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3. Podnet 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
Podávame podnet pre podozrenie zo zasahovania do nezávislosti OČTK resp., zneužívania
právomoci verejného činiteľa vo veci člena Svetového združenia bývalých politických väzňov,
signatára Charty 77, novinára a občianskeho aktivistu pána Vladimíra Pavlíka, nar. 10. 9. 1948,
bytom, Orlové 75, okres Považská Bystrica.
Menovaný v roku 2015 publikoval na internete nove doposiaľ OČTK neznáme skutočnosti,
týkajúce sa spoluúčasti Ľubomíra Osrmana na trestnej činnosti vývozu falošných obrazov v hodnote
16 mil. eur a jeho spoluúčasti na podozrení z trestného činu podplácania pri „vyslobodzovaní“ z CPZ
dekana Pavla Trnku, evidovaného v registroch ÚPN ako agenta ŠtB s krycím menom Paľo. Toho
času dekan z Bytče Pavol Trnka bol zatknutý špeciálnym komandom rakúskej polície vo
Schwechate pri Viedni a po prepustení uviedol, že nevedel, že sa jedná o falzifikáty a obrazy viezol
na expertízu. Podrobnosti o tejto trestnej činnosti boli uvedené vo viacerých médiách v Slovenskej
republike a prípad bol uzatvorený s odôvodnením, že skutok sa nestal.
Za publikovanie článku sudca Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. Robert Jankovský ,
švagor bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (obaja v minulosti s blízkymi kontaktmi na
mafiánov bratov Čongrádyovcov) vydal na základe návrhu Ľubomíra Osrmana nevykonateľné
predbežné opatrenie o povinnosti ešte pred podaním žaloby na ochranu osobnosti s náhradou
finančnej ujmy vo výške 50 000 eur, odstrániť inkriminovaný článok z internetovej stránku za ktorej
vlastníka a prevádzkovateľa označil Vladimíra Pavlíka, pričom tento bol len jedným z prispievateľov
stránky. Ľubomír Osrman podal zároveň aj návrh na exekúciu domu s pozemkom Vladimíra Pavlíka,
v prípade ak nesplní povinnosti uložené predbežným opatrením. Na zákale ďalších rozhodnutí
justičnej mafie z Považskej Bystrice prepojenej s exekučnou mafiou, aj po zrušení predbežného
opatrenia Krajským súdom Trenčín, je v súčasnosti proti Vladimírovi Pavlíkovi vedená exekúcia jeho
dôchodku za neuhradenie trov konania exekútorke JUDr. Márii Hlavňovej-Bilej vo veci nezákonnej
exekúcie. O žalobe na ochranu osobnosti k dnešku odvolací súd právoplatne nerozhodol. Vo veci
perzekúcie Vladimíra Pavlíka Justičnou a exekútorskou mafiou bola Európskym parlamentom
pripustená a na stránke európskeho parlamentu uverejnená petícia č.1173/2020. Zároveň dňa 1. 3.
2021 a predsedníčka predsedníčka výboru pre petície Európskeho parlamentu postúpila prípad
Vladimíra Pavlíka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho
parlamentu ako potvrdzujeme v prílohe.
Príčinou perzekúcie Vladimíra Pavlíka je skutočnosť, že príslušníci PZ odignorovali návrh
Vladimíra Pavlíka na konfrontáciu Ľubomíra Osrmana so svedkom, ktorý by potvrdil, že na podvode
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s obrazmi sa podieľal aj Ľubomír Osrman a zároveň by uviedol skutočnosti o okolnostiach za akých
bol prepustený z CPZ Pavol Trnka a kto sa na tom podieľal.
Vladimír Pavlík z tohto dôvodu dňa 19. 7. 2016 podal priamo Generálnej prokuratúre oznámenie
o nových skutočnostiach trestnej činnosti a požiadal o poskytnutie štatútu chráneného svedka pre
ním navrhovaného svedka.
Dôkaz: Oznámenie o nových skutočnostiach trestnej činnosti – žiadosť o poskytnutie štatútu
chráneného svedka zo dňa 19. 7. 2016
Napriek tomu nebola konfrontácia a vypočutie svedka dodnes vykonané príslušníkmi OR PZ
Považská Bystrica a rovnako návrh na konfrontáciu odignorovali príslušníci NAKA stred. Pplk.
Paedr. Pavel Slivka vo vyrozumení č. PPZ-NKA-OS-803 -001/2020 –PZ zo dňa 16.10.2020 vo veci
žiadosti adresovanej policajnému prezidentovi dokonca uviedol, že Vladimír Pavlík odmietol uviesť
totožnosť svedka.
Z dôvodu podozrenia zo zasahovanie do nezávislosti OČTK Vladimír Pavlík podal 22.11.
2019 Úradu inšpekčnej kontroly Sťažnosť na postup vyšetrovateľov PPZ NKA expozitúra stred
Banská Bystrica a OR PZ Považská Bystrica vo veci nepredvolania navrhovaného svedka,
ktorý by potvrdil nové okolností podozrenia z trestnej činnosti
Dôkaz: Sťažnosť na postup vyšetrovateľov PPZ NKA expozitúra stred Banská Bystrica a OR PZ
Považská Bystrica vo veci nepredvolania navrhovaného svedka, ktorý by potvrdil nové okolností
podozrenia z trestnej činnosti zo dňa 22. 11. 2019.
ÚIS podnet vyhodnotil účelovo a zmätočne ako podanie trestného oznámenia pre
zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť v tom čase prezident
policajného zboru Milan Lučanský a podanie Vladimíra Pavlíka odmietol uznesením ČVS:
UIS-59/BROK-2020 zo dňa 6. 11. 2020.
Dôkaz: Uznesenie ČVS: UIS-59/BROK-2020 zo dňa 6. 11. 2020
Nakoľko výpoveďou svedka by vyšli najavo doposiaľ neznáme a nové okolnosti, ktorými by
bol podozrivý istý bývalý politik a vysoký predstaviteľ cirkvi, robí sa všetko preto, aby nedošlo ku
konfrontácii tohto svedka s Ľubomírom Osrmanom. Na základe uvedených dôvodov existuje
dôvodné podozrenie zo zasahovania do nezávislosti OČTK a dokonca aj do nezávislosti Úradu
inšpekčnej služby a podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, z toho dôvodu podnet
dávame na vedomie aj Špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Danielovi Lipšicovi.
Prílohy:
1. Petícia č.1173/2020 pripustená Európskym parlamentom
2. Oznámenie predsedníčky výboru pre petície Európskeho parlamentu o postúpení prípadu
Vladimíra Pavlíka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho
parlamentu ako potvrdzujeme v prílohe zo dňa 1. 3. 2021
3. Oznámenie o nových skutočnostiach trestnej činnosti – žiadosť o poskytnutie štatútu
chráneného svedka zo dňa 19. 7. 2016
4. Sťažnosť na postup vyšetrovateľov PPZ NKA expozitúra stred Banská Bystrica a OR PZ
Považská Bystrica vo veci nepredvolania navrhovaného svedka, ktorý by potvrdil nové
okolností podozrenia z trestnej činnosti zo dňa 22. 11. 2019.
5. Uznesenie ČVS: UIS-59/BROK-2020 zo dňa 6. 11. 2020
František Bednár
predseda SZBPV
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