrola musí byť na mieste a informáciu či robia kontrolu aj iným združeniam mi  odmietol  uviesť 
s tým, že k tomu tiež nie je kompetentný a odporučil mi, že môžem podať trestné oznámenie ak mám 
pocit, že bol porušený zákon.  Oznámil mi, že e-mailom pošle oznámenie o vykonaní kontroly 
a chcel vedieť či môžem podklady na kontrolu zaslať poštou ÚIS. Túto požiadavku som odmietol z 
dôvodu, že sa jedná o originály a kontrola by sa mala vykonať v prítomnosti hospodára resp. 
kontrolnej a revíznej komisie SZBPV. 

Z tohto dôvodu som požiadal  o zaslanie poverenia o vykonaní kontroly poštou s tým, že  sa 
združenie následne k tomu vyjadrí a preverí si, či sa vykonávajú kontroly aj iným  občianskym 
združeniam.  

 
Následne dňa 9. marca 2021 ma príslušník ÚIS Grman opäť telefonicky kontaktoval 

a dožadoval sa predloženia písomných podkladov k vykonaniu kontroly na mieste s termínom 
15. marca 2021. Keďže ním sľubované poverenie k vykonaniu kontroly  písomne SZBPV doručené 
ešte nebolo, oznámil som mu, že po jeho doručení   podáme ÚIS písomne vyjadrenie a námietku 
vrátane štyroch podnetov.  Na to mi povedal, že  na to nemáme právo a sme povinní umožniť 
kontrolu inak to bude posudzované ako marenie kontroly za čo nám bude uložená pokuta. Iné 
podnety mu nemám posielať, pretože on to nerieši a vraj odbor kontroly ÚIS je samostatná zložka, 
ktorá s tým nemá nič spoločné. Povedal som mu, že to nie je pravda pretože jeho priamym 
nadriadeným je  generálny riaditeľ ÚIS Adrián Szabó, ktorého zvolili v roku 2019 do funkcie 
poslanci branno-bezpečnostného výboru a oznámil som mu, že nám stále nebolo doručené poštou 
poverenie ku kontrole, hoci to v telefonickom rozhovore z 5. marca 2021 sľuboval a že tento 
rozhovor keďže mám mobilný telefón, ktorého výrobca umožnil automatické nahrávanie, mám pre 
vlastnú potrebu nahratý. Na to mi povedal, že ak ho použijem podá na mňa trestné oznámenie. 
Dodávam, že za funkciu automatického nahrávania zodpovedá výrobca a na základe nálezu 
Ústavného súdu  ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR verejný činiteľ musí strpieť audio alebo 
video nahrávanie pri výkone služby. Navyše rozhovor sa netýkal osobných záležitosti príslušníka 
ÚIS ale výlučne jeho pracovnej činnosti. Na záver rozhovoru som ho požiadal, aby so mnou 
komunikoval písomne a nie telefonicky.  

 
Na základe vyššie uvedených podnetov  č. 1 a č. 3., podávame námietku pre podozrenie zo 

zasahovania do nezávislosti ÚIS. Poukazujeme na to, že prioritou ÚIS má byť riadne a nezávislé 
prešetrovanie podozrení z trestnej činnosti príslušníkov PZ a ďalších zložiek.   Ako potvrdzujú 
uvedené podnety  v skutočnosti tomu tak nie je, pretože ÚIS sa v duchu príslovia „my o voze a vy 
o koze“ zaoberá bagateľnými a iracionálnymi skutočnosťami ako je návšteva riaditeľa NAKA  vo 
fitnescentre pričom podstatné veci ÚIS neprešetruje  a každú  zmienku alebo citáciu týkajúcu sa 
Milana Lučanského vyhodnocuje ako podanie trestného oznámenia.  Ako ďalší dôvod našej nedôvery 
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a pochybnosti o nezávislosti ÚIS  poukazujeme aj  na skutočnosť, že generálnym riaditeľom ÚIS bol 
v rokoch 2016-2018  Milan Lučanský  neskôr obvinený zo závažnej trestnej činnosti na ktorej sa 
podieľali aj viacerí vysokí funkcionári PZ, vrátane špeciálneho prokurátora, čo by nebolo možné bez 
krytia a podpory strany SMER–SD. Máme preto za to, že kontrola je účelová z dôvodu aktivít 
združenia vo veci oznamovania ekonomickej a inej trestnej činnosti.  Uvedené skutočnosti 
nasvedčujú, že  poverenie na kontrolu bolo vydané na podnet  niekoho voči komu smerovali 
naše podania priamo na podnet súčasného riaditeľa ÚIS Adriána Szabá, ktorého dňa 10. 4. 2019 
zvolili poslanci branno-bezpečnostného výboru na základe návrhu vtedajšej ministerky vnútra Denisy 
Sakovej nominovanej stranou SMER-SD.  Vzhľadom na množstvo obvinených vysokých 
funkcionárov ho preto považujeme za nedôveryhodnú osobu. Navrhujeme preto prerušenie finančnej 
kontroly prevádzanej ÚIS urgentne v čase zhoršujúcej sa pandemickej  situácie  až do ukončenia 
prešetrenia podanej námietky a podnetov. 

 
V náväznosti na vyššie uvedené skutočnosti  máme za to, že existuje dôvodné podozrenie, že 

poverenie na finančnú kontrolu na mieste bolo vydané riaditeľom ÚIS Adriánom Szabom  na 
objednávku  niekoho kto mal informáciu z odboru ÚIS Východ, ktorý de fakto svojím postupom  
legalizoval možnú  trestnú činnosť  na ktorú sme upozorňovali v gratulácii z 26. 3. 2020 ministra 
vnútra a ktorý predvolal k výsluchu riaditeľa NAKA B. Zuriana, ktorý vo výpovedí pred policajtom 
vypovedal nepravdivo, keď uvádzal, že v Poprade boli len dva fitnescentra a ja som vo fitnescentre 
kam chodil vyvolával konflikty a neplatil vstupné, čím sa v podstate dopustil trestného činu 
nepravdivej výpovede. O skutočnostiach, ktoré B. Zurian uvádzal  informoval internetový portál 
https://www.aktuality.sk/ v článku s názvom V Poprade boli len dve posilňovne, Reichelova a 
Žembova. Chodil som tam na striedačku, tvrdí šéf NAKA 

 https://www.aktuality.sk/clanok/870040/v-poprade-boli-len-dve-posilnovne-reichelova-a-
zembova-chodil-som-tam-na-striedacku-tvrdi-sef-naka/  Z tohto dôvodu navrhujeme preveriť 
kedy bolo vykázané doručenie  sťažnosti proti uzneseniu ČVS: UIS-198/OISV-2020 zo dňa 26. 
2. 2021 ÚIS Východ. V prípade, že doručenie sťažnosti bolo doručené  po dátume vydania 
poverenia ku  kontrole  bude naše podozrenie, že podnetom ku kontrole  bolo podanie sťažnosti 
vyvrátené a ide len o náhodné a nešťastné načasovanie. 

 
Vzhľadom na to, že kontrolu združeniu doposiaľ vždy vykonávali pracovníci Sekcie verejnej 

správy MV SR,  združenie požiada  Sekciu verejnej správy o vykonanie fyzickej kontroly a zástupca 
SZBPV vycestuje do Bratislavy a predloží všetky podklady k vykonaniu kontroly.  

  Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie žiadame  ÚIS o odklad finančnej 
kontroly na mieste až do uvoľnenia  v súčasnosti prijatých opatrení pretože máme právo, aby 
bol pri kontrole na mieste prítomný hospodár František Bednár st., nar. 6. 2. 1932 a zástupca 
kontrolnej a revíznej komisie SZBPV. Zároveň poukazujeme na to, že nikto z členov SZBPV 
nie je zamestnancom MV SR, ktorý spadajú do kompetencie právomoci ÚIS v zmysle zákona, 
preto sme toho názoru, že až po vykonaní fyzickej kontroly čerpania dotácie Sekciou verejnej 
správy MV SR,  by v prípade zákonných dôvodov mal ÚIS  vykonávať duplicitnú finančnú 
kontrolu na mieste.  

 
Prílohy: 

1. Podnet č. 1 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom 
konaní  príslušníkmi  NAKA Východ  a príslušníkmi  KR PZ Prešov Sp. Zn. ČVS: UIS-
198/OISV-2020 –nevypočutie navrhovaného svedka a marenia vyšetrovania podozrenia zo 
závažnej majetkovej trestnej činnosti  

2. Podnet č. 3 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom 
konaní  príslušníkmi  NAKA Stred a príslušníkmi  OR PZ Považská Bystrica  Sp. Zn. ČVS: 
UIS-59/BROK-2020 –nevypočutie navrhovaného svedka vo veci podania člena SZBPV 
Vladimíra Pavlíka 



 

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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3. Podnet č. 4 na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 
eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  
vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám a spôsobenie 
škody dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach a iných mestách 

4. Uznesenie ČVS: UIS-198/OISV-2020  zo dňa 18. 2. 2021 
5. Sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 26. 2. 2021 
6. Správa z  administratívnej finančnej kontroly MV SR  zo dňa 5. 2. 2021 s prílohami 
7. Sťažnosť vo veci diskriminácie SZBPV podaná predsedovi Európskej komisie a rade Európy 

vrátane odpovede.     
 

František Bednár 
 predseda SZBPV 

 
 
 
Na vedomie: 
 
Kancelária predsedu vlády SR 
Minister vnútra SR 
Predseda NR SR  
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť 
Špeciálny prokurátor JUDr. Daniel Lipšic  
Sekcia verejnej správy MV SR 


