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Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
812 85 Bratislava
doporučene
Poprad 11.9.2013
Vec: Podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu neznámym páchateľom vo veci
samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade a podozrenie z trestného činu
krivého obvinenia
Ako občianske združenie, v zastúpení predsedom Františkom Bednárom, podávame trestné
oznámenie vo veci prešetrenia skutočnosti či nemohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu formou
nátlaku resp. zasahovania neznámym páchateľom do činnosti nebohého prokurátora Okresnej
prokuratúry v Poprade JUDr. Miroslava Juhasa, ktorý dňa 24. augusta 2013 spáchal samovraždu, čím
by sa mohlo jednať o prečin usmrtenia.
Súčasne podávame trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krivého obvinenia
a podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa Ing. Antonom Dankom, v súčasnosti
primátora Mesta Poprad, ktorý účelovými trestnými oznámeniami a súdnymi žalobami podanými na
základe krivých obvinení zastrašuje každého kto sa dožaduje, aby vyvrátil podozrenia voči jeho
osobe súvisiace s nadobudnutím jeho majetku v čase výkonu funkcie.
Odôvodnenie:
Nebohý JUDr. Miroslav Juhas, ako prokurátor Okresnej prokuratúry v Poprade rozhodoval v
trestnej veci ČVS: ORP-976/2-OVK-PP-2012 vedenej pre prečin zneužívania právomoci verejného
činiteľa, označeného ako neznámy páchateľ v postavení verejného činiteľa, v ktorej vyšetrovateľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad odboru kriminálnej polície zastavil trestné stíhanie
vo veci trestného oznámenia Františka Bednára podaného dňa 24.9.2012 Úradu špeciálnej
prokuratúry a v priebehu vyšetrovanie rozšíreného o ďalšie skutky nasvedčujúce o zasahovaní do
činnosti polície, ktorá k dnešnému dňu nepreverila údajný výjazd privolanej hliadky Mestskej
a Štátnej polície do bytu primátora Ing. Antona Danka. Sťažnosť podanú proti uzneseniu
vyšetrovateľa menovaný nebohý JUDr. Miroslav Juhas zamietol ako nedôvodnú uznesením sp. zn.
2 Pv 48/13-8 zo dňa 30.4.2013.
Dňa 25. 5. 2013 bola proti Okresnej prokuratúre v Poprade podaná sťažnosť Ústavnému
súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) pre porušenie základných práv a slobôd podľa čl. 127 Ústavy
SR, porušenie práva na prejednanie veci stanoveným postupom podľa č. 46 ods. 1 a porušenie čl.
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149, podľa ktorého má prokuratúra SR chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických
a právnických osôb a štátu, v ktorej doposiaľ ÚS SR nerozhodol. Predkladateľ sťažnosti v návrhu na
rozhodnutie o veci samej navrhuje aby ÚS SR zrušil uznesenie Okresnej prokuratúry v Poprade sp.
zn. 2Pv 48/13-8 zo dňa 30.4.2013 a vec vrátil na ďalšie konanie.
Nakoľko nebohý prokurátor JUDr. Miroslav Juhas dozoroval vec týkajúcu sa politického
prominenta –verejného činiteľa z Popradu, z dôvodu kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry,
žiadame a máme za to, že je zákonnou povinnosťou prokuratúry preveriť všetky okolnosti
samovraždy a vyvrátiť tak podozrenia zo súvisu s touto vecou a možným nátlakom resp.
zasahovaním do nezávislosti prokuratúry a všeobecne do nezávislosti orgánov činných v trestnom
konaní. Podotýkame, že o náhlej samovražde prokurátora hlavné a ani regionálne média verejnosť
neinformovali hoci sa jedná o verejného činiteľa. Tento postup je neštandardný a vo verejnosti
vyvoláva nedôveru v dodržiavanie zákonnosti v Slovenskej republike. Prvá správa o samovražde
prokurátora sa objavila s oneskorením takmer dvoch týždňov až 6.9.2013 paradoxne v bulvárnych
denníkoch Nový čas a Pluska, ktoré sa zameriavali len na údajné drogové trestné veci, ktoré mali byť
dozorované.
Existuje totiž dôvodné podozrenie, ktoré doposiaľ nebolo vyvrátené, že tak ako v súčasnosti
je zastrašované SZČPV a jeho predseda finančnou likvidáciou prostredníctvom žaloby, obdobne
mohol byť vyvíjaný nátlak aj na nebohého prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr.
Miroslava Juhasa. Rovnako je všeobecne známe a zistiteľné, že rôzne formy nátlaku či už vo forme
neposkytnutia dotácie HK Poprad Mestom Poprad, neoficiálne z dôvodu konfliktu jeho predsedu
s primátorom alebo iné, sú v Poprade bežne zaužívané a môžu ich potvrdiť ako svedkovia aj
občianski aktivisti, ktorí v minulosti kritizovali primátora ako napr. Ing. Imrich Body, alebo súčasná
poslankyňa NR SR Mgr. Helena Mezenská.

V druhej časti podnetu predkladáme Úradu špeciálnej prokuratúry oznámenie
o podozrení z trestného činu krivého obvinenia a podozrenia zo zneužívania právomoci
verejného činiteľa Ing. Antona Danka, v súčasnosti primátora Mesta Poprad, ktorý účelovými
trestnými oznámeniami a súdnymi žalobami podanými na základe krivých obvinení zastrašuje
každého kto sa dožaduje, aby vyvrátil podozrenia voči jeho osobe súvisiace s nadobudnutím
jeho majetku v čase výkonu funkcie.
Dôkaz:
1. Uznesenie Okresnej prokuratúry v Poprade sp. zn. 2 Pv 48/13-4 zo dňa 30.4.2013
2. Sťažnosť podaná Ústavnému súdu SR 25. 5. 2013 –(prvá a posledná strana)
Z dôvodu bezprostredného súvisu samovraždy prokurátora, podaného trestného oznámenia
a súdnej žaloby na ochranu osobnosti Ing. Antonom Dankom na predsedu Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov(SZČPV) a aj podania žaloby na samotné občianke združenie,
máme za to, že vyslovenými krivými obvineniami sa jedná o účelový a nezákonný postup so
zámerom odpútať pozornosť od skutočných podozrení z porušovanie zákona a prekračovania
právomoci verejného činiteľa.
Dôvodom podania trestného oznámenia a žaloby Ing. A. Dankom bola výzva občianskeho
združenia v mene ktorého bol primátor vyzvaný, aby odstúpil z funkcie a výzva predložená
poslancom Mestského zastupiteľstva na vyhlásenie referenda o dovolaní primátora za to, že doposiaľ
nevysvetlil nadobudnutie svojho majetku a viacerých medializovaných káuz. Primátor tak, ako aj
v súvislosti s uvedením jeho mena v kauze Gorila pri privatizácii Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti reagoval podaním trestného oznámenia a žaloby na súd. Súčasne žaloval a krivo obvinil
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aj občianskeho aktivistu Ing. Imricha Bodyho, F. Bednára a Svetové združenie bývalých čsl.
politických väzňov (SZČPV).
V pôvodnej žalobe bol krivo obvinený ako odporca v I. rade Ing. Imrich body, ktorého Ing.
Anton Danko obvinil, že uverejnil na svojej internetovej stránke http://www.popradradio.sk/
dokument s názvom Popradská gorila alias PoGo, ktorý je v skutočnosti doposiaľ stále uverejnený na
webovej stránke http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo . Ing. Imrich Body vo veci tohto
krivého obvinenia podal trestné oznámenie. Následne dňa 29.7.2013 právny zástupca Ing. Antona
Danka žalobu proti Ing. Imrichovi Bodymu stiahol. František Bednár a Svetové združenie bývalých
čsl. politických väzňov na tomto pojednávaní navrhli súdny zmier.
Ing. Anton Danko návrh na zmier odmietol a reagoval zastrašovaním. Dňa 7.8.2013
podal súdu návrh na zmenu petitu žaloby, kde už okrem ospravedlnenie žiada aj vyplatenie
sumy 33 000 eur od Františka Bednára a 33 000 eur od Svetového združenia bývalých čsl.
politických väzňov ako nemajetkovú ujmu v peniazoch.
Tak ako bol v žalobe krivo obvinený Ing. Imrich Body, rovnako boli krivo obvinení
František Bednár a SZČPV nepravdivými tvrdeniami a krivým obvinením, že uverejnili
nepravdivé informácie o osobe Ing. Antona Danka. V uvedenej žalobe je uvedené, citujeme:
„Súd určuje, že uverejnením nepravdivých informácii v liste zo dňa 24.9.2012, ktorý je
uvedený ako dôkaz č. 4, žalovaný neoprávnene zasiahol do práva žalobcu na ochranu osobnosti.“
„Súd určuje, že uverejnením nepravdivých informácii v listoch zo dňa 10.9.2012 a 11.9.2012,
ktoré sú uvedené ako dôkazy č. 2 a3 odporca neoprávnene zasiahol do práva žalobcu na ochranu“
Listinnými dôkazmi je jednoznačne dokázateľné, že:
• všetky uvedené listy neboli nikdy žalovanými uverejnené ale oficiálne podané na podateľni
Mestského úradu v Poprade
• žalobca nepredložil žiadny právne relevantný dôkaz potvrdzujúci ich nepravdivosť,
• nemôže sa jednať o úmysel uvádzať nepravdivé informácie, pretože sa jedná preukázateľne
len na odvolávanie sa na už v minulosti uverejnené informácie.
• navyše v uvedených listoch sa výslovne uvádza, , citujeme: “Nie sme kompetentní
posudzovať mieru ich hodnovernosti, pretože to patrí do kompetencie iných inštitúcii
Slovenskej republiky. Posudzujeme však Vašu politickú a morálnu zodpovednosť voči
občanom Popradu.“
Dôkaz: Spis Okresného súdu sp. zn. 7C452/2012

Na základe uvedených skutočností je zrejme, že sa jedná o krivé obvinenie na základe ktorého
bola podaná žaloba, ktorú Okresný súd v Poprade pripustil, rovnako ako neskôr pripustil stiahnutie
žaloby proti odporcovi v 1. rade a zmenu petitu zo dňa 7.8.2013. Keďže sa v danom prípade jednalo
aj o výzvu na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora odoslanú poslancom, jedná sa týmto aj
o neprimerané zastrašovanie občanov SR, ktorý sa domáhajú vyhlásenia referenda.
Existuje aj dôvodné podozrenie, že zo strany Ing. Antona Danka mohlo dôjsť k prečinu
zneužívanie právomoci verejného činiteľa, pretože v súdnom spore v ktorom vystupuje ako
súkromná osoba a nie ako verejný činiteľ, predkladá súdu dokumenty oficiálne podaní na podateľni
Mestského úradu a navrhuje vypočuť ako svedkov zamestnancov Mestského úradu.
Dôkaz:
1. Podanie zo dňa 7.8.2013
2. Uznesenie Okresného súdu v Poprade sp. zn 7C/452/2013 zo dňa 22.8.2013
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Nakoľko sa jedná v danom prípade o zneužitie justície v účelovom občianskom súdnom
konaní v ktorom vystupuje Ing. Anton Danko ako súkromná osoba a nie ako verejný činiteľ, je
zjavné, že sa jedná v podstate o skrytý politický proces maskovaný civilným konaním, pričom
sa bez pochyb jedná o ekonomickú likvidáciu nežiaduceho kritika a politického oponenta a
rovnako aj o likvidáciu Svetového združenia bývalých politických, ktoré by muselo ukončiť
svoju činnosť a keďže nemá žiadny majetok jednalo by sa o nevymáhateľnú pohľadávku.
Z týchto dôvodov,
v záujme ochrany Františka Bednára a jeho rodiny, ktorej hrozí
ekonomická likvidácia, rovnako ako hrozí občianskemu združeniu SZČPV, v snahe predísť
krajnému riešeniu –žiadosti o politický azyl, dávame uvedený podnet aj s prílohami na
vedomie.
1. AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
Karpatska 11
811 05 BRATISLAVA

10. Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Prepoštská 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto

2. Európsky ombudsman
Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
Francúzsko

11. Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Palisády 49
811 06 Bratislava –Staré Mesto

3.

12. VIA IURIS
Radničné námestie 3
902 01 Pezinok

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. Box 1
820 04 Bratislava 24

4. Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Hummelova 4
814 91 Bratislava - Staré Mesto
5. Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Godrova 4, 811 06 Bratislava, Slovakia
6. Embassy of the U.S.A. P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic
7. Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava
8. Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Slovenskej republike
Somolického 1/a, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
9. Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Slovenskej republike
ul. Jančova 5,
811 02 Bratislava 1

Prílohy:
1. Uznesenie Okresnej prokuratúry v Poprade sp. zn. 2 Pv 48/13-4 zo dňa 30.4.2013
2. Sťažnosť podaná Ústavnému súdu SR 25. 5. 2013 –(prvá a posledná. Strana)
3. Podanie zo dňa 7.8.2013
4. Uznesenie Okresného súdu v Poprade sp. zn 7C/452/2013 zo dňa 22.8.2013
František Bednár
predseda SZČPV
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