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Informácia o porušovaní a zlyhávaní princípov právneho štátu  
Návrh projektu  zriadenie inštitútu odboru verejného dohľadu   

 
Vážený pán Premiér,  je našou povinnosťou informovať Vás o dôvodnom podozrení  

z porušovania princípov právneho štátu k čomu dochádza zasahovaním  do nezávislosti  Úradu 
inšpekčnej služby a NAKA.  

 
Naše podozrenie odôvodňujeme  v prílohe podanou námietkou proti postupu Úradu 

inšpekčnej služby (ÚIS), vrátane niekoľkých podnetov, ktoré potvrdzujú zasahovanie do 
nezávislosti ÚIS a NAKA čo potvrdzujeme v prílohe podnetmi č. 1 a 3.  

 
 Výsledok s akým NAKA a Úrad inšpekčnej služby ukončili odmietnutím trestné 

oznámenia, ktoré im boli  postúpené ministrom vnútra  na základe našej gratulácie k jeho zvoleniu 
do funkcie zo dňa 26. 3. 2020 a doplnenia o nezákonnej likvidácii nemocnice v Kvetnici zo dňa 
28. 4. 2020 potvrdil, že nielen v Maďarsku a Poľsku ako konštatovala EÚ sa porušujú princípy 
demokratického štátu ale flagrantne sa porušujú aj v Slovenskej republike. 

 
Nie je náhoda, že  okamžite po podaní sťažnosti  proti uzneseniu ÚIS zo dňa 26. 2. 2021 

sp.zn. ČVS: UIS-198/OISV-2020  z ktorej vyplýva nehodnovernosť  výpovede riaditeľa NAKA 
Branislava Zuriana, a čo je ale  horšie aj dôvodné podozrenie, že  priamo ÚIS sa podieľa na 
zakrývaní trestnej činnosti, ako potvrdzujeme v prílohe podnetmi č. 1 a č. 3, riaditeľ ÚIS Adrián 
Szabó dňa 2. 3. 2021 vydal poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste vo veci dotácie 
poskytnutej Sekciou verejnej správy MV  SR Svetovému združeniu bývalých politických väzňov 
na činnosť v roku 2020. 

Z tohto dôvodu, keďže sme ako vecne príslušnú na vykonanie kontroly požiadali 
Sekciu verejnej správy, taktiež požiadali ministra vnútra o poskytnutie informácie či 
riaditeľ ÚIS Adrián Szabó vydal poverenie na finančnú kontrolu na pokyn  ministra vnútra. 

  
Nie je náhoda, že  po podaní trestného oznámenia vtedajším riaditeľom SIS Vladimírom 

Pčolinským Úradu inšpekčnej služby na príslušníkov PZ, bol  riaditeľ SIS zadržaný NAKA, ktorej 
riaditeľom je stále človek, ktorý nepravdivo vypovedal pred vyšetrovateľom ÚIS a v rozhovore 
pre Denník N z 10. 3. 2021, nepravdivo uvádzal, že jediným jeho majetkom je byt, ktorý si kúpil 
v roku 2009, čo sa preukázateľne nezakladá na pravde a ako nasvedčujú viaceré skutočnosti išlo 
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s najväčšou pravdepodobnosťou o nepriamu korupciu. Človek, ktorý  kvôli hre na dve strany 
a kontaktmi na vplyvné osoby prepojené s tzv. pozemkovou mafiou, v snahe prekryť zneužívanie 
právomoci verejného činiteľa rozohral vabank, ktorý vyvolal po zadržaní riaditeľa SIS škandál 
aký nemá obdobu v žiadnom zo štátov EÚ.  

Rovnako je riaditeľom ÚIS človek, ktorý namiesto toho, aby jeho úrad bol garantom 
právneho štátu je zodpovedný za to, že tento úrad marí vyšetrovanie a podieľa sa na zakrývaní 
trestnej činnosti.  

 
Na základe dôvodného podozrenia zo zasahovania do nezávislosti  ÚIS a podozrenia zo 

zneužívania právomoci riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, sme podali  podnet predsedovi 
branno-bezpečnostného výboru NR SR na predvolanie riaditeľa ÚIS Adriána Szabá a riaditeľa 
NAKA Branislava Dzuriana, aby pred výborom vyvrátili uvedené podozrenia.  

 
V súvislosti  s  podozrením zo zasahovania do nezávislosti ÚIS, poukazujeme  na 

nedostatočnú nezávislosť inšpekcie Ministerstva vnútra SR a absenciu verejného dohľadu, čo 
je v rozpore s medzinárodným dohovorom, ktorý  je pre Slovenskú republiku záväzný.  

 
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 
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. 

 
Z tohto dôvodu  chcú občianski aktivisti z radov mladých ľudí, ktorí sú v súčasnosti 

členmi Sekcie SZBPV-Podpora demokracie, pripraviť pre vládu SR projekt systémového 
riešenia, ktoré by jednak riešilo túto problematiku a zároveň by v očiach verejnosti súčasná 
vláda získala podporu  pre jej pokračovanie aj po ďalších voľbách.   

 
V projekte okrem vydávania periodika Svedomie, ktoré by podporovalo kroky vlády a bolo 

alternatívou proti šíreniu dezinformácii, chceme navrhnúť, aby sa pri okresných úradoch vytvoril 
Odbor verejného dohľadu  princípov právneho štátu. Na ich zriadenie  navrhneme ministerke pre 
investície využiť finančné prostriedky EÚ.  

 Mimovládne organizácia a v súčasnosti  existujúci tretí sektor nemá žiadny zásadný vplyv a 
kompetencie  v boji proti korupcii a sofistikovanej ekonomickej trestnej činnosti a sú v podstate len 
biznisom pre určené skupiny.  

Nami návrhový odbor by prijímal podnety občanov, pri prešetrovaní  ktorých zlyháva 
polícia, prokuratúra a justícia. Bez podpory vlády a primeraných kompetencií to však nebude  
možné.  

 Sme presvedčení, že odkrývanie dlhodobo neriešených  káuz,  vrátane odkrývania činnosti 
tzv. pozemkovej mafie,  čo je pre väčšinu obyčajných ľudí   mimoriadne citlivá téma o ktorej nič 
nevedia, by bolo zásadným pre oslovenie širokej verejnosti  s politickým dosahom v čase, kedy 
opozícia robí všetko pre to, aby  sa k moci dostala späť politická mafia. Súčasne by sa zvýšil kredit 
vlády a ministerstva vnútra pod ktoré spadajú okresné úrady.  

 
Ako potvrdzuje podnet č. 2, je poľutovaniahodné, že rok po voľbách a zmene prednostov 

okresných úradov nominovaných Smerom–SD, nemá adekvátnu podporu zo strany ministerstva 
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zúfalý prednosta okresného úradu v Poprade, ktorý  na podnet znepokojených občanov a na prospech 
ochrany životného prostredia začal dôsledne kontrolovať výstupy odboru starostlivosti o životné 
prostredie OÚ Poprad.  Následne sa začali tlaky zo strany investorov  na ovplyvňovanie správneho 
konania okresného úradu, spochybňovanie  konania prednostu a obhajovanie konania vedúceho 
odboru životného prostredia, ktoré bolo v prospech spoločnosti. Okrem toho sa právny zástupca 
investora domáhal na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť informácie o 
interných záležitostiach okresného úradu, aby takto mohol diskreditovať osobu prednostu a ochránil 
vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredia, ktorý rozhoduje v prospech zámeru a neprikladá 
vážnosť objektívnemu posúdeniu vplyvov zámeru na životné prostredie.   

Je smutné, že prednostovi v jeho zápase s lobistami a pozemkovou mafiou  musí pomáhať 
občianske združenie politických väzňov s najnižšou  dotáciou.   

 
 Vážený pán Premiér,  súčasná realita kedy zlyháva polícia, prokuratúra a kontrolné 
inštitúcie na ktoré občianska spoločnosť nemá žiadny vplyv, nás núti suplovať činnosť polície 
k čomu nemáme ako občianske združenia prostriedky a žiaľ za 20 rokov existencie združenia 
ani podporu štátu. 
 

Robert Fico je síce politický vagabund, ale o  ním podporovaný Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov (SZPB) sa vedel vždy postarať a vyhlásil ho dokonca za súčasť vládnej 
politiky. Zatiaľ čo oni dostávali roky státisíce my sme bojovali o prežitie. Na čo použili dotácie vo 
výške vyše  400 000 eur ročne potvrdzuje podnet č. 4 v prílohe a tisíce preukazov na bezplatnú 
prepravu v MHD  vydaných neoprávneným osobám. 

Pýtam sa preto, koho súčasťou sú dnes na rozdiel od SZPB politickí väzni, ktorých dotácie na 
činnosť sa majú znížiť v dôsledku pandemie?  

 
Za 20 rokov som si z dotácie nikdy nadal žiadnu odmenu a jediným čo som z toho mal boli 

trestné oznámenia a žaloby. Od roku 1990 do roku 2000 som bol členom Konfederácie politických 
väzňov Slovenska (KPVS).  

Za to, že som neprezradil spoločníkov popradskej skupiny mi ŠtB prekvalifikovala  trestný 
čin odstrašenia funkcionára KSČ na trestný čin  s hrozbou trestu smrti.  Niekoľko rokov na mňa na 
oddelení pre protištátne trestné činy Hlava I., nasadzovali konfidentov, aby ŠtB odhalila mojich 
spoločníkov. Strihali ma dohola ako v nacistickom koncentráku, mal som návštevu raz za rok 
s kilogramovým balíkom. Nemám policajnú akadémiu ako pán Zurian ale mám školu života, kde išlo 
každý deň o prežitie a človek nevedel či mu nedajú na celu psychopata alebo konfidenta, ktorý mu 
podstrčí do slamníka list s pílkou na železo, aby mu pridali  ďalší trest. V roku 1988 ma na základe 
udania konfidenta, že pripravujem záškodníctvo a vyslobodzovanie politických väzňov z Valdíc 
a Leopoldova opäť vyšetrovala ŠtB a bol som rok vo vyšetrovacej väzbe v Prešove.  Tesne pred 
novembrom 1989 mi KS Bratislava pridal k 14 rokov navyše ešte 5,5 roka za prípravu na 
záškodníctvo. Na rozdiel od Milana Lučanského som sa neobesil.  

Píšem Vám to preto, lebo som si povedal, že keď to peklo prežijem urobím všetko, aby sa 
 nezabudlo na obete komunizmu,  odhalím pamätník obetiam okupácie 21. augusta v Poprade, kde 
strieľali aj  do mojich priateľov a dám previesť z Rakúska telá mojich rovesníkov do Kežmarku, 
ktorých zabili pohraničníci pri pokuse o útek do Západ v roku 1980.  

Keďže KPVS o to nemala záujem, vzdal som sa funkcie tajomníka a požiadal som o podporu 
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, toho  času so sídlom vo 
Švajčiarsku.  Obidva pamätníky sa podarilo odhaliť a to v čase kedy združenie, ktorého som sa stal 
predsedom nedostávalo ešte žiadnu dotáciu.  

Za dvadsať rokov existencie nášho združenia, ktoré sa stalo nástupníckou organizáciou 
združenia zo Švajčiarska, sme pre naše zásadové postoje k zločinom komunizmu a ich pokračovaní 
v ekonomickej podobe po novembri 1989 dostávali od roku 2006 najnižšiu dotáciu. 
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Dnes nám chce ÚIS robiť finančnú kontrolu s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote na 
základe objednávky. Často uvažujem či má zmysel sa ešte v tomto štáte angažovať a či by nebolo 
lepšie rezignovať, venovať sa rodine a uvoľniť priestor  protifašistickým bojovníkom, nacionalistom 
zo združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a Konfederácii 
politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorá sa v obave, aby jej neznížili  dotáciu  k verejným 
veciam radšej nevyjadruje a  radšej s pani prezidentkou   formálne kladie vence pri bráne slobody 
alebo k niektorému z pamätníkov  A. Srholcovi.   

 
S úctou 

 
František Bednár 
 predseda SZBPV 
 
 
 

 
Prílohy:   
 
1. 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 zo dňa 15. 3. 2021 
 
2. 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 
zo dňa 15. 3. 2021 

 
3. 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  

 
4. 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 

  
5. 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 

 
6. Sťažnosť proti uzneseniu  ÚIS zo dňa 26. 2. 2021 
 
V prípade požiadania, vzhľadom na rozsah dokumentov, zašleme aj ostatné prílohy k predmetným 
podnetom.  
 


