Ondrej Dostál, Bratislava

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Vec: Trestné oznámenie

Týmto podávam podnet na prešetrenie podozrenia, že informácie obsiahnuté v článku
Kokainoví kovbojové, ktorý bol dňa 21.2.2019 publikovaný na webe Českého centra pro
investigativní žurnalistiku www.investigace.cz, nasvedčujú, že mohol byť spáchaný niektorý
z trestných činov.
Podľa môjho názoru mohlo k spáchaniu trestných činov prísť najmä v súvislosti
s dvoma informáciami z uvedeného článku:
1. informácie o kontaktoch Antonina Vadalu s predstaviteľmi colnej správy na Slovensku,
2. informácie o telefonáte medzi Robertom Ficom a Antoninom Vadalom v roku 2012.
Ad Kontakty Vadalu s predstaviteľmi colnej správy
Článok Kokainoví kovbojové informuje o aktivitách talianskeho podnikateľa Antonina
Vadalu, ktorý je podozrivý z väzieb na kalábrijský gang 'Ndrangheta a z účasti na drogovej
trestnej činnosti. V súvislosti s jeho väzbami na predstaviteľov slovenskej colnej správy
článok uvádza:
„Vadalà ze Slovenska pomalu rozbíhal globální kokainový byznys. Podle svých slov k
tomu využíval zkorumpovaných slovenských celníků, kteří pašování kokainu kryli. Celníci byli
s Vadalovým byznysem propojení i jinak. Vadalova firma Bovinex Europa, zastupovaná
synem prokurátora Františkem Bickem, pronajímala Celnímu ředitelství Slovenské republiky
sklady. ...
„Na této schůzce se Vadalà představil jako podnikatel, který využívá své obchodní aktivity v
mnoha zemích k tomu, aby mohl legálně přepravovat zboží a vytvářet síť vazeb na důležité
státní úředníky, policisty a celníky.“ ...
„Vadalà tvrdil, že za deset dní založí v Ekvádoru společnost, která nakoupí potřebné zboží,
jež bude sloužit jako zástěrka,“ popisoval ve své zprávě toto schéma agent „8067“. Dále pak
vysvětluje, jak měl „byznys“ fungovat. Buď pojede kontejner se zbožím a s kokainem rovnou
na Slovensko, anebo bude mít krátkou zastávku v Benátkách, kde se rychle vyloží kokain,
celníci ale kontejner kontrolovat nebudou, protože celní papíry se budou řešit až na
Slovensku. A odstraněnou pečeť u břehů Dunaje nikdo řešit nebude.
„Celníkům na Slovensku pronajímám sklady,“ chlubil se Vadalà agentovi „8067“.
„Tamní šéf je náš, dosadil jsem ho na místo… ten zajistí, že všechna razítka budou v
pořádku.“

Vadalà měl zkrátka zabezpečené, že zkorumpovaná [slovenská] celní správa zfalšuje kontrolu
nákladu a označí jej za bezproblémový. „Znám je všechny do jednoho,“ tvrdil Vadalà.“
Tieto informácie vyvolávajú podozrenie, že zo strany niektorých colníkov, ale aj
policajtov a štátnych úradníkov v Slovenskej republike mohlo prísť k spoluúčasti na páchaní
drogovej trestnej činnosti (Trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného
zákona (ďalej len „TZ“)), alebo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Zneužívania
právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ, niektorého z trestných činov korupcie podľa §
328 až 336 TZ alebo trestného činu Nadržovania podľa § 339 TZ.
Ad Telefonát Vadalu s Ficom
Článok Kokainoví kovbojové informuje o telefonáte, ku ktorému malo v roku 2012
prísť medzi Antoninom Vadalom a vtedajším predsedom vlády Slovenskej republiky
Robertom Ficom. Článok v tejto súvislosti uvádza:
„V roce 2012 zachytila italská protimafiánská jednotka telefonický rozhovor mezi
tehdejším předsedou slovenské vlády Robertem Ficem a Antoninem Vadalà, který se odehrává
ve velmi přátelském tónu. Nahrávka telefonátu vznikla v rámci policejní operace, která
Vadalu monitorovala. ...
Robert Fico popírá, že by Antonina Vadalu znal. Autenticitu nahrávky nám nicméně potvrdila
italská prokuratura. ...
Jeho nasazení bylo součástí širších opatření italských orgánů při monitorování Antonina
Vadalà. Při nich Italové klíčové osoby odposlouchávali a v roce 2012 zachytili mimo jiné
telefonický rozhovor mezi Robertem Ficem a Antoninem Vadalà. O jeho obsahu zatím
nemáme podrobnosti, protože i nadále probíhá vyšetřování. Italská prokuratura nám v lednu
2019 potvrdila, že k tomuto telefonátu došlo a je autentický.“
Keďže prepojenia na Vadalu mali viacerí ľudia z blízkeho okolia Roberta Fica
(tajomník Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň, štátna radkyňa v Kancelárii predsedu vlády
Mária Trošková) a sám Fico doteraz priamy kontakt s Vadalom popieral, žiadam preveriť, či
záznam z údajného telefonického rozhovoru medzi Ficom a Vadalom z roku 2012 neobsahuje
informácie, ktoré by nasvedčovali, že mohlo prísť k spáchaniu k spáchaniu trestného činu
Nadržovania podľa § 339 TZ, trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa
§ 326 TZ alebo niektorého z iných trestných činov. Prípadne, či tieto informácie nesvedčia
o tom, že mohlo prísť k pokusu o spáchanie niektorého z týchto trestný činov, alebo
k navádzaniu na spáchanie niektorého z týchto trestných činov.
Trestného činu Nadržovania podľa § 339 ods. 1 TZ sa dopustí ten, kto „páchateľovi
trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo
ochrannému opatreniu alebo ich výkonu“.
Trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ sa dopustí
„verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému
neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu“.

Predstavitelia mafie a organizovaného zločinu sa snažia udržiavať kontakty a vzťahy
s predstaviteľmi štátu, politikmi, štátnymi úradní, policajtmi, colníkmi, prokurátormi, sudcami
aby tieto kontakty a vzťahy zneužívali na krytie svojej trestnej činnosti a zamedzenie jej
odhalenia, vyšetrovania a potrestania.
Nad rámec vyššie uvedeného žiadam prešetriť, či okrem spomínaného telefonátu
neobsahuje spis, ktorý v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti Antonina Vadalu vedie
talianska prokuratúra, aj ďalšie informácie, ktoré by mohli nasvedčovať, že dochádzalo
k páchaniu takejto trestnej činnosti niektorým z predstaviteľov štátnych orgánov Slovenskej
republiky.
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V Bratislave dňa 22. februára 2019.
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