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Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:ORP-54/1-VYS-B1-2020 PA zo dňa 31. 3. 2020
V stanovenej lehote podávame sťažnosť proti uzneseniu vyššie uvedenej spisovej
značky, vo veci zaslania „Otvoreného listu Generálnej prokuratúre – výzvy politických
väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala“ zo
dňa 15. 10. 2019, čo bolo Generálnou prokuratúrou upovedomením č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo
dňa 6. 12. 2019 označeným ako „trestné oznámenie podané na JUDr. Dobroslava Trnku“
odstúpené Krajskej prokuratúre Bratislava, ktorá ho postúpila pod. č. 1Kn 1059/19/1100-3 dňa
17. 12. 2019 na ďalšie konanie Okresnej prokuratúre Bratislava1, s následným pridelením OV
OKP OR PZ Bratislava 1, ktoré trestné oznámenie odmietlo.
Odôvodnenie
Sťažnosť proti uzneseniu podávame napriek tomu, že sme nepodávali trestné oznámenie
vo veci trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. K tomuto záveru dospela
Generálna prokuratúra, ako vyplýva z jej upovedomenia č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo dňa 6. 12.
2019. Citujeme: „ Na trestný odbor Generálnej prokuratúry SR bolo z organizačno-kontrolného
oddelenia dňa 18. 11. 2019 doručené Vaše trestné oznámenie z 15. 10. 2019, podané na JUDr.
Dobroslava Trnku, ktorý mal podľa obsahu tohto podania, ako bývalý generálny prokurátor
zabrániť riadnemu vyšetreniu okolnosti smrti, pošk. Ing Přemysla Coufala“. V skutočnosti sme
Generálnej prokuratúre zaslali na vedomie Otvorený list–výzvu politických väzňov na
zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala, čo podľa nášho
názoru bráni riadnemu vyšetreniu smrti P. Coufala a vzbudzuje pochybnosti o serióznom
prístupe k vyšetrovaniu zločinov komunizmu na Slovensku. Otvorený list s výzvou je uverejnený
aj na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/19/vyzva.html. V skutočnosti sme nikdy
neuvádzali, že bývalý Generálny prokurátor JUDr. Dobroslav Trnka mal priamo zabrániť
riadnemu vyšetreniu okolnosti smrti Ing. Přemysla Coufala, ale žiadali sme, aby bol tento
spis odblokovaný.

Máme za to, že Generálna prokuratúra, nepostupovala v súlade so zákonom, čo
potvrdzuje skutočnosť, že sa nevyjadrila k zásadnej otázke, ktorou je odblokovanie spisu kauzy
P. Coufala, a tendenčne a účelovo vec odstúpila Krajskej prokuratúre, pričom v danom prípade,
nakoľko sa jednalo o bývalého generálneho prokurátora mal vo veci konať Úrad špeciálnej
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prokuratúry a NAKA. Z tohto dôvodu vec nemala byť postúpená OV OKP OR PZ Bratislava 1,
ktoré nebolo príslušne o veci rozhodovať.

Samotné uznesenie vyšetrovateľa je účelové, tendenčné a vydané predčasne bez
vykonania základných vyšetrovacích úkonov, nakoľko ako vyplýva z obsahu priloženého
otvoreného listu v ktorom sme poukazovali na medializované informácie o tom, že Marián
Kočner, údajne na podnet finančnej skupiny Penta, prostredníctvom vtedajšieho generálneho
prokurátora Trnku mal zariadiť zablokovanie spisu vo veci smrti Coufala na 50 rokov, keďže
medzi vyšetrovateľmi ŠtB bol aj Miloš Dospiva nasadený na Coufala, ktorý má byť príbuzným
jedného z majiteľov tejto finančnej skupiny. Vyšetrovateľ sa v uznesení nezmienil ani slovom
o týchto skutočnostiach a odôvodnení uznesenia sa odvoláva len na predošlé skutočnosti z
vyšetrovacieho spisu, ktoré boli vždy v intenciách verzie ŠtB o samovražde.
Vyšetrovateľ pri tom nikdy nevypočul JUDr. Dobroslava Trnku ani predsedu
vyraďovacej komisie JUDr. Tibora Šumichrasta, ktorý spis zablokoval v archíve na 50 rokov
údajne z dôvodu, že obsahoval
chúlostivé informácie a osobné údaje. Jednoznačne
a presvedčivo nezdôvodnil na základe akého zákona a právneho dôvodu a na koho podnet
takto JUDr. Tibor Šumichrast rozhodol v čase kedy bol jeho priamym nadriadeným JUDr.
Dobroslav Trnka, pričom zákonnosť tohto rozhodnutia je zjavne v demokratickom
a členskom štáte EÚ sporná, nakoľko sa jedná o zločiny komunizmu, ktoré sú
nepremlčateľné.
Na základe uvedených dôvodov navrhujeme, aby bolo predmetné uznesenie zrušené ako
vydané predčasne a na základe chybného postupu Generálnej prokuratúry a následne sa o veci
znova rozhodlo v zmysle zákona.
Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy:
1. Otvorený list –výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej
smrti kňaza Přemysla Coufala.
2. Diskusný príspevok k článku https://domov.sme.sk/c/7188752/stat-strazi-estebakovodmieta-vydat-spisy.html Štát stráži eštebákov, odmieta vydať spisy
Spisy príslušníkov ŠtB narodených po roku 1930 odmieta ministerstvo vnútra vydať
Ústavu pamäti národa.
3. Upovedomenie GP SR č. IV/4 GPt 98/19/1000-8 zo dňa 6. 12. 2019
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