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Vec: Podnet na trestné stíhanie 

 

Týmto dávam podnet na trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestných činov 

machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, 

podvodu podľa § 221 TZ, subvenčného podvodu podľa § 225 TZ a porušovania povinnosti pri 

správe cudzieho majetku podľa § 237 TZ. 

 

 K spáchaniu niektorého z uvedených trestných činov mohlo podľa môjho názoru prísť 

v súvislosti s konaním opísaným a zdokumentovaným v štúdii Konzervatívneho inštitútu M. 

R. Štefánika Externý projektový manažment ako forma tunelovania fondov Európskej únie: 70 

projektov Star EU, a.s., ktorej autorom je Ivan Kuhn. Okolnosti prípadu sú popísané aj 

v článkoch publikovaných v denníku SME a v ďalších médiách.  

 

 Autor štúdie Ivan Kuhn v článku Ako sa legálne nabaliť na eurofondoch, uverejnenom 

dňa 25.8.2014 v denníku SME, uvádza: „Na základe sprístupnených informácií z 30 miest a 

obcí bolo identifikovaných 80 podozrivých verejných obstarávaní služieb externého 

projektového manažmentu realizovaných formou prieskumu trhu. Pri tejto forme obstarávania 

zákon požaduje iba to, aby boli oslovené tri subjekty na predloženie cenových ponúk. To sa 

minimálne pri 70 skúmaných projektoch udialo (k desiatim projektom nám dve samosprávy 

neposkytli zápisnice z verejného obstarávania). 

Zhodou okolností však boli takmer výlučne opakovane oslovované tie isté spoločnosti: Star 

EU, a. s. (70-krát), ENICCO, a. s. (36-krát), FD Consulting, a. s. (33-krát), I.S.F., s. r. o. (26-

krát), PLUSCA, s. r. o. (17-krát), SQM, s. r. o. (14-krát). Všetkých 70 skúmaných verejných 

obstarávaní na externý projektový manažment vyhrala jedna firma – Star EU, a. s. 

Pri 28 zo 70 skúmaných projektov realizovala verejné obstarávanie externého manažmentu v 

mene prijímateľa eurofondov (obce, mesta) firma Tender Profit s. r. o., ktorá je s firmou Star 

EU, a. s. personálne prepojená osobami Mgr. Michala Reichelta a Ing. Jána Reichelta. Vo 

zvyšných prípadoch realizovali obstarávanie externého projektového manažmentu zväčša 

samotné obce a mestá, pričom postupovali podľa rovnakého scenára. Firma Tender Profit s. 

r. o. robila v rámci týchto projektov tiež zvyčajne verejné obstarávanie na stavebné práce. 

Tieto fakty vyvolávajú podozrenie, že v týchto prípadoch išlo o koordinované predkladanie 

ponúk s cieľom dosiahnuť nie najnižšiu, ale najvyššiu možnú cenu za poskytovanie služieb 

externého projektového manažmentu. Nasvedčujú tomu aj nasledovné príklady a porovnanie: 

 



Náklady na externý projektový manažment sa na skúmanej vzorke 70 projektov, ktoré vyhrala 

firma Star EU, a. s., pohybovali v priemere okolo 2,2 percenta z celkových oprávnených 

nákladov na projekt. Napríklad celkové oprávnené náklady na projekt „Rekonštrukcia 

Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ boli 960–tisíc eur, zákazku na externý 

manažment získala Star EU, a. s. za takmer 32–tisíc eur s DPH, čo je až 3,3 percenta z 

celkových oprávnených nákladov na projekt. 

 Netransparentnosť a neefektívnosť obstarávaní sa najvýraznejšie ukazuje pri porovnaní s 

podobným projektom „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v 

meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta,“ kde celkové oprávnené náklady na projekt 

boli 1,2 milióna eur. 

Aj mesto Nová Baňa použilo metódu prieskumu trhu, ale oslovilo 6 uchádzačov, pričom 

cenové ponuky predložili piati. 

Najnižšia víťazná ponuka bola na 8268 eur s DPH čo predstavuje iba 0,7 percenta z 

celkových oprávnených nákladov. Boli teda tretinové v porovnaní s víťaznými ponukami z 

obstarávaní, ktoré vyhrala Star EU, a. s. Aj piata najvyššia ponuka v prieskume trhu 

uskutočnenom mestom Nová Baňa bola iba vo výške 9960 eur s DPH čo je 0,8 percenta z 

celkových oprávnených nákladov. 

Star EU, a. s. si v spomínaných 70 projektoch „prilepšila“ o takmer 1,44 milióna eur. Ako 

ukazuje porovnávací príklad, tam, kde prebehla skutočná verejná súťaž, služby externého 

projektového manažmentu bolo možné obstarať za približne tretinové náklady. Zvyšný takmer 

1 milión eur sa mohol použiť na ďalšie projekty. Pričom číslo 70 projektov, respektíve 

verejných obstarávaní, v ktorých bola firma Star EU, a. s. zaangažovaná, zrejme nie je 

konečné.“ 

 

 Tieto informácie vyvolávajú podozrenie, že išlo o organizovanú akciu s cieľom 

tunelovania eurofondov. Toto podozrenie umocňujú informácie z článkov publikovaných 

v marci 2008 v denníku SME, podľa ktorých vtedajší generálny manažér strany SMER-SD 

a súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odporúčal starostom 

a primátorom za SMER-SD v Košickom a Prešovskom kraji na prípravu projektov práve 

firmu Star EU. 

 

 Žiadam Vás, aby ste preverili, či v súvislosti s vyššie uvedeným konaním neprišlo 

k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z v úvode spomenutých trestných činov. 

 

S pozdravom  

 

Ondrej Dostál 

 

V Bratislave dňa 27. augusta 2014. 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

Štúdia Externý projektový manažment ako forma tunelovania fondov Európskej únie 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5673 

http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Studia_eurofondy_a_obstaravanie_externeho_ma

nazmentu_2014.pdf 

 

Ivan Kuhn: Ako sa legálne nabaliť na eurofondoch 

http://komentare.sme.sk/c/7351180/ako-sa-legalne-nabalit-na-eurofondoch.html 

 

70 tendrov, jeden víťaz. Smer odporučil firmu, starostovia poslúchli 

http://www.sme.sk/c/7349083/70-tendrov-jeden-vitaz-smer-odporucil-firmu-starostovia-

posluchli.html 

 

Kuhn: Eurofondy sa tunelujú systematicky a premyslene 

http://www.sme.sk/c/7349096/kuhn-eurofondy-sa-tuneluju-systematicky-a-premyslene.html 
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