
Povinná osoba: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Žiadateľ: Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií 

 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto 

žiadam o poskytnutie informácií, ktoré súvisia s tlačovou besedu, ktorá sa na Úrade vlády SR 

uskutočnila v utorok 27. februára 2018 o 14.30 hod. za účasti predsedu vlády Roberta Fica, 

podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prezidenta Policajného zboru Tibora 

Gašpara. Témou tlačovej besedy boli Aktuálne informácie v prípade vraždy Jána Kuciaka a 

jeho priateľky. V miestnosti konania tlačovej besede sa nachádzala hotovosť v hodnote 1 

milión eur (ďalej len „predmetný milión eur“). Podľa slov premiéra Roberta Fica vláda 

rozhodla o vyhlásení odmeny 1 milióna eur pre človeka, ktorý poskytne relevantné 

informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu, usvedčeniu a odsúdeniu vrahov. V tejto súvislosti 

Vás žiadam o poskytnutie nasledovných informácií:  

1. Informáciu o tom, či išlo v prípade predmetného milióna eur vystaveného na 

spomínanej tlačovej besede o pravé bankovky alebo len o atrapy bankoviek. 

2. Informáciu o tom, kto (ktorý štátny orgán, fyzická osoba alebo právnická osoba) je 

vlastníkom týchto bankoviek. 

3. Informáciu o tom, z ktorého účtu (číslo účtu, názov banky) boli tieto bankovky 

vybrané. 

4. Informáciu o tom, ktorá fyzická osoba (meno, priezvisko, funkcia alebo pracovné 

zaradenie, pracovisko), kedy (deň, hodina) a kde (adresa pobočky) boli tieto 

prostriedky vybrané v hotovosti z účtu. 

5. Informáciu o tom, kto (meno, priezvisko, funkcia alebo pracovné zaradenie, 

pracovisko) rozhodol o vybratí predmetného milióna eur v hotovosti.  

6. Informáciu o tom, na základe akého právneho predpisu (názov a číslo právneho 

predpisu, číslo a znenie predmetného ustanovenia právneho predpisu) bolo rozhodnuté 

o vybratí predmetného milióna eur v hotovosti z banky. 

7. Informáciu o tom, či bol predmetný milión eur vrátený do banky.  

8. Ak bol predmetný milión eur vrátený do banky, informáciu o tom, kedy (deň, hodina) 

sa tak stalo. 

9. Ak predmetný milión eur nebol vrátený do banky, informáciu o tom, ktorý právny 

predpis (názov a číslo právneho predpisu, číslo a znenie predmetného ustanovenia 

právneho predpisu) umožňuje štátnemu orgánu držať takúto čiastku v hotovosti. 

10. Informáciu o tom, kedy (deň, hodina), kde (miesto zasadnutia) a akým spôsobom 

(spôsob hlasovania, číslo uznesenia) vláda Slovenskej republiky rozhodla o použití 

predmetného milióna eur. 

11. Informáciu o tom, na základe akého právneho predpisu (názov a číslo právneho 

predpisu, číslo a znenie predmetného ustanovenia právneho predpisu) vláda 

Slovenskej republiky rozhodla o použití predmetného milióna eur. 

12. Znenie uznesenia, ktorým vláda Slovenskej republiky rozhodla o použití predmetného 

milióna eur. 



13. Informáciu o tom, ktorý právny predpis (názov a číslo právneho predpisu, číslo 

a znenie predmetného ustanovenia právneho predpisu) umožňuje vláde Slovenskej 

republiky vyplatiť finančnú odmenu za poskytnutie informácií, ktoré môžu viesť 

k odhaleniu, usvedčeniu a odsúdeniu páchateľa trestného činu. 

Uvedené informácie žiadam zaslať elektronickou poštou na moju e-mailovú adresu 

ondrejdostal@institute.sk. 

 

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o potvrdenie 

prijatia tejto žiadosti.  

 

S pozdravom 

 

Ondrej Dostál 

 

Dňa 2. marca 2018.  
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