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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Štúrova 2 

812 85 Bratislava 

 

Vec: Trestné oznámenie – vydieranie 

 

Týmto dávam podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu 

Vydierania podľa § 189 Trestného zákona (ďalej len „TZ“). K spáchaniu tohto trestného činu 

mohlo podľa môjho názoru prísť neznámym páchateľom v súvislosti so zverejnením 

videonahrávky pani Ivety Jánošovej a jej následným dištancovaním sa od nahrávky.  

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 trestných činov Prijímania úplatku podľa § 328 až 330 Trestného zákona, 

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

prípadne Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ. 

V článku Jánošová sa dištancuje od obsahu nahrávky o jej exmanželovi, ktorý bol 

zverejnený na portáli webnoviny.sk sa uvádza, že pani Jánošová sa dištancuje od zverejnenia 

nahrávky, ako aj od jej obsahu. Zo samotného obsahu nahrávky, aj z jej formy sa javí, že 

vyjadrenia pani Jánošovej na nahrávke boli poskytnuté dobrovoľne a bez donútenia. Následné 

dištancovanie sa nielen od zverejnenia nahrávky, ale aj od jej obsahu, vyvoláva podozrenie, 

že na pani Jánošovú mohol byť v tejto veci vyvinutý nátlak, aby svoje vyjadrenia zmenila 

a dištancovala sa od nich. 

Podľa § 189 ods. 1 TZ „Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej 

ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až 

šesť rokov.“  Vzhľadom na okolnosti prípadu existujú dôvodné pochybnosti o tom, že pani 

Jánošová svoj postoj zmenila úplne dobrovoľné. Je možné, že ju niekto hrozbou násilia alebo 

inej ťažkej ujmy nútil, aby sa od svojich vyjadrení zaznamenaných na nahrávke verejne 

dištancovala.  

V prípade, žeby sa tak stalo, je pravdepodobné, že mohlo ísť o spáchanie trestného 

činu vydierania podľa § 189 ods. 2 písm. c), čiže z osobitného motívu. Osobitným motívom 

sa podľa § 140 písm. c) rozumie spáchanie trestného činu v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný 

trestný čin. Keďže existuje podozrenie, že konanie opísané na nahrávke pani Jánošovej 

vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie, je pravdepodobné, 

že ak prišlo v tejto súvislosti aj k spáchaniu trestného činu vydierania, motívom mohol byť 

úmysel zakryť niektorý z trestných činov týkajúcich sa konania opísaného na nahrávke. To by 

opodstatňovalo použitie vyššej sadzby trestu za trestný čin vydierania (trest odňatia slobody 

na štyri až desať rokov).  

 

 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 9. novembra 2015. 
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Prílohy: 

 

Jánošová sa dištancuje od obsahu nahrávky o jej exmanželovi 
Autor: WebNoviny.sk, 5. novembra 2015 20:40 

Na internete sa objavila videonahrávka, na ktorej bývalá manželka exposlanca Smeru 

Vladimíra Jánoša, hovorí o jeho kšeftoch. Vo štvrtok však vydala vyhlásenie, že sa od jej 

obsahu dištancuje a žiada Ivana Katrinca o jej stiahnutie. 

BRATISLAVA 5. november (WebNoviny.sk) - Bývalá manželka exposlanca Smeru 

Vladimíra Jánoša sa dištancuje od videonahrávky, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Facebook 

Ivan Katrinec.  

"Vyzývam pána Katrinca, aby okamžite zabezpečil stiahnutie súkromnej videonahrávky z 

internetu. Nikdy som nedala súhlas na jej zverejnenie. Na tento rozhovor ma naviedol. Ako 

som sa neskôr dozvedela, jeho cieľom bolo s touto nahrávkou obchodovať. Dištancujem sa od 

tejto iniciatívy, ako aj od obsahu nahrávky. V tomto zmysle som vypovedala aj na polícii," 

konštatuje sa vo vyhlásení, ktoré médiám poslal jej právny zástupca Ivan Pecník. 

Iveta Jánošová v nahrávke prehovorila o kšeftoch jej exmanžela. Domov podľa nej nosil 

milióny, dobre vychádzal s premiérom Ficom a Kaliňáka nazýval balkánskym cigáňom. Jánoš 

mal so svojou exmanželkou konflikty a po rozvode má zakázané stretávať sa s dcérou 

Jasmínou. Začiatkom marca tohto roka sa na internete objavili prepisy nahrávok, ako jej mal 

vulgárne nadávať a vyhrážať sa jej. V reakcii na vtedajšie medializované informácie sa vzdal 

svojich funkcií. 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1009597-janosova-sa-distancuje-od-obsahu-

nahravky-o-jej-exmanzelovi/  

 

Ďalšie informácie:  

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 

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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