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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Štúrova 2 

812 85 Bratislava 

 

Vec: Trestné oznámenie – neoznámenie trestného činu 

 

Týmto dávam podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu 

Neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona (ďalej len „TZ“). K spáchaniu 

tohto trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť neznámym páchateľom v súvislosti 

s listom, ktorý zaslal právny zástupca Ivety Jánošovej Ivan Katrinec zaslal predsedovi vlády 

Robertovi Ficovi.  

Minulý týždeň bola zverejnená videonahrávka s vyjadreniami Ivety Jánošovej, bývalej 

manželky poslanca Národnej rady Slovenskej rady za stranu SMER – SD Vladimíra Jánoša. 

O obsahu nahrávky informovali viaceré médiá, na internete je zverejnená aj samotná 

nahrávka. Z obsahu vyjadrení pani Jánošovej vyplýva dôvodné podozrenie, že mohlo prísť 

k spáchaniu niektorého z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy 

osobitnej časti TZ. Konkrétne mohlo ísť o trestné činy Prijímania úplatku podľa § 328 až 330 

Trestného zákona, Podplácania podľa § 332 až 334 TZ, Nepriamej korupcie podľa § 336 TZ, 

prípadne o trestný čin Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ. 

V článku Vladimír Jánoš bral baníkom, tvrdila vo videu jeho bývalá žena, ktorý bol 

zverejnený dňa 6. novembra 2015 v denníku SME (v internetovej verzii zverejnený 5. 

novembra 2015 o 21:18 hod., autor Matúš Burčík) sa uvádza: „Jej zástupca Ivan Katrinec na 

videu tvrdí, že o podozreniach informovali Fica listom z 20. apríla. O desať dní dostali z 

Úradu vlády zdvorilostnú odpoveď, z ktorej vyplývalo, že k premiérovi sa list ani nedostal.“ 

Podľa § 340 TZ „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na 

ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, 

alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej 

časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní 

alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo 

služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby 

príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“  

Z videa s vyjadreniami pani Jánošovej, aj zo zverejnených článkov, ktoré o ňom informovali, 

jednoznačne vyplýva podozrenie, že mohol byť spáchaný niektorý z trestných činov korupcie. 

Ak takéto podozrenie vyplývalo aj z listu Ivana Katrinca Robertovi Ficovi, mali tí, ktorí sa 

oboznámili s jeho obsahom, či už išlo o adresáta listu alebo iné osoby, povinnosť oznámiť 

uvedené podozrenia orgánom činným v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak tak 

neurobili, vzniká podozrenie, či takýmto konaním nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty 

trestného činu Neoznámenia trestného činu. 

 

 

 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 9. novembra 2015. 
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Prílohy: 

Vladimír Jánoš bral baníkom, tvrdila vo videu jeho bývalá žena, SME 

http://www.sme.sk/c/8062413/vladimir-janos-bral-banikom-tvrdila-vo-videu-jeho-byvala-

zena.html 

 

Ďalšie informácie:  

Valí sa ďalšia špina! Žena exposlanca Jánoša prehovorila v drsnom VIDEU 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vali-dalsia-spina-zena-poslanca-janosa-prehovorila-

drsnom-videu.html 

 

Manželka exposlanca Smeru Jánoša prehovorila o pekle a kšeftoch: Šokujúca spoveď na 

VIDEu! 

http://www.topky.sk/cl/10/1508167/Manzelka-exposlanca-Smeru-Janosa-prehovorila-o-

pekle-a-kseftoch--Sokujuca-spoved-na-VIDEu- 

 

Video bývalej manželky exposlanca Smeru Jánoša už rieši polícia 

http://aktualne.atlas.sk/video-kauza-exposlanca-janosa-oziva-byvala-manzelka-mu-poslala-

drsny-odkaz/dnes/kauzy/ 

 

Ficove vlády dali do baní stámilióny, podľa Jánošovej exmanželky časť končila uňho v 

alobale 

https://dennikn.sk/287701/policia-preveruje-ci-janos-nosil-z-bani-miliony-v-hotovosti/ 
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