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Správa z 18.3.17
18.3.17 o 14.00 h. začiatok zachytávania Š.H. na Konventnej ulici a monitoringu pred kaviarňou "U
Krajniaka" na Panenskej ulici.
16.33 h. prišiel Milan Krajniak zo smeru od ulice Palisády po Kozej ulici na Panenskú ulicu a vošiel
do kaviarne.
20.30 h. Jošt zaparkoval Hyundai i30 EČV BL 398 GF pred kaviarňou. Ostal stáť pri uvedenom
vozidle a čakal. Po chvíli vyšiel z kaviarne Milan Krajniak, obaja prehodili spolu pár slov a odišli
spolu do neďalekej pivárne ,,Kozia Brána" na Podjavorinskej ulici, kde sa zdržali cca 5 min. Tesne
pred ich vstupom do pivárne Milan Krajniak povedal Joštovi, že si dá len jedno malé a objednajú si do
kaviarne jedlo.
20:43 h. Milan Krajniak a Jošt piváreň opustili a vrátili sa do kaviarne

(viď

foto 1 a2).

20:44 h. (vzápätí za Krajniakom a Joštom) vstúpili do kaviarne neznámy muž a neznáma žena (viď
foto 3 a 4), ktorí prišli po Kozej ulici, v smere od Pi1árikovej ulice. Neboli predtým v uvedenej pivárni.
20:54 h. čašníčka z uvedenej pivárne zaniesla do kaviarne biely obal, aký sa používa na zabalenie
jedla v reštauráciách, v bielej igelitovej taške (viď foto 5).
21 :40 h. prišiel po Kozej ulici zo smeru od Pilárikovej ulice Š. H. (vid' foto 6,7,8). Pokračoval pred
kaviareň a vošiel dnu.
22.33 h. opustil kaviareň muž, ktorý od začiatku monitorovania nebol videný ako vchádza do
kaviarne. Pešo odišiel Panenskou ulicou smerom na Štefánikovú ulicu, resp. Suché mýto (viď foto 9).
Pre hustý dážď nebolo možné získať kvalitné foto tohto muža.
00:00 h. opustili kaviareň žena a muž z fota 3 a 4 (viď foto 10,11,12), ktorí odišli pešo po Panenskej
ulici smerom na Štefánikovú ulicu, resp. Suché mýto. Aj v tomto prípade komplikoval dokumentáciu
dážď .

00:13 h. opustili kaviareň Š. H. a Jošt (viď foto 13,14,15). Spoločne išli pešo po Panenskej ulici
smerom na Štetinovú ulicu. V tom čase bolo v kaviarni už len prítmie a cez okná bolo vidiet', že
kaviareň je prázdna. Milan Krajniak zrejme v kaviarni alebo nad ňou má priestory uspôsobené na to,
že je tam možné prenocovať (to by vysvetľovalo aj skutočnosť, že deň predtým, t. j. 17.3.2017 nebola
spozorovaná jedna zo žien ako opúšt'a kaviareň, ktorá tam vo večerných hodinách bola videná). Š. H.
a Jošt sa na chvíľu pristavili pri diskotéke Apolon. Jošt vošiel cez vchodovú bránu do dvora
k diskotéke a Š. H. zostal čakať na chodníku. Po asi dvoch minútach sa znovu stretli na chodníku
a pokračovali k baru Next Apache (viď video 16). Bar však bol v tom čase zatvorený. Pokračovali
preto ďalej Panenskou ulicou do podniku ,,Restaurant Hostel Bar" kde o 00:32 h. vošli. Podnik má
dve miestnosti. V tom čase v prednej miestnosti podniku sedelo cca 10 osôb vo veku 20 až 27 rokov.
Dvojica sa posadila do zadnej miestnosti.
01.28 h. obaja Hostel bar opustili. Bez známok opitosti pokračovali spät' Panenskou ulicou smerom
na Štetinovu ulicu. Na úrovni Lycejnej ulice sa kývnutím a pozdravom rozlúčili, Š.H. pokračoval
Lycejnou ulicou smerom na Konventnú ulicu. Vzhľadom na nulovú frekvenciu pohybu chodcov, ďalej
bez kontroly. Jošt pokračoval k vozidlu Hyundai, ktoré si odomkol, nasadol a odišiel smerom na ulicu
Palisády, Štefánikovú ulicu, Šancovú, Trnavskú, Vrakuňskú, Hradskú na Priehradnú ul. Do 02.30 h.
dňa 19.3.2017 nebol Š.H. videný.
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Dňa

19. 3. 2017

Od 16.00 h. až do 01.00 h. dňa 20.3.2017 nebol Š.H. videný. V kaviarni "U Krajniaka" bol v Čase od
20.00 h. do 20.30 h. prítomný "muž z Hyundai", inak tam bolo po celý Čas zhasnuté svetlo
a kaviareň bola zavretá a opustená.
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Správa zo dňa 22.3.2017
16.00 h. začaté zachytávanie Š.H. na Konventnej ulici a na Partizánskej ulici.
17.28 h. Š.H. zachytený na Partizánskej ulici. Pešo Pokračoval ulicou Palisády, Kozou ulicou,
Panenskou ulicou na Lycejnú ulicu smerom na Konventnú ulicu (tu bez kontroly).
21.19 h. prichádza Š.H. z Konventnej ulice na Pilárikovu ulicu, pokračoval Kozou ulicou na
Panenskú ulicu (viď foto 01) smerom ku kaviarni "U Krajniaka", do ktorej následne 021.26
h. vošiel (viď foto 02 a 03).
21.40 h. zaparkovalo pred
a vošiel do kaviarne.

kaviarňou

Hyundai i20, z ktorého vystúpil Ing.

Ľubomír

Jošt

21.48 h. vošiel do kaviarne neznámy muž, ktorý kaviareň opustil o 22.18 h. a odišiel pešo
smerom na Štetinovú ulicu (viď foto a video 05,06,07). Tento muž bol lepšie zaznamenaný
nasledujúci deň 23.3.17 (viď správu z tohto dňa). Vzápätí za uvedeným neznámym mužom
opustila kaviareň neznáma žena, ktorá rovnako pokračovala smerom na Štetinovú ulicu
a rýchlou chôdzou (viď video 08) sa snažila dohnať neznámeho muža z fota 05 a nasl. Aj táto
žena je lepšie zaznamená nasledujúci deň (viď foto 12 zo dňa 23.3.l7).
01.10 h. opustil kaviareň Š.H., pešo pokračoval Panenskou ulicou smerom na Lycejnú ulicu
(bez kontroly.
01.22 h. vyšiel z kaviarne Jošt.
Palisády.
Do 02.30 h.

kaviareň

už nikto

Kaviareň

ďalší

zamkol, nasadol do auta a odišiel smerom na

nenavštívil a ani je neopustil.
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Správa zo dňa 23.3.17
16.45 h. začaté zachytávanie Š.H. na Partizánskej ulici a Konventnej ulici. Zároveň bol začatý
monitoring na Panenskej ulici pred kaviarňou "U Krajniaka". V bare Next Apache sa v ten
večer konala akási beseda mladých ľudí s neznámym lektorom. Bar bol preto vyhradený pre
túto akciu.
Š.H. v tento deň nebol videný.
V uvedenej kaviarni sa svietilo. Z ulice však nebolo

)

vidieť

vo vnútri žiadne osoby.

21.26 h. zastavilo pred kaviarňou vozidlo Ford Focus presne nezisteného EČV. Išlo zrejme
o donáškovú službu pizze. Po zaparkovaní tohto vozidla pred kaviarňou, vyšiel z kaviarne
Jošt, zaplatil vodičovi uvedeného vozidla a prevzal od neho škatuľu, do akej sa balí pizza (viď
foto 01,02,03 a 04) a vrátil sa do kaviarne.
21.46 h. vošiel do kaviarne neznámy muž, ktorý prišiel pešo zo smeru od Suchého mýta
foto 05 a 06)

(viď

22.35 h. vošla do kaviarne neznáma žena (viď foto 07 a 08).
23.14 h. vyšiel z kaviarne neznámy muž a dve ženy. Išlo o muža, ktorý bol v kaviarni aj
v predchádzajúci deň 22.3.17 (zaznamenaný na foto Č. 05 a 06 z 22.3.17). Trojica pokračovala
smerom na Štetinovú ulicu a na Suché mýto (vid' foto 09,10,11 a 12). Žena na foto 12 je tá
istá žena, ako na foto 07 a 08).

,I)

23.21 h. vyšiel z kaviarne Jošt a neznámy muž z fota 05 a 06. Jošt kaviareň zamkol a spoločne
s neznámym mužom nasadli do vozidla Hyundai i20 (viď foto 13,14,15 a 16). Spoločne odišli
smerom na ulicu Palisády. Ďalej pokračovali Suchým mýtom, nám. 1 mája, Kollárovým
námestím, Radlinského ulicou, Šancovou ulicou, kde pri tržnici neznámy muž vystúpil
z vozidla a pokračoval smerom na Záhradnícku ulicu. Jošt pokračoval Trnavskou cestou na
Vrakuňskú ulicu smerom k svojmu bydlisku, ďalej bez kontroly.
Do 01.00 h. nik ďalší kaviareň nenavštívil a ani ju neopustil.
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Správa zo dňa 24.3.17
16.00 h. začaté zachytávanie Š.H. na Partizánskej ulici a Konventnej ulici. Zároveň bol začatý
monitoring na Panenskej ulici pred kaviarňou"U Krajniaka".
Š.H. v tento deň nebol videný. Od 20.00 h. bolo jeho zachytávanie vykonávané len
v bare Next Apache na Panenskej ulici, kde sa očakávalo jeho pravidelné stretnutie s Petrom
Zajacom, Fedorom Gálom, bratom Fedora Gála a ďalšími. Stretnutie sa v ten deň
neuskutočnilo. Len jeden pravidelný účastník týchto stretnutí, uvádzaný ako neznámy muž
z predchádzajúcich správ, ktorý podľa vlastných slov financuje domov pre týrané ženy, bol
videný vo večerných hodinách v kníhkupectve Art Fórum na Kozej ulici.
V kaviarni "U Krajniaka" bolo do 21.01 h. zhasnuté svetlo a javila sa ako prázdna. Vo
výklade slabo svietila stojanová lampa.
20.48 h. k dverám kaviarne prišla dvojica mužov (viď foto 01, 02 a 03). Vyšší z dvojice sa
pokúšal dostať do kaviarne. Skúšal kľučku na dverách, búchal na dvere i okno. Keď neprišla
žiadna odozva z kaviarne, dvojica sa pobrala do neďalekej pivárne "Kozia brána". Do
kaviarne sa už neskôr nevrátili.
21.01 h. prišiel po Kozej ulici, smerom od ulice Palisády, na Panenskú ulicu Milan Krajniak.
Podišiel k dverám kaviarne, z vrecka nohavíc vybral kľúč a kaviareň odomkol (viď foto 04
a 05).
21.26 h. prišla pred kaviareň zo smeru od Štetinovej ulice neznáma žena so psom (viď foto
06,07 a 08). Pokúsila sa otvoriť dvere do kaviarne, ktoré však boli zamknuté. Zvyčajne, ak sa
niekto v kaviarni nachádza, bývajú dvere odomknuté a prichádzajúci môžu si sami dvere
otvoriť a vojsť dnu. V tento deň to bolo inak. Neznáma žena preto búchala na dvere i okno.
Dvere jej boli otvorené až potom, ako použila telefón.
21.43 h. prišiel od ulice Palisády a Kozej ulice pred kaviareň Daniel Lipšic.
Zadokumentovanie jeho vstupu do kaviarne zabránila dodávka, ktorá asi na tri minúty
zastavila pred kaviarňou a čakala na mladých ľudí s cestovnou batožinou z vedľajšieho
vchodu. Výhľad na kaviareň bol na tento čas znemožnený.
22.12 h. prišla smerom od Pilárikovej ulice a Kozej ulice neznáma žena, ktorá sa pokúsila
vojsť do kaviarne. Dvere boli zamknuté. Žena opakovane nazerala dnu, skúšala kľučku na
dverách i klopať na okno. Nik jej neotvoril a tak asi po dvoch minútach odišla pešo smerom
na Suché mýto (viď foto 09,10,11,12 a 13).
22.17 h. zaparkovalo pred kaviarňou vozidlo Range Rover tmavej farby EČV BL 584 Gx.
Vozidlo prišlo na pomery vysokou rýchlosťou. Z vozidla vystúpil Boris Kollár a veľmi rýchlo
vkÍzol do odomknutej kaviarne (viď foto 14,15 a 16). V tom čase sa okolo kaviarne dvakrát
previezol Jošt na vozidle Hyundai i20. V miestnosti kaviarne, do ktorej je vidieť z Panenskej

ulice, sa počas stretnutia nik nenachádzal. Stretnutie prebehlo v zadnej miestnosti, do ktorej je
zrejme vidieť len z neprístupného dvora.
22.50 h. Boris Kollár kaviareň opustil, rovnako rýchlo prešiel do svojho vozidla a prudko
vyrazil smerom na ulicu Palisády (vid' foto 17 a 18).
22.57 h. prešiel pešo okolo kaviarne Jošt, oblečený len naľahko. Pri kaviarni sa nezastavil, len
nazrel dnu a pokračoval smerom na Štetinovú ulicu (vid' foto 19 a 20). Nemožno urobiť
záver, či išlo o náhodu alebo to mal byť pokus o akýsi druh ochrany stretnutia uvedených
osôb. V každom prípade nemal dôvod podozrievať nikoho z monitorujúcich a ani použité
motorové vozidlá. Nebol žiaden náznak v jeho správaní, že by pozornosť, čo len na moment,
zameral na niektoré vozidlo. Aj ked' pešo okolo kaviarne dosiaľ Jošt neprechádzal bez toho,
aby sa v kaviarni ani len nezastavil, od začiatku monitoringu pred takmer mesiacom bol
viackrát spozorovaný ako sa vo vozidle Hyundai previezol po Štetinovej ulici, Panenskej
ulici, Kozej ulici, ulici Palisády a znovu dokola. Aj keď je skutočnosťou, že v danej lokalite
sa len veľmi ťažko nájde miesto na parkovanie, jeho konanie nemožno podceniť.
23.15 h. vyšla z kaviarne žena.so psom z fota 06 a nasl. Vzápätí za ňou vyšiel Daniel Lipšic.
Spoločne pokračovali smerom na Štetinovú ulicu, správanie celkom prirodzené. Asi po 50
metroch chôdze si Daniel Lipšic uvedomil, že v kaviarni niečo dôležité zabudol. Prejavil istú
mieru paniky, buchol sa po čele, otočil sa a šprintom utekal späť do kaviarne. Búchal na dvere
i okno. Milan Krajniak ho pustil dnu. Asi o minútu Daniel Lipšic kaviareň opustil
s dokumentmi formátu A4 v euroobale v ruke. Dobehol neznámu ženu, ktorá naňho so psom
čakala a pokračovali na Štetinovú ulicu (vid' foto 21 až 33).
23.38 h. prišiel ku kaviarni v smere od Kozej ulice mladý neznámy muž. Vlastným kľúčpm si
odomkol dvere kaviarne a vošiel dnu. Asi po troch minútach kaviareň opustil s bicyklom,
kaviareň zamkol, nasadol na bicykel a pokračoval na ňom smerom na Suché mýto (viď foto
34 až 41).

Do 03.00 h. do kaviarne nevstúpil nik iný, ani nik iný kaviareň neopustil.

rr
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Správa zo dňa 25.3.17
19.00 h. začatý monitoring pred barom Next Apache a kaviarňou "V Krajniaka" na Panenskej
ulici. Vzhľadom na konanie Jošta počas predchádzajúcej noci, nebola z dôvodu preventívnej
opatrnosti zvolená statická forma monitoringu. Z toho dôvodu je aj menej obrazovej
dokumentácie.
V kaviarni bolo po celý čas zhasnuté svetlo, len vo výklade slabo svietila stojanová lampa.
21.32h. sa v kaviarni zažalo svetlo.
21.46 h. prišlo pred kaviareň terénne auto Range Rover EČV BL 584 GX Borisa Kollára (vid'
foto 01). Z vozidla vystúpil Boris Kollár a vošiel do kaviarne. Nik iný do kaviarne nevchádzal
a ani ju v tom čase nik neopúšťal.
22.20 h. bol na Štetinovej ulici videný Daniel Lipšic ako prichádza od ulice Palisády do
rožného vchodu Štetinovej ulice s Panenskou ulicou.
22.50 h. Boris Kollár kaviareň opustil, nasadol do vozidla a prudko vyrazil na ulicu Palisády.
23.25 h. bol na Štetinovej ulici videný Milan Krajniak s malým psom, ktorého venčil asi 25
minút.
00.45 h. monitoring ukončený.
Štefan Hríb počas monitorovania nebol videný.
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Správa zo

dňa

29.3.2017

19.20 h. začaté monitorovanie priestoru pred kaviarňou "U Krajniaka" a barom Next Apache na
Panenskej ulici. Kaviareň sa v tom čase javila ako prázdna, v okne slabo svietila stojanová lampa. Až
do 22.10 h. nik do kaviarne neprichádzal a ani ju nikto neopúšťal.
20.32 h. bol na Panenskej ulici spozorovaný Daniel Lipšic, ktorý smeroval do baru Next Apache.
Vošiel do baru a posadil sa k neznámemu mužovi, ktorý tu už sedel pri stole pre dvoch (viď video l).
Dvojica viedla rozhovor na tému bankové právo, súčasný postoj bánk ku korporáciám a ku
korporátnemu úverovaniu. Okrajovo sa dotkli aj niektorých voľno časových aktivít. Pre ilustráciu
situácie viď video 2.

»)

)ľ

21.28 h. bol pred barom Next Apache spozorovaný Štefan Hnb. Prichádzajúc po chodníku viedol
telefónny hovor. Spočiatku komunikoval pokojne. Počas rozhovoru vybral z vrecka predmet, ktorý
krátko zasvietil a znovu ho vložil do vrecka - akoby mal ešte jeden telefón a zistil si tak možno
aktuálny čas alebo overoval potenciálne prijatý hovor, sms, apod. Postupne rozhovor gradoval, bolo
čoraz viac zrejmé, že rozpráva s nejakým politikom, ktorého pobáda k interview pre periodikum
.týždeň. Kritizoval volaného, že je pomalý a málo akčný. Nahlas nahnevane takmer kričal, že on mu
pošle otázky a aj ich vypracuje, len nech ich potom pozrie a odobrí. Rozhovor trval asi štyri minúty
a zdalo sa, že ho Hnb ukončil bez rozlúčenia predčasným zrušením. Následne vošiel do baru Next
Apache. V tvári mal badateľné rozčúlenie. Bar bol po celý čas plný ľudí, prvýkrát v sezóne mal
otvorenú aj záhradnú terasu. Návštevníci preto sedeli už aj v záhrade, ktorá ešte nebola celkom
pripravená a fungovala len v akomsi provizóriu. V sobotu 31.3.17 má byť pre riadnu prípravu terasy
bar celodenne zatvorený.

Hnb sa posadil hneď k prvému stolu za vchodom, kde sedel neznámy muž v správe zo dňa
22.3 .17 zaznamenaný na foto 5 a 6 a v správe zo dňa 23.3.17 zaznamenaný na foto 9,10,11 a 12
a neznáma žena, ktorá je rovnako zachytená na uvedených foto, ako s týmto mužom opúšťajú kaviareň
"U Krajniaka". Ide o ženu, ktorá mala vtedy oblečené šaty/sukňu s horizontálnymi bielo-tmavými
pásmi. Trojica rozoberala aktuálny spor medzi prezidentom Kiskom a podpredsedom vlády
a ministrom vnútra Kaliňákom o využívaní vládnej letky. Rozoberali aj tému rušenia amnestií, či tzv.
kauzy Technopol. Obsah rozhovoru bolo možné zachytiť len vo fázach, kedy nakrátko prestala hrať
hlasná reprodukovaná hudba (viď video 3).
21.56 h. si Daniel Lipšic odsadol od neznámeho muža a posadil sa k stolu, pri ktorom sedel Hríb,
uvedený neznámy muž na foto z uvedených správ a neznáma žena. Nastolil tému diania v parlamente.
Útržkovito bolo počuť, ako sa bavia o Sulíkovi, ktorého by bolo potrebné vraj "viac naštartovat"'.
Neznámy muž vyjadril počudovanie, ako je teraz Sulík pasívny a pritom "by mal prečo konať v snahe
zrušenia všetkých milostí". Hnb podotkol, že nechápe ako mu niektoré veci nedocvakávajú a pritom
ide o kohosi, kto mal a má ambíciu byť premiérom. Podľa HnDa bude fatálnou chybou, ak sa nezrušia
všetky milosti a Kočner vykÍzne. Chví1'u to ešte rozoberali a Lipšic dodal (nebolo tomu však celkom
dobre rozumieť, preto nemožno brať reprodukciu odpočutého rozhovoru doslovne), že , ,Kočner by
mohol mať aj iný problém, lebo Piťo ...... , ktorý hovorí .... zapojenie .... je ochotný ....". Išlo o jednu
dlhšiu vetu. V tejto chvíli si k nim prisadol aj muž, ktorý predtým sedel len s Lipšicom. Hríb
a uvedený neznámy muž sa počas toho, ako Lipšic telefonoval, venovali tiež téme Kaliňák Baštemák. Vraj to vyzerá, že to Kaliňák neustojí, vraj už nemá takmer žiaden vplyv. Tlak musí

pokračovať

,,minimálne do očakávaného apríla". Ak sa vraj podarí poriadne "dvihnuť vlnu" môže
z nej vzísť nová sila, tak tomu vraj v histórii vždy bolo - hlas ľudu, hlas boží... (vid' video 4 a 5).
Len veľmi okrajovo sa skôr posmešne venovali predsedovi parlamentu Dankovi.

22.11 h. sa cca na 18 minút zažalo svetlo v kaviarni. Nik však do nej z Panenskej ulice nevstúpil. Po
uvedenom čase svetlo znova zhaslo a až do 01.30 h. dňa 30.3.17 sa nezažalo.
22.30 h. opustili Lipšic, uvedený neznámy muž a neznáma žena bar Next Apache a odišli pomalou
chôdzou na Štetinovú ulicu.
23.05 h. opustil bar Hríb,
v ktorom býva.
01.30 h.

dňa

pokračoval

30.3.17 monitorovanie

na Lýcejnou ulicou na Konventnú ulicu, kde vošiel do vchodu,

skončené.

Záver: monitorovanie diania v bare bolo sťažené množstvom hostí, čo neumožňovalo zaujať
optimálnu pozíciu pre lepšiu dokumentáciu. Ukazuje sa však, že by bolo možné účinne zachytávať
hovorené slovo už len s o čosi lepším mikrofónom, ako majú v sebe zabudované komerčné kamery, či
mobilné telefóny. Ukazuje sa tiež, že kým v komunikácii cez elektronické média, či už hlasom alebo
písmom, sú osoby obozretné a komunikujú zahmlievajúco. Pri osobnom a očnom kontakte je rozhovor
otvorený, bez prvkov zahmlievania, s dôrazom a snahou presne vyjadriť a odovzdať myšlienku.
Zaniká predsudok, že do obsahu rozhovoru, čo i len teoreticky, vidí aj neželaný tretí prijimateľ.
Samozrejme svoje zohráva aj význam a sila neverbálnej komunikácie. To však nezIlamená, Že aj tu
môže byť odovzdávaná informácia zavádzajúca ...
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Správa zo

dňa

30.3.2017

17.00 h. začatý monitoring na Panenskej ulici pred barom a v bare Next Apache a pred kaviarňou "U
Krajniaka". Bar Next Apache v tento deň nenavštívil nik zo záujmových osôb. Bar bol celkom
zaplnený značne opitými mladými ľuďmi.
20.05 h. zaparkoval pred kaviarňou "U Krajniaka" Jošt vozidlo Hyundai i20 a vošiel do kaviarne. Asi
po pol hodine kaviareň zamkol, nastúpil do vozidla a odišiel smerom na ulicu Palisády (viď foto 1
a2).
20.50 h. prišla zo smeru od Štetinovej ulice manželka Krajniaka s malým psom, odomkla kaviareň
a vošla dnu. V kaviarni zažala svetlo a pustila veľký LED televízor upevnený na stene v prednej
miestnosti. Naladila športový kanál, kde začínal tenisový zápas.
20.52 h. prišiel zo smeru od Štetinovej ulice neznámy muž uvádzaný v správach zo dňa 22.3.17 (foto
5,6), v správe 23.3.17 (foto 9,10,11 ,12) a v správe zo dňa 29.3.17 (video 3 a 4), vošiel do kaviarne,
posadil sa do prednej miestnosti pred televízor a pozeral tenis.
20.54 h. prišiel do kaviarne zo smeru od ulice Palisády a Kozej ulice Milan Krajniak, posadil sa
k uvedenému neznámemu mužovi a manželke a spolu sledovali tenis (viď foto 3 a 4). Prišla do
kaviarne neznáma žena, ktorú sa podarilo obrazom zaznamenať až pri opustení kaviarne (viď foto 8
a 9). Túto ženu neskôr o 21.29 h. vyprevadila manželka Krajniaka pred kaviareň. Neznáma žena
nasadla do privolaného TAXI a odišla smerom na ulicu Palisády.
21 .17 h. opustil Milan Krajniak kaviareň a veľmi pomalou chôdzou, pôsobil unavene, prešiel na
Štetinovu ulicu, kde má mať byt (vid' foto 5 a 6).
23.35 h. zaparkovalo pred kaviarňou vozidlo Hyundai i20 EČV BL 398 GF, ktoré prišlo zo smeru od
Štetinovej ulice. Z vozidla vystúpil Jošt a vošiel do kaviarne (vid' foto 10,11 ,12 aB).
23.46 h. kaviareň opustila manželka Krajniaka s malým psom a muž s briadkou (zo správy zo dňa
23 .03.2017 foto 9), ktorý zamkol kaviareň a spoločne pokračovali smerom na Štetinovú ulicu (vid'
)

fotoč.14až21).

23.49 h. muž z fota 14 až 21 s neznámou ženou prišli pešo po Panenskej ulici zo smeru od Štetinovej
ulice s malým psom, prešli okolo kaviarne a pomaly pokračovali po ulici Kozej smerom na ulicu
Palisády.
Do 01 :40

dňa

31.3.2017 Jošt neopustil

kaviareň

a pravdepodobne tu ostal nocovať.

13080
Príloha č.l8 k Č.P.: PPZ-NKA-PZJ2-10-138/2019-PZ
USB kľúč č.1
\edgar 1\hrib & cafe & jevic&apache\2017\03
2017\31.3.2017\
31.03.2017.docx

Zdroj:
Priečinok:

Názov dokumentu:

a

x

31.03.2017.docx r pert e;

Generill DetaiIs Prevlous Verslons
Property

vlllue

scriptloll
Tttle
SubJect
TlIgs
Categortes
Comments

Oriy in
Lest slI.ed by

Tengo
Revlslon number 44

,)

Version number
Frogrilm nllme

Microsoft Office Word

Company
Mllnllger
Content created

19.03.2.017 13:36

Date IlIst SlIved

03.04.2.017 10:2.6

Lest prlnted
Total edit/ng time 07:07:00

Con1ent

L-.._o_K_ .....1 ... Cllncel

a

x

31.03.2017.docx Properties

Generill DetaiIs Prevlous Verslons

------------

I, Property

Value

1\

Content status
Content type

IIppllcation/vnd. openxmlforrnats- .. .

Pages
Word count

2.
842.

Charilcter count

4802

Une count
Paragrilph count

40
11
Normal

Template

I Scale
I Un~.s dlrty?

110
Ho

language

F !e
16,1 KB
13.04.2.0187:21
03.04.201711:26

Slze
I Date crellted

i
;

Date modified
Dllt~ accessed

13.04.20180:00
Available offiine

I A,.a!lllblllty

I

I

Offilne mtus

VI

" Shared with

.. _...J

[

OK ~

(ancel

13081

Správa zo
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31.3.2017

(pozn. na záberoch je v tejto správe digitálny čas nasnímania niektorých záberov posunutý o hodinu
dozadu podľa zimného času, preto tieto údaje s údajmi v texte na niektorých miestach neladia - za čo
sa ospravedlňujeme)

18.00 h.

začatý

monitoring na Panenskej ulici pred kaviarňou"U Krajniaka" v bare Next Apache.

20.38 h. vošli do baru Next Apache dvaja neznámi muži, ktorí sú uvádzaní už v predchádzajúcich
správach. Posadili sa na obvyklé miesto, kde sa takmer každý piatok schádzajú Štefan Hnb, brat
Fedora Gála, Peter Zajac a ďalší dvaja neznámi muži, ktorí sú zaznamenaní na foto a video k tomuto
dňu. Kým boli sami dvaja, viedli rozhovor na tému divadelných predstavení, bavili sa o nejakom
predstavení v pražskom Stavovskom divadle.
21.00 h. vošiel do baru Peter Zajac a spolu s ním neznámy muž s okuliarmi a výraznou plešinou vo
veku asi 65 rokov a vzápätí za nimi brat Fedora Gála, ktorý pred tým sám posedel v pivárni Kozia
brána na ulici Podjavorinskej.
21.13 h. vošiel do baru Štefan Hríb, s ľahkým úsmevom na perách prišiel k uvedenej sediacej skupine,
pozdravil ich a hneď povedal, že "Dnes to bolo dobré, čo? Ste spokojní?" (v tento deň Národná rada
Slovenskej republiky schválila zrušenie amnestií - pozn. ). Neznámy muž, starší a obéznejší, povedal,
že to síce bolo dobré, ale že keď "teraz nemáte amnestie, čo budete robiť?" "Otvoríme druhé
amnestie" odpovedal mu Hnb a ukazovákmi a prostredníkmi spravil gestá, ktorými naznačil
úvodzovky. "Je toho dosť, neboj sa," dodal ešte. Potom Peter Zajac otvoril tému budovania
električkovej trate k Ne Eurovea. Veľmi dlho a zanietene rozprávali o tejto téme, uvádzali otázky
fmancovania, zaznievalo tam J&T., magistrát, machinácie, Nesrovnal, Budaj ... Pre reprodukovanú
hudbu nebolo možné počuť presne celý rozhovor. (viď foto 1,2,3 a video 4).
21.16 h. prišiel zo smeru od ulice Palisády Milan Krajniak, odomkol kaviareň a vošiel dnu.
21.22 h. zastavilo pred kaviarňou veľké terénne vozidlo s dvomi mužmi, spolujazdec vystúpil
z vozidla a vošiel do kaviarne, vodič s vozidlom pokračoval na Palisády. Pre stále zapnuté svetlá
nebolo možno lepšie nasnímať muža a evidenčné číslo vozidla (viď foto 16a a 17a). Muža, ktorý do
kaviarne vošiel je však dobre vidieť na foto 16 a 17 ako sedí vedľa muža s briadkou a manželky
Krajniaka.
21.33 h. bol zachytený na Panenskej ulici ako prichádza ku kaviarni zo smeru od Šteinovej ulice
Daniel Lipšic. (viď foto 5 a 6).
21.42 h. zo smeru od Štetinovej ulice prišiel pred kaviareň neznámy muž so šiltovkou, pristavil sa pred
oknom kaviarne, zamával do kaviarne. Otvoril dvere a na necelú minútu vošiel dnu do kaviarne. Po
opustení kaviarne šiel na Koziu ulicu pred kníhkupectvo Art Fórum na rohu ulíc Kozej, Panenskej
a Podjavorinskej. Kníhkupectvo bolo zatvorené, a však vo vnútri bol personál. Tento muž zabúchal na
dvere kníhkupectva. Na to prišla k dverám predavačka, ale dvere neotvorila len spoločne gestikuovali.
Bolo zrejmé, že sa poznajú. (viď foto 7,8,9,10 a 11). Muž po chvíli odišiel po Panenskej ulici smerom
na Suché mýto. Jeho chôdza nasvedčovala, že je mierne pod vplyvom nejakej návykovej látky.
21.57 h. skončilo stretnutie skupiny v bare Next Apache, ktoré bolo tentoraz kratšie, ako
Štefan Hríb sa rozlúčil a pešo prešiel do kaviarne "U Krajniaka" (viď foto 12,l3 a 14).
22.18 h. vošiel do kaviarne muž (v správe zo dňa 30.03 .2017
prišiel pešo smerom od ulice Kozej (viď foto 15).

označený

zvyčajne.

ako ,,muž s briadkou"), ktorý

Tentoraz skupina v kaviarni sedela

netradične

v prednej miestnosti

(viď

foto 16 a 17 a video

16b)
22.46 h. kaviareň opustH Štefan Hnb a pokračoval pešo ulicami Panenskou, Lýcejnou na Konventmí,
kde vošiel do vchodu, v ktorom býva. (viď foto. 18,19 a 20)
23.21 h. vyšiel z kaviarne na chodník. muž z briadkou, po cca. 1 min. s telefónom priloženým pri uchu
vošiel späť do kaviarne (viď foto 21,22 a 23).
00.30 h. kaviareň opustilí Jošt, muž s briadkou, muž z terénneho vozidla, Daniel Lipšic, Milan
Krajniak a jeho manželka. Jošt nastúpil do vozidla Hyundai i 20 EČV BL 398 GF a odiŠiel smerom na
ulicu Palisády, ostatní menovaní pokračovali pešo smerom na ulicu Štetinovu (vid' foto 24 až 30).
Milan Krajniak, ako posledný vychádzajúci z kaviarne, kľúčmi zamkol dvere kaviarne.
01.30 h.

Záver:

dňa

L4.2017 monitorovanie

počas

skončené.

monitorovania sa udiala ešte jedna neurčitá udalosť, ktorá bola zadokumentovaná. Pred

kaviarňou sa o 20.36 pristavili dve ženy. Jedna, čiernovlasá v okuliaroch, prišla pešo od Suchého

mýta, pokúsila sa vojsť do kaviarne, avšak bolo zatvorené, preto odišla späť smerom na Suché mýto.
Druhá žena bola vzápätí dovezená na vozidle KIA Sportage EČV BL 024 JR, ktoré zaparkovalo pred
kaviarňou. Vozidlo viedol mladý muž, z miesta spolujazdca vystúpila mladá žena, prišla ku kaviarni
a nazerala dnu. Vzápätí nastúpila späť do vozidla a vodič vozidlo preparkoval asi o 30 metrov ďalej
smerom na Koziu ulicu. Obaja z vozidla vystúpili a chvíľu čakali. Asi po dvoch minútach pokračovali
smerom na Suché mýto a znovu sa asi o 10 minút vrátili späť ned'aleko od dverí kaviarne. Žena si
vyložila z vozidla cestovnú batožinu a prešla kúsok od kaviarne, kde ostala stáť a uskutočnila
niekol'ko telefónnych hovorov. Muž s vozidlom odišiel smerom na Palisády. Žene asi po piatich
minútach čakania niekto otvoril vedľajší vchod vedľa kaviarne a vošla dnu. Pravdepodobne je tam
možnosť ubytovania sa. Táto žena sa zjavne osobne nekontaktovala s nikým z kaviarne, ani na dvere
či okno kaviarne neklopala, len tam chvíľu nakúkala. Vzhľadom naširší kontext zamerania
monitorovania, bola len pre istotu nasnímaná (viď foto 31 až 52).
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Dňa

9.3.2017 od 16.00 h. monitoring pred barom Next Apache a redakciou

.týždeň

V podvečerných hodinách bol bar takmer opustený, navštívilo ho na krátky čas v priebehu
troch hodín asi sedem zväčša mladých ľudí. Pred redakciou .týždeň boli krátko pred 17.00 h. videní
Š.R. a bývalý politik F.G. Bolo zjavné, že tak trochu pod vplyvom alkoholu. Spoločne vošli do
uvedenej redakcie. Vo večerných hodinách F.G. redakciu opustil a odišiel ťarbavým krokom do Next
Apache. Š. H. do polnoci videný nebol. Ako vyplynulo z jeho rozhovoru s Petrom Zajacom na
nasledujúci deň, veľmi silno sa opil s F.G. Do baru Next Apache cca o 23.01 h. vošla neznáma
blondína, ktorá bola nasnímaná len z dôvodu, že sa zozadu podobala na riaditeľku nadácie Čistý deň
(viď foto a video "neznáma blondína"). O 23.17 h. opustil bar Next Apache F.G. v značnom stave
opitosti. Mal problémy s chôdzou, narážal do stien, padali mu na zem drobné predmety, ktorý
striedavo vyberal a vkladal do vreciek (vid' priečinok "Gál"). Do 02.00 h. dňa 10.3.2017 Š.H. nebol
videný a zrejme prespal v uvedenej redakcii.
Dňa

10.3. 2017 od 13.00 h. monitoring pred barom Next Apache a redakciou

.týždeň

V čase o 19.40 h. opustil Š.R. redakciu .týždeň a prešiel do baru Next Apache. Najskôr sa
posadil k stolu pri vchode k dvom neznámym mužom vo veku 38 až 45 rokov (viď video "stretnutie
s pizzou"). Š.H. sa s touto dvojicou navečeral a neskôr sa presunul do zadnej časti miestnosti, kde
sedel bývalý poslanec Peter Zajac, Fedor Gál a ďalší štyria muži - asi šesťdesiatnici. Fedor Gál bol
znovu silne pod vplyvom alkoholu. Spoločne posedeli do neskorých nočných hodín. Viedli rozhovor
o politike, zabávali sa na niektorých vyhláseniach politikov, komentovali niektoré udalosti, venovali
sa pomerne dlhý čas aj téme divadelných predstavení, ale aj športových podujatí, a tiež ženám. Vraj
v maďarskom Gyori i v rakúskej Viedni sú pekné a ani nie drahé ,,kurvy", teraz väčšinou z Ukrajiny.
V bare bolo ako obvykle extrémne nafajčené. Nezriedka je vidieť, ako návštevníci baru pod stolom
šúľajú tabak (marihuanu?). Niečo z toho sa fajčí vo vnútri, niečo vonku na nádvorí baru, kde je málo
známemu návštevníkovu problematické sa dostať. Ako náhle tam vstúpi niekto, kto nie je "overený",
pofajčievajúci sa okamžite presunú inam, alebo cigaretu uhasia a vrátia sa dnu. O 22.00 h. obsluhujúca
čašníčka vyzvala hostí, že je záverečná a uzamkla vchod do baru. "Bežní hostia" uhradili útratu a bar
opustili. Vo vnútri ostali len Š.R., P.Z., F.G. a uvedení štyria šesťdesiatnici a ďalší traja muži, ktorí
boli pri opúšťaní baru zaznamenaní na foto. Do baru je možné vidieť len veľmi obmedzene, a to cez
škáru pri nedokonale zastretom závese na okne. 023.05 h. opustil bar Peter Zajac, napriek tomu, že
vypil asi 6 dcl vína, nasadol do vozidla a odišiel. O 23.11 h. prišiel pred bar pešo neznámy muž
(nasledujúci deň bol spozorovaný pred kaviarňou M.K. ako nasadá do tmavého vozidla Hyundai i30
EČV BL 398 GF. Ide asi o 35 až 40 ročného muža s tmavými vlasmi, s neoholenou tvárou, trochu
zavalitej postavy. Pokúsil sa vojsť do baru, no bolo zavreté. Preto nazeral cez uvedenú škáru v okne,
telefonoval a búchal na okno. Napriek tomu mu nik neotváral. Preto začal búchať veľmi intenzívne
a asi po minúte búchania mu niekto otvoril a aj vynadal. (viď foto "búchajúci muž"). O 00.05 h. dňa
11.3.2017 zastavilo neďaleko baru vozidlo Toyota Yaris BA133XA. Z vozidla vystúpila mladšia žena
a telefonovala. Keď prišla k vchodu do baru, niekto jej otvoril a žena vošla dnu. Asi o päť minút bar
opustila v spoločnosti jedného z mladších mužov. Spoločne nastúpili do vozidla a odišli smerom na
Ružinov (viď foto "osádka Yaris). O 00.20 h. opustil bar štíhly muž vo veku asi 38 až 43 rokov a pešo
odišiel na Koziu ulicu a ďalej smerom na Staromestskú (viď foto "strapatý"). O 00.49 h. opustila bar
štvorica šesťdesiatnikov (viď foto ,,60"). Vyšli pred bar a krátko sa rozprávali, následne nastúpili do
vozidla BMW (starší typ) so zrejme nemeckou poznávacou značkou K 1M 1426. Vozidlo pokračovalo
na Petržalku, Rusovce a d'alej smerom na Čuňovo, resp. do Maďarska. O 01.05 h. opustil bar totálne
opitý Fedor Gál. Mal veľké problémy vôbec ustáť na nohách, pri chôdzi sa opieralo steny domov

i o autá. Na tohu ulío Panenskej a Kozej sa vymočil. O 01.29 h. opustil bar párik, jeden z mužov
a obsluhujúoa čašníčka. Pár ohvíľu postával pred barom a bozkával sa. Po ohvíľke prišlo T AXl,
nastúpili doň a nechali sa odviezf smerom na Pražskú uliou (vid' foto"párik"). Do 03.15 h. Š.H. ani
"búohajúci muž" bar neopustili. Monitoring bol ukončený.
Dňa

11.3.2017 od 07.00 h.

začatý

monitoring pred barom Next Apache a redakciou

.týždeň

Počas dňa nebol Š.R. spozorovaný. Až v neskorýoh večernýoh hodináoh asi o 22.33 h. bol

spozorovaný, ako priohádza k baru Next Apaohe. Bar bol v tom čase už zatvorený. Podišiel k oknu
a cez škáru nazeral dnu (vid' priečinok "večer 11.3.17"). Zrejme tam nevidel, koho hľadal a tak sa
presunul ku kaviarni Milana Krajniaka, kam vošiel. Kaviareň v súčasnosti nie je pre verejnosť, funguje
len ako akýsi "súkromný klub" - podľa Vyjadrenia samotného majiteľa. VpredlJ., po vojdení z ulioe,
v miestnosti kde je barový pult, je len slabé osvetlenie. Vyvolení preohádzajú rovno do zadnej časti,
kam nie je vidieť. Priestory kaviarne sú, rovnako ako bar Next Aapaohe, intenzívne zafajčené. Pred
kaviarňou v tom čase parkovalo vozidlo KIA Ceed EČV BL 707 !J, do ktorého po opustení kaviarne
o 23.51 h. nastúpil poslaneo NR SR Peter Pčolinský a priestor opustil. O 00.39 h. vyšlo z kaviarne
mladé dievča vo veku do 20 rokov, strednej postaVy s vlasmi vyviazanými do drdola. Na ohrbte niesla
ruksak (vid' video "večer 11.3.17). O 00.43 h. Vyšla z kaviarne asi 38 až 42 ročná žena s asi 15 ročným
dievčaťom (vid' video tamtiež). O 00.46 h. prišiel do kaviarne už spomínaný "búchajúci muž"
z predchádzajúcej noci. Predtým zaparkoval pred kaviarňou uvedené Hyundai i30. Do 02.45 h. Š.H.
kaviareň neopustil.

(f . ,
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Správa zo

dňa

1.4.2017

18.00 h. začatý monitoring na Panenskej ulici pred kaviarňou "U Krajniaka". Bar Next Apache bol
v tento deň zatvorený pre prestavbu záhradnej terasy. Zároveň bol začatý záchyt osoby Štefana Hriba
na Konventnej ulici.
19.55 h. prišiel do kaviarne Milan Krajniak s malým psom.
21.35 h. po Kozej ulici smerom od Pilárikovej ulice prišli pešo neznáma žena a neznámy muž,
zaklopali na dvere kaviarne. Milan Krajniak im otvoril a vošli dnu. (vid' foto 1,2 a video 3).
21.43 h. do kaviarne vošli dve ženy, jedná z nich uvedená v správe zo
malým psom", ktoré prišli zo smeru od Štetinovej ulici. (vid' foto 4)
'J)

22.31 h. opustil kaviareň uvedený neznámy pár s veľkým
na ulicu Štetinovú (vid'. foto č. 5,6,7 a video č. 8).

čiernym

dňa

31.03.2017 "žena s bielym

psom a

pokračovali

pešo smerom

23.16 h. opustila kaviareň žena a behom pokračovala smerom na ulicu Štetinovú (vid' foto 9 a video
10).
23.29 h. pred kaviarňou zaparkovalo dvojdverové vozidlo zn. Audi, šedej farby, EČV BL 321 DI,
ktoré prišlo zo smeru od Štetinovej ulice. Vodič viedol toto vozidlo na pomery, ktoré vytvára úzka
Panenská ulica s parkujúcimi autami po oboch stranách, extrémne riskantne. S vysokými otáčkami
motora a riadnym hukotom sa vysokou rýchlosťou doslova prirútil pred kaviareň, kde prudko
niekol'kometrovým šmykom brzdil. Z vozidla vystúpil muž, v správe zo dňa 31.03.2017 označený ako
"muž s briadkou", a vošiel do kaviarne (vid' foto 11 - fotodokumentácia okamihu vstupu muža do
kaviarne nebola možná - v tom čase po Panenskej ulici išlo väčšie vozidlo).
23.36 h. sa do kaviarne vrátila žena, ktorá predtým opustila kaviareň behom, zo smeru zo Štetinovej
ulice. (vid' foto 12 a 13).
00.11 h. kaviareň opustil muž s briadkou nastúpil do Audi a rovnako rýchlo odišiel smerom na ulicu
Palisády (vid' foto 14,15 a video 16).
)

00.13 h. kaviareň opustili dve ženy s malým bielym psom, jedna s nich zamkla dvere kaviarne,
a pokračovali smerom na Štetinovú ulicu (vid' video 17).
Milan Krajniak do 02.00 h.

dňa

2.4.2017 kaviareň východom na Panenskú ulicu neopustil.
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Správa zo
18.00 h.

začatý

dňa

2.4.2017

monitoring na Panenskej ulici vbare Next Apache a pred kaviarňou "U Krajniaka" .

Do 22.30 h. nebola v bare zaznamenaná prítomnosť záujmových osôb.
V kaviarni bola 020.20 h. spozorovaná mallŽelkaMilana Krajniaka pozerajúca televízor. Krátko pred
21.00 h. prišiel do kaviarne Milan Krajniak so psom.
21.18 h. vošiel do kaviarne Daniel Lipšic.
21.35 h. vošiel do kaviarne pár starších ľudí, muž bol výrazne obézny. Oblečení a obutí boli "v
domácom". Kaviareň mala otvorené dvere na Panenskú ulicu. Uvedená staršia žena mala výrazný
smiech a hlas, ktorý bolo počuť von. Rozprávali sa o deťoch a škôlke.
22.49 h. uvedená spoločnosť kaviareň opustila a odišla spoločne na Štetinovú ulicu.
23.30 h. monitoring ukončený.
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Správa zo

dňa

5.4.2017

16.50 h. začiatok monitoringu na Panenskej ulici pred kaviarňou "U Krajniaka", v bare Next Apache,
na Partizánskej ulici pred redakciou .týždeň a Konventnej ulici.

V tento deň nebol Štefan Hnb spozorovaný. V kaviarni bol len minimálny pohyb, na stene bol
zapnutý veľký LED televízor s možnosťou sledovania futbalového zápasu.

18.11 h. bola na Panenskej ulici spozorovaná manželka Milana Krajniaka, pomalou chôdzou, venčiac
malého psa prešla ku kaviarni, odomkla ju a vošla dnu.
18.48 h. vošiel do kaviarne neznámy muž s veľkým
2017.

čiernym

psom uvádzaný v správe zo

dňa

Ol. 04.

19.47 h. vošiel do kaviarne ,,muž s briadkou" uvádzaný v takmer každej správe týkajúcej sa
monitoringu na Panenskej ulici.
21.48 h. vošiel do kaviarne, na chvíľu cca. 15 sekúnd., muž čiernej pleti, ktorý prišiel zo smeru od
Štetinovej ulici. (vid' foto 1 a 2). Následne vošiel do vedľajšieho vchodu vpravo vedľa kaviarne
(smerom k Štetinovej ulici). Išlo zrejme o náhodu a tento muž sa chcel len občerstviť v nesprávnom
podniku, ktorý sa navonok pôsobí ako riadna prevádzka.

21.52 h. po Kozej ulici smerom od ulice Palisády prišiel pešo dosiaľ neznámy muž, ktorý vošiel do
kaviarne, na cca. 45 sekúnd, a pokračoval smerom na Štetinovú ulicu (vid' foto 3, 4 a 5).

22.15 h. opustil kaviareň muž s vel'kým čiernym psom a pokračoval pešo smerom na ulicu Štetinovú
(viď. foto 6 a 7). Pravdepodobne ide o jedného zo susedov Milana Krajniaka, ktorému Krajniakova
rodina, ak je to potrebné, občas na psa dohliadne.
22.33 h. opustil kaviareň "muž s briadkou" a pokračoval pešo smerom na ulicu Štetinovú (vid'. foto 8
a 9). V predchádzajúcej správe bol popísaný jeho riskantný príchod pred kaviareň s vozidlom audi
(toto vozidlo je evidované na obchodnú spoločnosť Kia sídliacej na Panónskej ceste v Bratislave).
Tento muž je často videný v popoludňajších hodinách prechádzať sa po Panenskej ulici, vchádza
pritom do viacerých prevádzok, či už sú to vinárne, pivárne alebo kaviarne. V skorých popoludňajších
hodinách prichádza na Panenskú ulicu pešo po Kozej ulici zo smeru od Pilárikovej ulice, zvyčajne má
v tom čase cez jedno plece prevesený ruksak. Uvedené motorové vozidlo použil počas monitorovania
len jedenkrát.

23.03 h. opustila kaviareň manželka Milana Krajniaka s malým psom, ktorá pri odchode zamkla
dvere kaviarne a pokračovala pešo smerom na Štetinovú ulicu (viď. foto 10 all).

13090

Do 00.45 h. 6. 4. 2017 ostala kaviareň zamknutá. Monitoring bol

skončený.
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Správa zo

dňa

06. 04. 2017

16.30 h. začiatok monitoringu na Panenskej ulici pred kaviarňou "U Krajniaka", v bare Next Apache,
na Partizánskej ulici pred redakciou .týždeň a na Konventnej ulici.
17.25 h. bol na Panenskej ulici spozorovaný Daniel Lipšic, ktorý prišiel smerom od Suchého Mýta
a prešiel na Štetinovú ulicu do vchodu, v ktorom býva.
17.48 h. bol na Panenskej ulici spozorovaný "muž s briadkou", ktorý prišiel zo smeru od Kozej ulice,
prešiel na Štetinovú ulicu.
18.46 h. prišla ku kaviarni neznáma žena vo veku 54 až 58 rokov. V kaviarni sa v tom čase nik
nenachádzal a bola zamknutá. Neznáma žena opakovane skúšala otvoriť dvere, klopala i silno na ne
búchala, asi tri minúty nazerala dnu cez okno. Bolo zrejmé, že nejde o náhodnú okoloidúcu, ktorá by
si rada zrelaxovala pri káve.

Po tom, čo jej nik neotvoril, pokračovala pomalou chôdzou, pncom sa viackrát obzrela
smerom späť na kaviareň, smerom na Štetinovú ulicu. Asi po 60 metroch chôdze, vošla do inej
kaviarne / vinárne, posadila sa k barovému pultu a telefonovala. Do telefónu niekomu vravela, že
klopala, ale nik jej neotváral. Spýtala sa, že kedy sa môže zastaviť. Vypila kávu a vodu. Asi po 40
minútach odišla smerom na Suché mýto. V ten deň už nebola spozorovaná.

K uvedenej žene viď foto a video 1 až 8.
19.00 h. sa do baru Next Apache začala schádzať početná skupina prevažne mladých ľudí. Ich vzhľad,
ide o účesy, oholenie tváre u mužov i oblečenie, pripomínal stretnutie hipsterov . Po chvíli bolo
zistené, že skupina má rezervovanú polovicu baru kvôli prednáške, ktorá mala trvať až do záverečnej.
Nik zo záujmových osôb v ten deň bar nenavštívil.

pokiaľ

19.10 h. bol na Panenskej ulici spozorovaný Peter Zajac, pokračoval na roh s Kozou ulicou do
kníhkupectva Art Fórum. Aj tu sa konala nejaká beseda, ktorej sa zúčastnili aj brat Fedora Gála,
Štefan Hríb a Ľubomír Jošt.
20.12 h. prišla zo smeru od Štetinovej ulice manželka Milana Krajniaka, odomkla kaviareň a vošla
dnu.
20.42 h. prišla z rovnakého smeru neznáma žena, ktorá často navštevuje kaviareň v
s briadkou", zrejme ide o jeho životnú partnerku. Vošla do kaviarne.

spoločnosti

"muža

21.25 h . vošiel do kaviarne Daniel Lipšic.
21.38 h. vošiel do kaviarne "muž s briadkou".
22.10 h. po skončení besedy v Art Fórume prešiel popred kaviareň Jošt, pozrel smerom na kaviareň,
avšak nezastavil sa v nej, pokračoval k svojmu vozidlu zaparkovanému na Panenskej ulici neďaleko
baru Next Apache. Nasadol a odviezol sa domov.
22.37 h. opustili
Krajniaka.

kaviareň

"muž s briadkou", jeho partnerka, Daniel Lipšic a manželka Milana

f
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Viď

foto 9 až 15.

Do 00.20 h.
ukončený.

dňa

7.4.2017 sa v monitorovanom priestore už

nič

zaujímavé neudialo a monitoring bol
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Správa zo

dňa

07. 04. 2017

(V tento deň v Bratislave takmer po celý čas monitorovania pršalo,
kvalitu obrazovej dokumentácie získanej v exteriéri.)

čo

negatívne ovplyvnilo

15.48 h. začiat.ok monitoringu na Panenskej ulici pred kaviarňou "U Krajniaka" a v bare Next Apache.

Milan Krajniak spozorovaný sediac sám pri pive v pivárni Kozia Brána na
Podjavorinskej ulici (bez fotodokumentácie).

20.45 h.

20.50 h. Milan Krajniak opustil piváreň Kozia Brána na Podjavorinskej ulici a vošiel do
svoj ej kaviarne (bez fotodokumentácie).

)

20.55 h. v bare Next Apache sa začalo tradičné piatkové stretnutie. Prvý prišiel Peter Zajac,
druhý a tretí prišli dvaja neznámi muži (známi mediálne, nevieme ich v tejto chvíli správne
zaradiť). Na videu
dlhovlasý muž sa zúčastňuje týchto piatkových stretnutí takmer
pravidelne, ten s .kratšími vlasmi sa zúčastnil po prvýkrát od začatia monitorovania. Ako
posledný prišiel Štefan Hríb. Štvorica si objednala biele víno a arašidové oriešky. Víno
konzumovali v malej miere, za to oriešky sa míňali veľmi rýchlo. Za večer spotrebovali asi
šesť balení orieškov a každý asi dva decilitre bieleho vína. Debata začala tentoraz pozvoľna.
Rozprávali sa o nejakej knihe prezentovanej v Art Fórume. Následne prešli na politické témy.
Veľmi hanlivo rozprávali o maďarskom premiérovi Orbánovi, o jeho najnovších vyhláseniach
na tému tlaku Bruselu, migračnej politiky, no najmä tzv. Sorosovej univerzity. Rozprávali sa
o možnosti podpory maďarských konzervatívcov a tlaku na tamojšiu vládu. Peter Zajac
vyjadril presvedčenie, že Orbán padne v prípade, ak túto univerzitu zruší. Iveta sa vraj
vyjadrlla, že Soros je mimoriadne z jeho konania rozladený. Vyjadril názor, že zároveň je tu
obrovská šanca pre Slovensko získať sídlo pre túto univerzitu. Hríb sa pohŕdavo a posmešne
vyjadril na adresu ministra Plavčana, ktorý mal vyhlásiť, že "univerzít máme dosť". "Je to
blbec, ako môže takú blbosť povedať?" spýtal sa Hríb. "Viete si predstaviť, čo by sme tým
získali? Zaviedol (asi Soros) by sem finančné toky, posilnilo by nás to, bol by tu nový priestor
pre novú základňu pre progresívne zmýšľajúcich ľudí". Neznámy muž s kratšími vlasmi
dodal, že by to bolo dobré, že by sa hneď vedelo poskytnúť na tento účel niektorú z
"hnusných komunistických budov", ktorých je teraz prázdnych veľa. Vraj stále má uložené
číslo bývalého rakúskeho prezidenta Fischera, ktorého by mohol presvedčiť, aby z toho
Rakúsko vycúvalo a Viedeň neponúkala tejto univerzite nové sídlo namiesto Budapešti. Ak
by to nemala byť Bratislava, tak radšej potom Praha ako Viedeň. Peter Zajac povedal, že
skúsi kontaktovať Ivetu a porozprávať sa s ňou. Uviedol, že budúci piatok je bar zatvorený
(veľkonočný piatok - pozn.), preto by sa mohli stretnúť vo štvrtok, ak to bude ostatným
vyhovovať.

21.10 h. do kaviarne "V Krajniaka" vošiel dosiaľ neznámy muž a neznáma žena, ktorí prišli
pešo zo smeru od Kozej ulice (bez fotodokumentácie vstupu - pri odchode z kaviarne
zachytení na video 12).

V Next Apache zatiaľ pokračovala debata na tému amnestií. Znovu sa s riadnym dešpektom
obuli do Jána Budaja. Hnb zosmiešňoval jeho výstupy ako rozvláčne a nie veľmi trefné
a hodiace sa. Vraj keby bol Budaj niekedy radšej pomlčal, urobil by lepšie. Vraj by ho
zaujímal jeho skutočný lustrák. "Ten ušiel ako had" dodal Hríb. Peter Zajac uviedol, že Budaj
je v kontakte s Jánom Balázsom a cez toho má vplyv na Ivetu. Zajac sa vraj Ivete čuduje. Jano
(Balász) si ďaleko nedovidí a zatiaľ to vraj žerie. Iveta sa teraz vraj veľmi snaží, organizovala
nejakú akciu cez poľský inštitút, kde pozývali aj už spomínaného exprezidenta Rakúskej
republiky Fischera. Vraj preto, že sa "to stalo na ich území, tak nech ako autorita príde,
a vystúpi s príspevkom a rakúskym pohľadom na vec" (stále bola téma amnestie). "No ale
viete Fischer. .. , a tá sociálnodemokratická tlupa okolo neho mu určite nahučala kadečo a tak
sa na poslednú chvíľu ospravedlnil, ešte som ho presviedčal, ale on už nereagoval a len sa
poďakoval s tým, že sa nechce miešať týmto spôsobom do našich vecí" uviedol muž
s krátkymi vlasmi. Peter Zajac sa obrátil na Hríba a povedal mu ,ja som zakladal VPN, boli
tam kadejakí ľudia, no najviac ma dostalo, ked' Budaj cez deň kričal né). tribúnach a v noci
v byte Jána Langoša dohadovali veci s komunistami, osobne som ich vymakol, to bol hnus
najvyššieho zrna, hnus, hnus a ešte raz hnus, ale čo sa vtedy dalo robiť? Kto potom vlastne
písal scenár toho, čo sa dialo vonku? "Jano (Budaj? Langoš?) potom chodil za mnou, aby som
to nerozmazával, že Milan o tom vie. Nech sa na mňa ani Milan (Kňažko?) nehnevá. Si
predstav, že by už vtedy sme Sa trieštili, všetko bolo rozbehnuté, nikto z nás nevedel kto je
komunista, liberál, sociálny demokrat či konzervatívec, ani ja nie. Takí sme boli zblbnutL
Jedna vec je prevziať moc, druhá zachovať chod... Keď som išiel do Madridu s Borisom
Zallom v deväťdesiatych rokoch, sám som nevedel, kde sa napokon prikloním a nebyť
Dubčeka, ani Boris nie".
21.33 h.pred kaviarňou zaparkovalo vozidlo Range Rover, čiernej farby, EČV BL 335 OA,
ktoré prišlo zo smeru od Štetinovej ulice. Z vozidla vystúpil Boris Kolár a vošiel do kaviarne
(vid'. video l). Motora svetla uvedeného vozidla ostali zapnuté. Po cca. 5 min. bolo počuť
kl axon zo zaparkovaného vozidla, následne motora svetla boli vypnuté a z vozidla vystúpilí
malý chlapec vo veku cca 5 rokov a dosiaľ neznámy muž, ktorí vošli do kaviarne (viď. video
2 a 4, a foto 3).
V Next Apache - pokračoval Peter Zajac na tému starého Lexu, vraj bol odborník a aj sa
snažil robiť, no pokazil ho Mečiar. Potom sa vrhol na privatizáciu, "veď samozrejme keď
dostal priestor a vedel v ňom plávať". Vtedy to nikto nesledoval, z Prahy Klaus oblbol Havla
a nadiktovali vytvoriť novú oligarchiu a pred našimi očami to nekontrolovane tieklo.
Poukázal na mlyny a pekárne i haciendy Lexovcov, najmä tú na Záhorí. Vtedy vraj "nik
nedokázal reagovať, lebo jednak to bolo legitínme, ale priznajme nelegálne" dodal Zajac. "A
čo myslíš, zavrú Lexu po zrušení amnestií?" spýtal sa dlhovlasý muž .. "Nikoho nezavrú~ aj
ked' Ústavný súd rozhodnutie parlamentu odobrí, oni tam zas takí hrdinovia nie sú, ale Paľo
He1ender, niektorí mu hovoria Holender, tak Paľo Helender mi vravel, že to pôjde na
Európsky súd pre ľudské právé). a tam to skasírujú ako protiústavné, to nevyhnutne musí
padnúť, to jednoducho neobstojí, amnestie, ktoré raz boli udelené, nemožno zrušiť a bodka,
hovorí Paľo'\ Muž s krátkymi vlasmi mu oponoval, že na základe čoho by európsky súd takto
postupoval, že je iné, ak sa dajú amnestie už odsúdeným, ale tu ešte nikto odsúdený nebol, tu

ŕ
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boli amnestovaní tí, ktorí mali byť vyšetrovaní, vyšetrovanie sa podľa neho zmrazilo. Peter
Zajac uviedol, že jemu sa už ani nechce o týchto veciach špekulovať. Neznámy muž
pokračoval, že také amnestie v našom geopriestore ani neboli nikdy dané, možno v Južnej
Amerike áno, ale tu nie. Štefan Hnb počas večera mal takmer neustále mobilný telefón pri
uchu a s niekým hovoril alebo niečo počúval. V jednej chvíli sa naňho obrátil Peter Zajac
a akoby len Štefana Hríba sa opýtal, či Petrovi sa podarila "tá vec u Šafárika". Hnb mu kývol
a dodal, že "Dano (Lípšic?) i Peter (Pčolinský?) to tam majú dobre obsadené". Viac sa na túto
tému nebavili. Téma sa zmenila na oslavu Bútorových okrúhlych narodenín, na ktorých mal
Kováč (zrejme brat exprezidenta a historik Dušan Kováč) skolabovať. Museli tam vraj volať
záchranku a ratovať ho. Chvíľu sa tejto témy držali a rozoberali ju.
opustili Boris Kollár spolu s dieťaťom a dosiaľ neznámym mužom.
Spoločne nasadli do uvedeného vozidla Range Rover a odišli smerom na ulicu Palisády (vid'.
foto 5 a video 6).
21.55 h.

)

)

kaviareň

22.00 h. do kaviarne vošla manželka Milana Krajniaka s malým psom (vid'. foto 7).
22.17 h. skončilo stretnutie v bareNext Apache. Prvý aj tentoraz odišiel Štefan Hnb a za ním
muž s dlhšími vlasmi. Peter Zajac a muž s kratšími vlasmi ešte asi 20 minút ostali sedieť
a zhovárali sa o Donaldovi Trumpovi a jeho nariadení útoku na základňu v Sýrii. Peter Zajac
Trumpa chválil a povedal "počkaj a uvidíš, všetci naňho kydali pred voľbami i po voľbách, no
uvidíš, čo sa ešte z neho vykľuje, ja som mu veril a aj veril, zatlačí na Sýriu i Kima". Muž mu
ľahko oponoval tým, že Trump je nevypočítateľný a že mohol konať unáhlene. Vraj
organizácia spadajúca pod OSN potvrdila, že Asad zničil chemické zbrane a tie boli použité aj
v irackom Mósule, no Západ to vtedy obišiel mlčky. "Teraz sa to musí dohrať dokonca inak
sa môže (Trump) rýchlo spáliť" dodal. Na to ho Zajac zahriakol, že "rozhodujúca časť
populácie dostáva informácie aké má dostávať", ostatné nie je podstatné "rozumieš tu je tá
sila, obsadenie rozhodujúcich miest vo svete". "Ja konanie Trumpa schvaľujem, myslieť si
však môžem svoje... "dodal Zajac a pokračoval "bol si, tak ako ja, naprednáške profesora
.... (nezachytené meno) vo Viedni. Všimol si si, ako oddelil dve témy? Ľudské práva
a demokraciu. Ľudské práva a výkon moci. Ak by sa dôsledne uplatňovali ľudské práva tak,
ako sa to prezentuje, nebol by možný výkon moci a tým ani demokracia, rozumieš?" "Tu je
miesto médií, aby to vybalancovali" dodal. Nezdalo sa, že by spolubesedník, neznámy muž
s krátkymi vlasmi, tomu rozumel, resp. chcel rozumieť. Chvíľu o tom ešte polemizovali. Táto
dvojica opustila kaviareň o 22.49 h.
22.21 h. do kaviarne vošiel Štefan Hríb, ktorý prišiel rovno z baru Next Apache (vid'. foto 8).
22.39 h. pred kaviamou opäť zaparkovalo vozidlo Range Rover, čiernej farby, EČV BL 335
OA, ktoré prišlo zo smeru od Štetinovej ulice. Z vozidla vystúpil Boris Kollár a vošiel do
kaviarne (vid'. foto 9).
23.30 h. do kaviarne vošiel "muž s briadkou", ktorý prišiel pešo zo smeru od Štetinovej ulice
(vid'. foto 10).

23.37 h. opustil kaviareň Štefan Hríba pokračoval pešo smerom na ulicu Štetinovú (viď. foto
11). Ďalej prešiel Lycejnou ulicou na Konventnú ulicu, kde vošiel do vchodu, v ktorom býva.
23040 h. opustili kaviareň dosiaľ neznámy muž a neznáma žena, ktorí nasadli do taxi na Kozej

ulici a odišli smerom na ulicu Palisády (viď. video 12).
00.27 h. opustila kaviareň manželka Milana Krajniaka a
Štetinovú (vid'. video 13).

pokračovala

smerom na ulicu

00.46 h.opustil kaviareň Boris Kollár nasadol do zaparkovaného vozidla Range Rover
a odišiel smerom na ulicu Palisády (viď. video 14). Pokračoval Šulekovouulicou, Lovinského
ulicou, Gaštanovou ulicou, Hýrošovou ulicou, Valašskou ulicou na ulicu Mlynská Dolina, kde
hrubo porušil dopravné predpisy a nerešpektoval prikázaný smer jazdy (ďalej z dôvodu
takmer nulovej frekvencie pohybu áut a spôsobu jazdy vodiča bez kontroly).
00.48 h. opustili kaviareň Jošt a Milan Krajniak, ktorý zamkol kľúčmi dvere kaviarne. Jošt
nasadol do zaparkovaného vozidla Hyundai i20, hnedej farby, EČV BL 398 GF a odišiel
smerom na ulicu Palisády a domov na ulicu Podpriehradnú vo Vrakuni. Milan Kraj ni ak
pokračoval pešo smerom na ulicu Štetinovú (vid'. video 15).

f ,"
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Správa zo

dňa

08. 04. 2017

17.30 h. začatý monitoring na Panenskej ulici a konventnej ulici.
19.55 h. prišla smerom od Štetinovej ulice ku kaviarni "U Krajniaka" manželka Milana Krajniaka.

Odomkla
kaviarne.

kaviareň

a vošla dnu. V kaviarni zažala slabé svetlo a pustila televíziu zavesenú na stene

20.48 h. zachytený na Konventnej ulici Štefan Hríb, pomalou chôdzou, telefonujúc, pokračoval po

Kozej ulici na Panenskú ulicu. Ostal chvíľu stáť na ulici oproti kaviarni a ešte dokončoval hovor. Po
skončení hovoru, vošiel do kaviarne. Posadil sa do prednej miestnosti, do ktorej je vidieť z Panenskej
ulice.
21.32 h. prišiel zo smeru od Štetinovej ulice Daniel Lipšic. Vošiel do kaviarne a posadil sa oproti

Štefanovi Hn'hovi a manželke Milana Krajniaka.

I)

22.10 h. vošiel do kaviarne "muž s briadkou".
23.14 h. opustil kaviareň Štefan Hríb, pešo prešiel na Lycejnú ulicu a Konventnú ulicu.
23.55 h. opustili kaviareň Daniel Lipšic, "muž s briadkou" a manželka Milana Krajniaka, ktorá
kaviareň

zamkla.

Do 01.00 h,

dňa

9.4.2017 sa pred kaviarňou už nič zaujímavé neudialo. Monitoring bol

skončený.

(f J
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Správa zo

dňa

23. 05. 2017

18.16 h. zachytené na ulici Staré Grunty v Bratislave vozidlo BMW x5 BL 125 NU. Vo vozidle sedel
Vladimír pčolinský. Pokračoval na ulicu Mlynská dolina, križovatku Patrónka, Brniansku ulicu,
Pražskú ulicu, Štefánikovu ulicu, Suché mýto, Palisády, Štetinovu a Panenskú ulicu. Vozidlo zaparkoval
pred kaviarňou liU Krajniaka" a vošiel dnu. Správanie mimoriadne všímavé.
18.47 h. bol spozorovaný )ošt ako sa prechádza popred kaviareň a veľmi starostlivo pozoruje okolie.
Opakovane prechádzal Panenskou ulicou, Štetinovou ulicou, Palisádami, Kozou ulicou, ulicou
Podjavorinskej a opakovane sa vracal ku kaviarni. Nevchádzal však dnu. Veľmi dôvodne sa to javilo,
že si zrejme plní úlohy obrany proti potenciálnemu sledovaniu. V kaviarni sa v tom Čase nachádzal
okrem Pčolinského aj Milan Krajniak.
.~ )

19.20 h. prišiel smerom od Štetinovej ulice Daniel Lipšic, na dial'ku sa pozdravil s dôsledne
hliadkujúcim )oštom a vošiel do kaviarne.
V tom čase sa vel'mi zhoršilo počasie, intenzívne sa zatiahla obloha a bolo zrejmé, že čoskoro začne
silná búrka. )ošt preto krátko pred 20.00 h. vošiel do kaviarne. Z Panenskej ulice v kaviarni nebolo
vidieť nikoho, všetci prítomní sa nachádzali v zadnej miestnosti.
20.07 h. sa vo vchodových dverách objavil Pčolinský, pozoroval oblohu a ponáhl'ajúcich sa I'udí na
ulici.

))

20.23 h. prišli od Štetinovej ulice pred kaviareň tri neznáme ženy vo veku asi 30 až 36 rokov. Nazerali
do kaviarne a komunikovali s niekým vo vnútri kaviarne. Pôsobili ostýchavo. Nemožno jednoznačne
tvrdiť, či išlo o niekoho, kto sa s uvedenými osobami nachádzajúcimi sa v kaviarni pozná alebo či
išlo o náhodné chodkyne, ktoré spozorovali Daniela Lipšica a chceli sa s ním odfotiť alebo len
porozprávať. Skutočnosť ou ale je, že po návšteve kaviarne nepokračovali d'alej smerom na Koziu
ulicu, ale vrátili sa späť smerom na Štetinovú ulicu a Suché mýto. To viac nahráva verzii, že išli do
kaviarne cielene. Po krátkom nazeraní do kaviarne, vošli všetky tri ženy do kaviarne.

Asi po piatich minútach všetky tri uvedené ženy z kaviarne vyšli v spoločnosti Jošta a viedli s ním
pred kaviarňou družný rozhovor. Aktívna bola predovšetkým žena vo fialovej blúzke, ktorá sa hlasno
smiala a pobadala aj ostatné dve ženy do rozhovoru. Žena vo fialovej blúzke vybrala mobilný telefón
a akoby kaviareň alebo osoby v nej odfotila. Jošt pri rozhovore fajČil a usmieval sa na ženy. Po
krátkej chvíli sa k štvorici pridal aj Daniel Lipšic. Prevzal iniciatívu a rozhovor začal viesť on,
predovšetkým so ženou vo fialovej blúzke.

13101
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20.48 h. začalo pršat', ženy sa rozlúčili s Lipšicom a )oštom a všetky tri odišli, ako už bolo uvedené,
smerom na Suché mýto. Lipšic a )ošt vošli do kaviarne. V tej chvíli sa spustil intenzívny lejak
s krúpami. pčolinský sa znovu postavil do vchodových dverí kaviarne a pozoroval, ako krúpy padajú
na jeho auto.

)

21.10 h. Pčolinský opustil kaviareň. Prikrčený rýchlo obehol vozidlo a nasadol za jeho volant. Odišiel
Panenskou ulicou, Kozou ulicou, Mudroňovou ulicou a Slávičím údolím na ulicu Staré Grunty (vid'
pripojený videozáznam, na ktorom je nedopatrením o dve hodiny posunutý Čas späť l.
Zároveň

s monitorovaním kaviarne liU Krajniaka" bol od 19.30 h. do 22.10 h. monitorovaný
aj bar Next Apache. Okrem krátkej návštevy brata Fedora Gála, nebola tu zaznamenaná prítomnost'
záujmových osôb.

({

i

13103
Príloha č. 27 k Č.P. : PPZ-NKA-PZJ2-10-13812019-PZ
USB kľúč č . 1
\edgar 1\hríb & cafe & jevic&apache\201 7\06
201 7\19. - 23.6\
19.6.201 7 - 23. 6. 201 7.doc

Zdro.i:
Priečinok:

Názov dokumentu:
19.6. 2.017 - 23. 6. 201.d

x

ropertles

Generlll Cuslom DetaIIs PrE','ious erslons

l

V~ lue

Prope rty
~ ip i

Title
Subject
Tegs
Categortes
Comments

Origi

))

Authors

PC

lIlst slIVed by

Tengo

Revlslon number 4
Version number
Progrllm neme

Microsoft Office Word

Company
Manager

·
I

Conte nt created

27. 06.2017 11 :09

Oate last sayed

27.06.2017 11:24

I lIlst printed

I Total editlng time

00 :17: 00

Content

Cancel

19. 6. 2.017 . 23. 6. 2.017.doc roperties

.:.

-x

Genel1!l Custom Oetl!lIs Prevtous Verslons

. - -.--- -- -- --;;J
Froperty

!)

value

Content status
Content type
Pages
Word count

3
641

Chlll1!cter count

3655

Une count

30

IP~l1!gl1!ph

count

I Template

Scale
Unks d!rty?

I

appflc~tlo n/ mS'Nord

I

I

8

Normal

I

No
No

language

Ii
I

I

I

F'l"

Name
Type
Folder path

19. 6. 2017· 23. 6. 2017.doc
Microsoft "', ord 97 • 2003 Oocum .. .

Date modified

W:\edgar 1\ hrlb &. cafe &. J~'J lc&.a .
13.04.2018 7:28
27.06.20171<':24

Slze

523 KB

i Oate created

C

OK

I
I
I
I

I

I

~J
]

Cancel

P (toh

č.

.......

........ ..:::-.......... k č.

13104

Správa zo dní 19. 06. 2017 až 23.06.2017
V uvedených dňoch bol denne zachytávaný Daniel Lipšic v čase od 07.00 h. do 20.00 h, resp.
22.00h. Daniel Lipšic v tomto týždni nebol videný ani v mieste bydliska, ani v mieste prevádzkovania
advokátskej kancelárie. Vedl'a vchodu č. 15 na Štefánikovej ulici sa nachádza kaviareň a reštaurácia
v jednom, nazvaná Bussines garden restaurant. Legendovaným rozhovorom s obsluhujúcou čašníčkou
sa podarilo zistiť, že tam chodí aj Daniel Lipšic na rôzne stretnutia. Jeho návštevy sú nepravidelné
a v ostatných dvoch týždňoch tam vraj nebol ani raz. Chodia tam aj mnohí l'udia z Úradu vlády
Slovenskej republiky, prezidentskej kancelárie, atď. V uvedených dňoch nebola videná ani manželka
Daniela Lipšica, ktorá v ranných hodinách sprevádza detí do neďalekej materskej škôlky. Vo
večerných hodinách Daniel Lipšic nenavštívil ani kaviareň"U Krajniaka".
~)

,

)

Dňa 23. 06. 2017 o 20.15 h. bol zaznamenaný príchod účastníkov pravidelných piatkových
stretnutí, tzv. Apačov. Tentoraz do baru Next Apache prišiel Peter Zajac, neznámy muž prichádzajúci
pravidelne ako prvý s vozidlom Volvo, Štefan Hríb, Jošt, Martin Mojžiš z periodika ".týždeň"
a neznámy muž, ktorý na tieto stretnutia prichádza nepravidelne (viď foto, sedí po pravici Martina
Mojžiša). Tentoraz chýbali Samuel Abrahám, brat Fedora Gála i neznámy muž prichádzajúci na BMW
s nemeckým evidenčným číslom vozidla. V tento večer dominovala "téma Kiska", jeho prejav
v parlamente a prísl'ub, že bude pokračovať v tlaku na Kaliňáka. Ktosi z tejto partie mal byť
s Krpe1anom a dohadovať postupy. Tlačiť sa vraj bude hlavne na festivale Pohoda a na prednáškach
prezidenta na stredných a vysokých školách po letných prázdninách. Na jeseň sa chystajú ďalšie
protesty. Účastníci neboli spokojní s tým, ako len málo a s minimálnym účinkom na protestoch
pomohli herci. Chýba tam vraj presvedčivý a úderný rečník, ktorým Kramár vraj jednoducho nie je.
Ľudia mu neveria, nejdú za ním. Vraj by mohol vystúpiť Andy Hric, na čom sa všetci zasmiali, že by
zutekala polovica námestia ak by sa rozpálil. Na tomto je vraj nutné popracovať. Počas rozhovoru
Jošt často odchádzal buď na terasu baru alebo na Panenskú ulicu, aby telefonoval, fajčil alebo sa
s niekým stretol. Viackrát od stola odišiel aj Martin Mojžiš. Peter Zajac sa spýtal Štefana Hríba na
Mariána Kočnera. Hríb mu odpovedal niečo v zmysle, že je to téma "smečka" a "enkárov", že sa mu
v tom nechce hrabať. Niekto podotkol, pravdepodobne neznámy muž z Volva, že je s IÚm (s
Kočnerom) spájaných toľko káuz, že sa v tom jednoducho musí hrabať. Povedal to skôr len ako
úsmevné podotknutie, než ako kategorické naliehanie.

Peter Zajac potom zvážnel a spýtal sa na Ivetu. Hríb odpovedal, že s ňou pracujú a postupne ju
prezentujú v médiách čoraz viac. Teraz však má "tie" problémy s Janom a nie celkom sa vie sústrediť
na politiku. Keď sa však Jano čoskoro dá do poriadku, bude to lepšie. Na Pohodu by však určite mala
prísť. Potom pomerne dlho sa venovali niekomu z Malaciek. Nebolo rozumieť meno, no osoba
súvisela s prokuratúrou. Spomínali sa tiež súdy, právne názory, kauzy a pod. Nebolo možné po dlhšiu
dobu zotrvať v ich bezprostrednej blízkosti. Na záver ich spoločného sedenia, neznámy muž z Volva
pomerne dlho rozprával o týraných ženách, nedostatku peňazí zo strany štátu na tento čoraz závažnejší
problém a potrebu systémovo začať tento narastajúci problém riešiť.

(

Počas sledovania došlo ku kontaktovaniu jedného zo stálych klientov baru. Občas tento muž,
na foto nižšie zo dňa 10.03.2017 022.30 h. pri opúšťaní baru Next Apache, vedie krátky rozhovor aj
so Štefanom Hríbom a aj si spolu vypijú dobrý koňak. Tohto muža zaujal luk a šípy, ktoré slúžia ako
maskovacia garderóba, tak sa podarilo nadviazať kontakt (vid' video). Po chvíli prišiel aj samotný
Štefan Hríb a tiež skúšal neúspešne napnúť tuhú tetivu luku. Vypytoval sa na túto záľubu a pristúpil aj
na krátky rozhovor a dva koňaky. Viac však už piť nechcel, lebo vraj ešte musí neskôr do redakcie.

13105
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Krátko po 22.30 h. sa stretnutie skončilo. Štefan Hríb skutočne odišiel do redakcie .týždňa,
ako avizoval. Do 23.45 h. redakciu neopustil, kedy bolo sledovanie ukončené.
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Správa z 30. 06. 2017
Dňa

30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod
účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav
Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál,
Štefan RnD, Martin Mojžiš a neznámy muž, ktorý takmer pravidelne prichádza na tieto stretnutia
(nižšie na foto fajčí s Egonom Gálom na terase baru).
Bližšiemu ustanoveniu tzv. Apačov tentoraz napomohol Andrej
začatý proces budovania bližšieho kontaktu.

Jevič

(na foto nižšie), s ktorým bol

Andrej Jevič má predkov zo Srbska. Jeho otec však žije od detstva v Slovenskej republike a Andrej
Jevič sa na našom území narodil. Do baru Next Apache chodí z dôvodu, že jeho priateľka Viola tu
pracuje ako čašníčka. Andrej Jevič osobne pozná takmer všetkých návštevníkov baru. Je typom
človeka, ktorý by (s nadsadením) najradšej žil v korune stromu bez akýchkoľvek materiálnych statkov.

Asi nemá príliš rád mydlo a antiperspirant. Venuje sa paraglidingu a parašutizmu, je bývalý horolezec
a kedysi pracoval v západnej Európe ako robotník vo výškach - elektrické stožiare, okná na
výškových budovách a podobne. Je rozvedený, z predošlého manželstva má jedno dieťa. V bare,
okrem toho, že sa počas večera stihne takmer pri každom návštevníkovi na chvíľu pristaviť, napomína
aj mládež fajčiacu marihuanu, aby to nepreháňala. Andrej Jevič je jednoduchý vo vyjadrovaní, trochu
plachý, relatívne ťažko prístupný a ťažšie manipulovateľný. Záleží mu však na uznaní. Podľa jeho
vyjadrenia býva v"dome Pulitzera", kde si vraj byt prenajíma od predsedu syndikátu novinárov.
Pozornosť Andreja Jevíča sme upútali lukom a lukostreľbou. Skromné športové vybavenie
lukostrelca bolo zakúpené ako prvok maskovacej garderóby v procese sledovania. Vedeli sme
o Jevičovi, že sa o podobné veci zaujíma, že ako hobby má pletenie rôznych bičov, páči sa mu šerm,
sokoliarstvo, apod. Ako sme uvádzali v minulej správe, bolo s ním dohodnuté, že príde si s nami
z luku zastrieľať v priebehu 1Ilesiaca júl. Jevič ihneď reagoval, že má známeho, ktorý by sa rád určite
tiež pridal. Napokon vyšlo najavo, že ide o karikaturistu Shootyho z Denníka N, skutočným menom
Martin Šútovec. Na tento účel bola operatívne vybudovaná improvizovaná strelnica pri diaľničnom
obchvate. Zámerom je pokus o vytvorenie si bližšieho vzťahu s Andrejom Jevičom a zistenie
viacerých infOr1Iláciio stretnutiach Apačov, prípadne dosiahnutie stavu opito stí u Štefana Hríba,
s ktorým si Jevič občas s niečím pripije na zdravie. Jeho použiteľnosť na uvedený zámer je ešte
predčasne hodnotiť, zatial' sa javí, žeje spokojný s tým, že objavil novú záľubu a kontakt.

Andrej Jevič sa nám sťažoval na mládež, ktorá bez zábran v bare užíva drogy a bojí sa, že jeho
s tým .1Ilôže mať problém. Jednak preto, že to ako zodpovedný personál baru nerieši,
a jednak preto, že sama občas pôsobí, že je málo pod vplyvom čohosi povzbudivého. V tento večer
Jevič viackrát napomenul mladých z Radošinského naivného divadla, aby to nepreháňali. Bolo ich asi
deväť a zhruba polovica sa už nedokázala plne ovládať. Nepríčetne sa smiali a potácali po terase baru.
Na terase bolo cítiť silný marihuanový dym. Jevič postupne opisoval viacerých hostí a postupne v
opisovaní prišiel až k Apačom. Identifikoval Stanislava Janotu. Uviedol o ňom, že bol vo vedení
Fondu národného majetku v čase, keď tam pôsobil aj Milan Krajniak. Urobil tam viacero pochybných
kšeftov a spomínať sa mal aj v tzv. spise Gorila. Musel vraj odísť kvôli tomu z pozície riaditeľa
nemocnice sv. Michala. Podľa. Jeviča je Janota veľmi majetný. Jeho priestranný byt, uviedol Jevič, je
vraj doslovazaprataný cennosťami, napr. vzácnymi maľbami, starožitnosťami, mimoriadne drahými
perzskýmí kobercami naukladanými vo vrstvách na sebe, klenotmi, apod. Podľa rozprávania je
zrejmé, že Jevič v tom byte bol. Muža prichádzajúceho na BMW s nemeckým EČV ustanovil ako
bývalého vedúceho vysielania vysielača Slobodná Európa v Mníchove a nazval ho neurčito MacMč
alebo Macháček. Dodnes vraj tento muž, použijeme priezvisko Macháč, podpichuje, a niekedy aj
trochu zvozí, Štefana Hn'ba. Má vraj na Hríba vel'ký vplyv. Do veľkej miery určuje, čomu sa média
majú v najbližšom období venovať a kritizuje, ak sa tomu nevenovali vôbec alebo dostatočne, alebo
sa čomusi nevenovali podl'ajeho predstáv. Jevič uviedol,žepiatkové stretnutia Apačov sú vždy veľmi
zaujímavé, i keď zväčša preňho neprístupné. Občas má ale dovolené si prisadnúť, alebo keď pomáha
s obsluhou, niečo začuje. Každý však Apačov rešpektuje a snaží sa ich nerušiť. Pri opise stretnutí
trochu stíšil hlas a tváriL sa tajomne, ako by vedel, že stretnutia sú o kutí slovenského politického,
aktuálne opozičného, železa. Andrej Jevič d'alej uviedol, že občas sú v bare prítomní novinári aj
z iných médií a možno čakajú na pokyny alebo sa len tak v bare družia. Uviedol tiež, že kedysi tam
často chodieval Daniel Lipšic, ale v ostatnom období ho takmer nevída. Vraj sa vedel aj uvoľniť, no
po tom, čo sa mu prihodilo s autonehodou, akoby sa stiahol z očí verejnosti.

(
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Apači sa tento večer intenzívne venovali téme židovstva. Ich debata mala filozofický rozmer
a jej obsah akoby smeroval k utvrdzovaniu židovstva v nich samých. Miestami to malo výraz akoby
duchovnej omše. Tentoraz bol mimoriadne rečnícky aktívny Macháč (Macháček?) a možno tvrdiť, že
v tejto fáze ho ostatní len mlčky počúvali. Keď rozprával Macháč, nik nepil a ani nejedol zo slaných
drobností na stole. Všetci zanietene počúvali a pozerali do zeme. Boli veľmi sústredení. Takýto výraz
bol na tomto stretnutí spozorovaný po prvýkrát. Macháč sa prítomných opakovane pýtal "končí
židovstvo v nás, povedzte končí židovstvo v nás ľud'och?". Nik neodpovedal, len všetci sa mÍkvo
pozerali do zeme. Tón hlasu, ktorým boli uvedené slová vyslovené, naznačoval akoby výčitku.
Apači

sa dotkli aj politiky, rozoberali čím to má vlastne byť politikmi zamýšľané európske
jadro. Venovali tomu značnú pozornosť. Spomínali sa mená viacerých politikov, najviac však Sulíka,
ktorého kritizovali za postoje i nevýraznosť a nečitateľné zaradenie. Hnb uviedol, že ho zrejme stále
Kočner drží za golier a Sulík s tým môže mať problém. Keď ho Hríb pozýva do svojich relácii, vraj
vždy ochotne príde, ako prísť môže. No aj tak sa mu nejaví ako osobnosť, skôr ako impulzívny
tvrdohlavec. Podľa vyjadrení Sulík nie je ten, komu by Apači nadšene držali palce v politickom
zápase. Zajac uviedol, že je to problém a že už to viackrát rozoberali, periodikum .týždeň by však
malo venovať pozornosť Kočnerovi rovnako, ako SME či Denník N. Mojžiš s Hnbom potom krátko
spomenuli festival Pohodu. Nebolo však rozumieť čo presne hovorili. No opäť zazneli priezviská
Kiska či Bezák alebo meno Iveta.

o

23.30 h. sa stretnutie

vzápätí skončilo.

skončilo

a

Apači

postupne bar Next Apache

opúšťali.

Sledovanie
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Poznámka:
Monitorovanie diania v bare Next Apache prebieha takmer kontinuálne od februára 2017. Je
viac zrejmé, že v záujme zachovania konšpirácie a zamedzenia vážnym problémom plynúcich
z potenciálneho prezradenia je nutné s tým na určitý čas prestať. Navrhujeme v najbližšom čase
pracovať len s Andrejom Jevičom a po stretnutí s ním mimo prostredia baru vyvodíme v priebehu
mesiaca júl záver, či práca s ním je perspektívna.
čoraz

)

..~

Problémom je, že tak bar Next Apache, tak kaviareň "U Krajniaka" ako aj bydlisko Lipšica či
Krajniaka je na jednej a tej istej ulici, resp. na jej rohu. Záchyty pohybu sa vykonávajú len na veľmi
obmedzenom priestore. Keďže nie sme vybavení tzv. mobilným oporným bodom (t.j. napr.
dodávkovým vozidlom s periskopom), z ktorého by bol možný skrytý záchyt a obrazová
dokumentácia, vykonávame tieto úkony celodenne z blízkych vinární či kaviarní, tiež často otvorene
z ulice pod rôznym osobným maskovaním. Princípom uplatňovaným v procese sledovania je, že
sledovanie jednej osoby sa nesmie vykonávať viac ako tri dni v rade za sebou (platí to v prípade, že
sledovanie vykonáva 12 členná skupina, ktorú v zmene strieda druhá 12 členná skupina, t.j. počas
napr. 15 hodín sa za sledovanou osobou vystrieda minimálne 24 ľudí). Potom musí nasledovať
minimálne 14 dňová prestávka. Naša 4 členná skupina tu pôsobí nepretržite takmer 5 mesiacov, bez
zmenného striedania, často 14 i 18 hodín denne. Navrhujeme, aby sme sa nemuseli na Panenskej ulici
ukazovať počas mesiacov júl a august a nechali niektorých ľudí, či už sledovaných alebo
zamestnaných v kaviarňach, vinárňach a baroch na nás trochu zabudnúť. Všetci cítime, že je to veľmi
potrebné.
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Správa zo

dňa

18. 07.2017

Dňa

18. 07. 2017 v podvečerných hodinách nás telefonicky kontaktoval Andrej Jevič. Vravel, že si
obstaral s priateľkou výbavu na lukostreľbu a chceli by si prísť zastrieľať. V ten deň sme vykonávali
sledovanie Daniela Lipšica a nerátali sme s kontaktom s Andrejom Jevičom. Skupina sa preto
rozdelila a operatívne sme zareagovali na vzniknutú situáciu.

Pôvodne sme "strelnicu" vybudovali len ako následok reakcie Jeviča v bare Next Apache na náš
garderóbny luk. Vybudovanie "strelnice" malo slúžiť len ako prvok nápomocný k zblíženiu sa
s Jevičom. Po príchode na nami vybudovanú provizórnu "strelnicu" (cca 19.10 h.) sme ostali
prekvapení z toho, ako Andrej Jevič lukostreľbu pojal. Mal zakúpenú takmer kompletnú výbavu. Na
miesto prišiel aj so svojou priateľkou Violou, čašníčkou z baru Next Apache. Ukázal nám, ktorí až tak
blízky vzťah k lukostreľbe nemáme, svoju výbavu (ktorou nás prevyšuje) a bol nefalšovane nadšený...
Rovnako aj jeho partnerka.

13112

?

Po asi dvojhodinovom strieľaní na terče, bola dvojica pozvaná na pivo. Počas rozhovoru, ktorý sa
skončil až krátko po polnoci, sa priateľka Andreja Jeviča - čašníčka Viola - sťažovala, že takých
spoločných chvíľ s Andrejom majú len veľmi málo, pretože Jevič je často pracovne odcestovaný. Ona
si vraj zarobí len veľmi málo a k tomu musí často ostávať v bare aj po záverečnej s tzv. vyvolenou
klientelou. Uviedla, že je to akási základňa novinárov, že Hnb tam občas, keď už je bežná klientela
preč, niekoho z novinárov riadne za níečo zvozí, ale ona nevie prečo, lebo tomu príliš nerozumie. Hríb
má podľa nej občas depresie, niekedy tam sám sedí a pozerá akoby do prázdna, potom náhle odíde.

Inokedy sa riadne odviaže v rýchlom slede vypije aj šesť poldeci marhuľovice alebo karpatského
brandy a bar opustí. Zo začiatku na ňu táto klientela pôsobila vraj dosť zvláštne, ale už si zvykla
a niektorých má aj veľmi rada. Majiteľ baru, podľa Violy, nerád vidí fajčenie marihuany v podniku,
ale toleruje to spôsobom, že o ničom nevie.
Pri tomto stretnutí sme sa nič, čo by súviselo s novinármi alebo chodom baru nepýtali, ani sme
ich na nič z toho nenavádzali. Rozprávali o tom málo a sami. Je však isté, že títo dvaja sú ideovo
s pravidelnou klientelou baru Next Apache na jednej vlne. Obaja sú trochu plachí, ale aj opatrní,
vnútorne akoby neviazaní a neusporiadaní. Keď však niečo vyslovia, skúmajú spätnú väzbu v tvári
poslucháča. Ich spoločný vzťah je poznačený ešte stále celkom nedoriešenými ich predchádzajúcimi
vzťahmi. Boli by radi, ak by boli v ich vzťahu ďalej, no boja sa znovu sklamať. Navyše Jevič je
totálne živočíšny, neviazaný a nevyspytateľný druh muža. U Violy máme podozrenie, že občas si viac
vypije alebo sa aj niečím iným trochu omámi. Sme dohodnutí na ďalšom stretnutí v neurčený dátum.
Ozve sa znovu Jevič, keď sa vráti z montáže.

(
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Správa zo dní 03. 07. 2017 a 04. 07. 2017

._- - -__----------_ ._---•.

V nadväznosti na avizované účelové zbližovanie sa s Andrejom Jevičom, ktorého sme pozvali
na tréning lukostreľby pri improvizovanej strelnici v Bratislave. Andrej Jevič pozvanie rád prijal
a 03.07.2014 a 04.07.2017 skutočne na "strelnicu" prišiel.

))
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Po streleckej príprave sme s Andrejom Jevičom zašli na pivo. Snažíme sa nájsť spôsob, ako
dosialmuť stav, kedy si so Štefanom Hnbom opäť sadne za jeden stôl a roztočia to s marhuľovicou,
ktorú Hnb vraj má veľmi rád, tak, ako raz začiatkom roka 2017 kedy sme ešte nemali k dispozícií
dnešné fotografické vybavenie.
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Správa k osobe Andrej Jevič
dve
stretnutia počas mesiaca august 201 7

---------

----------------------------------------------------

V priebehu prvého a druhého týždňa mesiaca august boli vykonané dve stretnutia s osobou
Andrej Jevič. K stretnutiam dochádza v mestskej časti Ružinov, resp. Vrakuňa. Ide o posedenia pri
pive po lukostreľbe. Na prvom stretnutí Andrej Jevič uviedol, že bohužiaľ sa na "strelnici" istý čas
neuvidíme, minimálne pol roka, pretože dostal ponuku na výškové práce v Juhoafrickej republike.
Tvrdil, že tam má odíst' už v septembri 20t7. Ešte vraj dolad'uje podmienky, za ktorých tam bude
pracovat' a celkovo pobývat'. SI'úbil však, že uskutoční poriadnu rozlúčkovú party v Next Apache,
na ktorú nás pozve. V rozhovore uviedol, že Hríb má mat' v súčasnosti akýsi zdravotný problém,
ktorý nešpecifikoval, ani to, či ide o banálne ochorenie alebo o čosi vážnejšie. Vraj teraz chodí do
baru len veľmi sporadicky a takmer tri týždne sa tam neukázal vôbec. Túto tému sme s ním d'alej
nerozoberali. Vzali sme len na vedomie, Čo povedal.
Na druhom stretnutí uviedol, že sa mu to akosi komplikuje, že jeho partneri nechcú
akceptovat' jeho podmienky a že sa to celé komplikuje. Mal iné predstavy o mzde i o d'alších
podmienkach. Na tomto stretnutí sa pomerne dost' opil a bolo vidiet', že je frustrovaný a nemá jasno
o svojej pracovnej budúcnosti. Dohodli sme si d'alšie stretnutie na koniec augusta.
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Správa zo

dňa

Dňa

začaté

25.08.2017 o 18.10 h.
"U Krajniaka".

25.08.2017

monitorovanie v bare Next Apache na Panenskej ulici a v kaviarni

Kaviareň

bola v tom čase prázdna, mala však dokorán otvorené vchodové dvere a bola dobre
osvetlená. Z Panenskej ulice nebolo vo vnútri vidiet žiadne osoby.
19.42 h. vošiel dnu dosiaľ v kaviarni nespozorovaný muž. Mal do 30 rokov, oblečený bol
v námorníckom tričku a v krátkych nohaviciach. Počas vchádzania do kaviarne telefonoval
z mobilného telefónu. V kaviarni ho nik v prednej miestnosti neprivítal a tak tento muž išiel priamo
do zadnej miestnosti, do ktorej nie je z Panenskej ulice vidieť.

19.46 h. neznámy muž v námorníckom tričku kaviareň opustil a pešo sám pokračoval Panenskou
ulicou smerom na Štetinovú ulicu a d'alej na ulicu Palisády. Tu nasadol do červeného vozidla VW
Polo. Pre väčšiu vzdialenost sa nepodarilo zachytit evidenčné číslo vozidla. Vozidlo odišlo smerom
na Suché mýto.

13120

))

20.05 h. do spolovice host' arni naplneného baru Next Apache s asi 5 minútovými odstupmi prišli
traja pravidelní účastníci piatkových stretnutí - v poradí Janota, Zajac a Egon Gál. Posadili sa
k obvyklému stolu a viedli rozhovor o histórii židovstva, migrácie židov a nejakých pripravovaných
židovských podujatiach. Hodnotili vplyv sociálnych sietí na vývoj spoločnosti, na ich negatívne
i pozitívne stránky. Politike sa takmer nevenovali. V jeden moment sa Zajac spýtal Janotu, či nevie ako
sa má Štefan. Zrejme išlo o Štefana Hríba, ktorý podira informácií získaných od Andreja Jeviča by mal
aktuálne mat' nešpecifikované zdravotné problémy. Vraj do baru Next Apache v ostatných troch
týždňoch nechodil a neZÚČastnil sa ani tohto piatkového stretnutia. Egon Gál Z uvedenej trojice
chodil sám fajČit' na terasu baru a dával sa do reči s mladými, zväčša už dobre naladenými mužmi.
Aj v tento piatok bolo na terase baru intenzívne cítit' dym marihuany.
Do 22.05 h. kedy trojica svoje stretnutie skončila, sa k nej nik iný nepridal a všetci spoločne bar
opustili a vel'mi pomalou chôdzou prešli Panenskou ulicou smerom na Koziu ulicu, kde sa rozlúčili.
Ďalej im nebola venovaná pozornost'.

13121
20.32 h. prišiel pred kaviareň zo smeru od Štetinovej ulice vysoký muž vo veku cca 38 až 43 rokov.
Nazeral do kaviarne a s niekým vo vnútri kaviarne krátko komunikoval. Po chvíli k nemu z kaviarne
vyšiel Milan Krajniak a obaja spolu odišli do pivárne Kozia brána na ulici Podjavorinskej. Vo vnútri
sedeli pri stole sami, popíjali pivo a viedli spolu bežný rozhovor o psoch, dovolenke, futbale ... Každý
z nich vypil po tri pivá a asi po hodine spoločne odišli na Štetinovú ulicu.

))

21.05 h. prišli pred kaviareň zo smeru od Štetinovej ulice dve ženy, jednou bola manželka Milana
Kriajniaka a druhou neznáma žena, pravdepodobne životná partnerka Borisa Ažaltoviča, ktorá už bar
v minulosti spolu s Ažaltovičom navštívila. Obe vošli dnu do kaviarne.
21.09 h. obe ženy kaviareň opustili a spoločne pešo odišli na Štetinovú ulicu, kde vošli do vchodu č.
l.

13122
21.25 h. z kaviarne vyšiel Jošt. Prešiel pešo k svojmu vozidlu Hyundai i20, ktoré parkoval na rohu ulíc
Štetinová - Panenská, nastúpil do vozidla a odviezol sa na Palisády a d'alej smerom na Suché mýto.

Po odchode Jošta z kaviarne nebola až do
00.52 h. spozorovaná v kaviarni prítomnost' žiadnej osoby. Kaviareň ostala osvetlená viac, ako po
iné večery, ked' ju ž všetci opustili. Sledovanie bolo o tomto čase skončené.
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13124
21.35 h. Janota a Machač bar Next Apache opustili. Ani tentoraz na stretnutí Apačov nebol prítomný
Štefan Hríb, čo korešponduje s informáciou od Andreja Jeviča, že má mat' bližšie nešpecifikované
zdravotné problémy.
21.39 h. zachytený Milan Krajniak idúc pešo zo Štetinovej ulice smerom ku kaviarni. Počas chôdze
telefonoval. Prišiel k dverám kaviarne, odomkol ich a vošiel dnu. V prednej miestnosti rozsvietil svetlo
a zapol vel' ký televízor zavesený na stene blízko vchodu. Ostal stát' pri pulte a znovu telefonoval. Asi
tri minúty po Krajniakovi vošli do kaviarne Boris Ažaltovič a jeho manželka.
21.48 h. pred kaviareň"U Krajniaka" vzápätí po sebe zaparkovali vozidla Vladimíra pčolinskeho
Čierne BMW x5 s EČV BL 125 NU a asi 100 metrov od kaviarne smerom na Štetinovú ulicu vozidlo
Borisa Kollara - čierne Range Rover s EČV BL 335 OA. Obaja, Vladimír Pčolinský i Boris Kollár vošli
do kaviarne.
Pred vozidlom Vladimíra Pčolinského zaparkoval citroen c3 tmavej farby a červený Mercedes GLA.
Z oboch vozidiel, mercedesu i citroen u vystúpili len vodiči - muži a vošli do kaviarne.

)

V prípade vozidiel mercedes i Citroen, žiaľ, zlyhala záznamová technika i ľudský faktor
a nepodarilo sa zachytit' evidenčné čísla oboch vozidiel. Ked' sa na technický problém prišlo, obe
vozidlá boli spred kaviarne preč ... Vodiča z Mercedesu sa podarilo obrazom zachytit' v kvalite
zodpovedajúcej svetelným podmienkam a vzdialenosti, z ktorej bolo možné dokumentáciu zÍskat'.
Fotografia muža z Citroenu je nepoužiteľná, rovnako ako fotografie evidenčných čísel oboch
vozidiel.

Priloh

Správa zo

dňa

č .........................

k

č . p.:

........................ .

31. 08. 2017 a 01. 09. 2017

Dňa

31. 08. 2017 o 19.20 h. začatý monitoring na Panenskej ulici v bare Next Apache a od
20.35 h. aj pred kaviarňou liU Krajniaka".
20.06 h. na rohu ulíc Panenskej a Kozia zaparkovalo vozidlo Volvo, z ktorého vystúpil Stanislav
Janota. Uzamkol vozidlo a pomalou chôdzou prešiel Panenskou ulicou do baru Next Apache. V tom
Čase bola v kaviarni TlU Krajnika" tma.

(

20.17 h. vošiel do baru Next Apache Machač, posadil sa k Janotovi a začali sa rozprávat o možnej
účasti aj d'alších účastníkov pravidelných stretnutí. Janota však hned' v úvode povedal, že Peter
(Zajac) a Štefan (Hríb) určite neprídu. Machač sa spýtal "štefan ako!'. Janota odpovedal, že nevie, ale
že snád' už dobre. Do baru vošla skupina asi ôsmich mladých ľudí a posadili sa k susednému stolu
vedľa ]anotu a Macháča. Mladí ľudia boli značne hluční a navyše požiadali obsluhujúcu čašníčku
o pustenie hudby v prehrávači, ktorú si so sebou doniesli. Dvojici to príliš nevyhovovalo, ale d'alej
viedla rozhovor o vnútropolitickom dianí a o jeho mediálnom pokrytí. Zabávali sa na Dankovi a jeho
politickom amaterizme. Macháčovi sa nepáčilo, že média situáciu nevyužili lepšie, pri komentovaní
pôsobil mierne roztúlene. Poukazoval na prácu novinárov Sud deutche zeitung a ich schopnost íst'
po podstate až do "konca". Pýtal sa, či sa média vzniknutej situácie zl'akli, alebo im bolo v redakciách
príliš teplo a nechcelo sa im pracovat. Komentovali aj dianie okolo dotácii na ministerstve školstva,
nezrozumitel'ne sa krátko dotkli chystaného septembrového protestu "proti korupcii".

.

(
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22:35 h. po Panenskej ulici smerom na Štetinovú ulicu prechádzala skupina štyroch mladíkov
v pokročilom stave opitosti. Mladí muži boli vel'mi hluční a dopúšt' ali sa menších výtržností ako
kopanie do áut, búchanie na vchodové dvere či výkladové okná. Zrejme preto z kaviarne vyšiel vodič
z Mercedesu GlA červenej farby na chodník a po asi troch minútach sa do kaviarne vrátil. V tom
Čase kaviareň opustila manželka Borisa Ažaltoviča a odišla na Štetinovú ulicu.

22.38 h. kaviareň opustil Boris Ažaltovič a pokračoval smerom na ulicu Štetinovu (vid' video 1).
23.00 h. kaviareň opustil Jošt v spoločnosti neznámej ženy silnejšej postavy. Krátko viedli rozhovor
pred kaviarňou a následne pokračovali smerom na Koziu ulicu, kde nasadli do taxi a odišli smerom
na ulicu Palisády (vid' video 2).
Neznáma žena bola asi 35 ročná, 165 cm vysoká, hnedé vlasy mala zviazané do jednoduchého copu,
bola výrazne plnoštíhla. Dosiaľ, v dňoch kedy bol vykonávaný monitoring kaviarne, sa v kaviarni
nevyskytla. Vozidlo Hyundai, ktoré ]ošt používa nebolo v ten veČer zaparkované na Panenskej ulici
a ani v okolitých uliciach. Ked'že dvojica odišla spoločne taxíkom, mohla uvedená žena byt'
životnou partnerkou )ošta. Kapacitné dôvody neumožňovali vykonat' sledovanie vozidla TAXI
a potvrdit' tak tento predpoklad.

(

23.50 h. kaviareň opustil Boris Kollár spoločne s vodičom Mercedesu, rozlúčili sa podaním rúk. Boris
Kollár v ruke držal darčekovú tašku bielej farby zvyčajne urČenú na "fľašový dať', nasadol do
zaparkovaného vozidla Range Rover a pokračoval smerom na ulicu Koziu a Palisády (vid' video 3).
Tesne pred ním, rovnako na ulicu Palisády vo vozidle Mercedes odišiel neznámy muž.

13126

00.20 h. opustili kaviareň neznámy muž z Citroenu, Milan Krajniak a Vladimír Pčolinsky. Milan
Krajniak zamkol dvere kaviarne a pokračoval pešo smerom na ulicu Štetinovú. Neznámy muž nasadol
do zaparkovaného vozidla Citroen c3 tmavej farby a pokračoval smerom na ulice Kozia a Palisády.
Vladimír Pčolinsky nasadol do zaparkovaného vozidla BMW X5 a pokračoval ulicami Kozia, Palisády,
Mudroňova, Drotárska cesta, Korabinského, Slávičie údolie na Staré Grunty.
00.45 h. sledovanie ukončené.
))

Dňa

01. 09. 2017

O 19.00

h.

začatý monitoring v bare Next Apache a pred kaviarňou liU

Krajniaka".
V bare Next Apache sa až do záverečnej nevyskytla žiadna z relevantných osôb.
20.00 h. vošiel Milan Krajniak do kaviarne. Zapol televízor a pozeral futbalový zápas medzi
reprezentáciami Slovenska a Slovinska.
20.30 h. vošiel do kaviarne Boris AžaltoviČ a pridal sa k sledovaniu futbalového zápasu.
23.20 h. Milan Krajniak kaviareň zamkol a spoloČne s Borisom AžaltoviČom odišli na Štetinovú ulicu.
23.45 h. sledovanie ukonČené.

(
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Správa zo dní 28.07.2017 až 03.08.2017
V dňoch 28.07.2017 až 03.08.2017 bol vo večerných hodinách vykonávaný monitoring pred kaviarňou
"U Krajniaka" . Záver mesiaca júl bol poznačený enormnými teplotami, a to aj v neskorých večerných
hodinách. Možno aj z uvedeného dôvodu boli niektoré prevádzky na Panenskej ulici zatvorené
s odôvodnením "Technické príčiny". Kaviareň "U Krajniaka" bola taktiež zväčša prázdna. Len
sporadicky do nej prichádzal samotný Milan Krajniak, inokedy jeho manželka alebo maloletá dcéra.
V piatok 28. 07. 2017 sa konalo len veľmi skromné stretnutie v bare Next Apache, ktoré ho sa
zúčastnili Peter Zajac, Egon Gál, Martin Mojžiš a Stanislav Janota. Rozprávali sa na rôzne historické
témy súvisiace so židovstvom. Bola im venovaná len krátka pozornosť. V ten večer bola na Panenskej
ulici spozorovaná manželka Daniela Lipšica. Chodila nervózne popred vchod Štetinova 1 a za roh na
Panenskú ulicu a s niekým veľmi horlivo telefonovala. Po chvíli vysvitlo, že rozpráva s manželom
a veľmi sa hádajú. Manželka zrejme čakala, že príde domov v dohodnutý čas a to sa nestalo.
Potrebovala odísť z domu a nemala asi s kým nechať deti. Napokon stretla Milana Krajniaka
a zdôverila sa mu s problémom. Milan Kmjniak práve sadal do svojho vozidla a vravel, že musí ísť
"na kopec" do "parlamentky" ale že zavolá svojej žene. Beáta Lipšicová potom nastúpila do TAXI,
v tvári mala totálne nazlostený, takmer až nenávistný výraz. Nižšie na foto Beáta Lipšicová čakajúca
na TAXI.

/

/

,/
"

"

V dňoch 31.7.,2.8 a 3.8. bol videný Daniel Lipšic ako sa medzi 18.10 h. až 20.00 h. pomalou chôdzou,
s mobilným telefónom v ruke, vracia z kancelárie na Štefánikovej ulici domov. Dňa 31.7. mu pri
prichádzaní k bydlisku na Panenskej ulici vybehli oproti dvaja malí synovia, Daniel Lipšic rýchlo
schoval mobil a s úsmevom im išiel oproti (viď video 2).
Do kaviarne, ako už bolo uvedené, chodila len rodina Krajniakových a ich susedia, z minulých správ
známi ako muž a žena s veľkým čiernym psom (viď video 1). Krajniakovci týmto susedom asi po tri
večery psa opatrovali a oni si zväčša pred 21.00 h. prichádzali do kaviarne vyzdvihnúť. Krajniakovci,
či ich susedia, sa v kaviarni nezdržiavali dlhšie ako pol hodiny a odchádzali na Štetinovú 1.
Monitorovanie sa vykonávalo v uvedené dni vždy medzi 17.30 h. až 22.30 h.

1tf ,
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Správa zo
Dňa

dňa

14. 09. 2017

14. 09. 2017 bol od 20.00 h. monitorovaný bar Next Apache na Panenskej ulici v Bratislave.

20.11 h. vošiel do baru Stanislav Janota. Za ním postupne prichádzali Egon Gál, Peter Zajac, Macháč
a Štefan Hríb. Štefan Hnb prišiel do baru po takmer šesťtýždňovej prestávke, mal dlhšie vlasy
a celkovo pôsobil trochu inak ako pred letom, unavene ... Počas spoločného sedenia, pri ktorom sa pilo
biele víno, Hnb takmer neustále pozeral do mobilného telefónu a oboznamoval prítomných s obsahom
niektorých článkov a príspevkov v médiách. Najviac rezonovala téma - Kiska, OSN, Soros, Sorosova
akadémia v Bratislave, San Francisco. Prítomní mali obavy, či Kiska čosi na stretnutí so SOrosom
zvládne, že je neskúsený politik a nedokáže rozmýšľať v politických dimenziách. Pri fajčení na
vonkajšej terase baru Hnb prítomným uviedol, že je to Gašparova robota, aj keď maslo na hlave môže
mať "Kaliňákov lokaj Imrecze". Macháč uviedol, že "to" vytiahli účelovo pred chystanými protestmi
proti korupcii. Venovali sa aj chystanému protikorupčnému pochodu, v tejto súvislosti spomínali
sociálne siete, hovorili o akomsi" organizátorskom pate".
Pri vedľajšom stole, ako je to vidieť aj na pripojenom videu sedel Jošt s neznámym párom.
Preto nebolo možné sedieť pri Apačoch tak blízko, ako inokedy a počúvať obsah celej debaty pri stole.
Na terase sa spomínal brat Gašpara a jeho podnikateľské aktivity. Aj tentoraz účastníci viedli
obsiahlejší rozhovor na tému sociálnych sietí a potreby stupňovania tlaku na vládnu koalíciu. O
"európskom jadre" sa vyjadrovali ako o Ficovej fantazmagórii a bavili sa na tom i na samotnom
premiérovi. Nazývali ho súdruhom. Politike sa venovali asi 45 minút, polemizovali o blížiacich sa
voľbách v Nemecku a možnom vývoji po nich, a potom prešli na filozofické témy ana kritiku
nejakého nového knižného titulu, ktorý mal vyjsť v Prahe.

21.40 h. sa bar zavrel, tentoraz skôr, ako inokedy. Museli sme, spolu s
vyjsť von. Vo vnútri ostali len Jošt a jeho spoločnosť a Apači.
22.15 h. sa Apači rozišli. Monitorovanie bolo

J)

skončené.

ďalšími

asi šiestimi

hosťami,

((
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Správa zo

dňa

29.09.2017

Dňa 29. 09. 2017 o 17.30 h. bol začatý monitoring v bare Next Apache a pred
Krajniaka" na Panenskej ulici v Bratislave.

kaviarňou

"V

18.23 h. vyšli z pivárne ,,Kozia Brána" Milan Krajniak a Boris Kollár spolu pokračovali pešo po
Panenskej ulici. Milan Krajniak vošiel do Kaviarne, Boris Kollár nasadol do zaparkovaného vozidla
Range Rover, čiernej farby, EČV BL 335 OA a odišiel ulicami Panenská, Kozia, Palisády (viď video
1).

18.33 h. do kaviarne vošiel muž vo veku cca. 45 rokov, výška 186 cm, s briadkou a bez vlasov / pre
lepší prehl'ad budeme tohto muža d'alej uvádzat' ako "JÁN"/. JÁN prišiel pešo po ulici Panenskej
smerom od ulice Štetinová, dvere kaviarne si otvoril kl'účmi (viď aj video 2).

J)

18.40 h. pred kaviarňou zaparkovalo vozidlo Škoda Octavia combi, čiernej farby, EČV BL 769 LU
vystúpila z neho žena vo veku cca 38 rokov, výška 175 cm, dlhé tmavé vlasy ana chvíľu vošla dnu do
kaviarne / pre lepší prehľad budeme túto ženu ďalej uvádzať ,,EVA".

Vzápätí EVA s JÁNOM kaviareň opustili. JÁN zamkol kl'účmi dvere kaviarne, obaja nasadli do
uvedeného vozidla.
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JÁN kaviareň zamkol napriek tomu, že vo vnútri mal byť Milan Krajniak. JÁN a EVA odišli ulicami
Panenská, Kozia, Palisády, Suchým mýtom, Nám. 1. mája, Kolárovým nám., Radlinského ulicou
smerom na Račianske mýto, ďalej bez kontroly.

18.48 h. v prednej miestnosti kaviarne sedel Milan Krajniak a jedol polievku (viď. video 3). Asi
o desať minút neskôr sedel na rovnakom mieste, pred sebou mal notebook a pracoval s ním.
19.59 h. kníhkupectvo "Art Fórum" na rohu ulíc Panenská a Kozia opustil Stanislav Janota a veľmi
pomalou chôdzou pokračoval Panenskou ulicou smerom na ulicu Štetinová, resp. bar Next Apache.
V ruke niesol knihu a mobilný telefón.

))

V rovnakom čase zaparkovalo pred kaviarňou vozidlo TAXl, biela Škoda Octávia EČV BL 021 FZ.
Z vozidla vystúpil JoŠt. Chvíľu ostal stáť pred kaviarňou a pozeral do mobilného telefónu. Prišiel
k dverám kaviarne a zabúchal na ne. Asi po pol minúte mu Milan Krajniak otvoril a následne
Jošt vošiel do kaviarne.

20.04 h. vošiel Janota do baru Next Apache a posadil sa k obvyklému stolu. Asi o tri minúty vošiel do
baru Peter Zajac a o pät' minút Štefan Hnb. K stolu k nÚTI si asi po pol hodine ešte prisadli dvaja
neznámi muži, ktorí sa už v bare nachádzali asi pol hodinu pred príchodom Stanislava Janotu (viď
video 4 a 5).
20.25 h. čašník z pivárne Kozia Brána zaniesol do kaviarne jedlo zabalené v bielych obaloch. Ani nie
po pol minúte kaviareň opustil a ostal stáť asi päť metrov od vchodu do kaviarne. Následne vošiel do
výklenku susediaceho vchodu a zapálil si cigaretu. Po dofajčení sa vrátil spät' do pivárne.
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Účastníci pravidelného piatkového stretnutia v bare spomínali Egona Gála, ktorý mal vážnejšie
ochorieť,

bol v nemocnici a aktuálne sa mal nachádzať vo Vysokých Tatrách na doliečení. Potom sa
pustili do analýzy politického vývoja v Slovenskej republike. Témou bola tentoraz situácia v strane
SaS. Hnb kritizoval Sulíka, že urobil stranu jedného muža, pritom je viac v Bruseli a prácu tu zaňho
odvádzajú iní. Podľa Hnba nie je dobré, že táto strana je prezentovaná len ako Sulíková strana.
Alternatíva v tomto spektre vraj chýba a preto by bolo potrebné túto stranu s verejnosťou
komunikovať inak. Dotkli sa aj situácie okolo prezidenta Kisku. Hnb bol pomerne rozčúlený, keď
komentoval, že "teraz Kiska má mediálne prebiť Bašternáka či Kočnera?". ,,Rozumiete, verejnosť
vníma len to, čo sa komunikuje aktuálne, pamäť pritom rýchlo bledne ...". Peter Zajac poznamenal, že
médiá sú málo dôsledné. Hnbovi povedal, že s verejnosťou komunikujú jazykom, ktorému rozumie
len malá časť verejnosti. "Prečo nie ste dôraznejší? Na čo čakáte?" Hnb odpovedal, že Eugen (Korda)
s Kiskom veľa hovoril, a dodal, že myslí, že Eugen teraz pritvrdí a aj jazykom, ktorému porozumie
každý. Peter Zajac sa usmial a vyzval prítomných, aby obrátili list a prešli na zahraničnú politiku
Ruska. Rozprávali o návšteve Putina v Turecku a neprehľadnej situácii okolo ďalšieho smerovania
Turecka. Neskôr komentovali vývoj v Nemecku po tamojších voľbách do Bundestagu, rozoberali
situáciu s utečencami a uviedli, že už vznikajú spory aj v samotnej CDU. Okrajovo sa dotkli aj situácie
v Katalánsku. Kritizovali najmä totálne zlyhanie vedenia EU.

20.59 h. na Panenskej ulici, pod oknami kníhkupectva Art Fórum, zaparkovalo vozidlo Škoda Superb,
čiernej farby, EČV BL 627 EG, ktoré prišlo smerom od ulice Štetinová. Z vozidla, z miesta

spolujazdca vedľa vodiča, vystúpil Daniel Lipšic a neznámy muž, ktorým bol vodič vo veku cca 36 až
42 rokov, 180 cm vysoký, krátke vlasy. Daniel Lipšíc odhodil niečo do smetiaka na rohu ulíc Kozia
a Panenská, pravdepodobne odpadky nahromadené vo vozidle počas cesty, a spoločne s neznámym
mužom vzali cestovné tašky z vozidla a pokračovali pešo po ulici Panenská smerom na ulicu
Štetinovú. Inokedy Daniel Lipšic, pravidelný návštevník kaviarne, tentoraz na kaviareň len letmo
pozrel a pokračoval ďalej. Nešiel ani pozdraviť Milana Krajniaka, ktorého bolo z ulice dobre vidieť.
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21.05 h.
kaviarne

,)
l.

kaviareň

opustil Jošt vošiel do blízkej pivárne Kozia Brána a vzápätí sa vrátil

späť

do

21.20 h. do kaviarne vošli spoločne muž vo veku cca 27 rokov, výška 177 cm, krátke vlasy tmavej
farby, s okuliarmi a žena vo veku cca 27 rokov, výška 173 cm, dlhé tmavé vlasy. Prišli po Panenskej
ulici smerom od ulice Štetinovej.

({
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21.22 h. kaviareň opustilo mladé dievča vo veku cca 15 rokov, výška 160 cm, dlhé blond vlasy
a pokračovala pešo po ulici Panenská smerom na ulicu Štetinovú.

)
! .'

(

21.27 h. ten istý čašník z pivárne Kozia Brána znovu zaniesol do kaviarne jedlo zabalené v bielych
obaloch a vrátil sa späť do pivárne.
21.31 h. do kaviarne vošli JÁN a EVA, ktorí prišli pešo po ulici Panenská smerom od ulice Štetinová.

13137

22.09 h. opustili kaviareň JÁN s EVOU a pokračovali pešo po ulici Panenská smerom na ulicu
Štetinová.

I

J

22.37 h. do kaviarne vošla manželka Milana Krajniaka s dvomi psami ktorá prišla pešo po uliciach Panenská, Kozia smerom od ulice Konventná.

veľký čierny

a malý biely,

13138

l)

23.10 h. kaviareň opustil Milan K.rajniak a pokračoval pešo Panenskou ulicou smerom na ulicu
Štetinovú. Bol značne pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky. Pozeral do mobilného
telefónu a niečo si pre seba vulgárne mrmlal. Čítal zrejme SMS a komentoval to slovami "to vieš do
piče, už sa idem potrhat'" alebo "mám to v piči, prečo mám všetko robiť ja". Aj keď sa veľmi snažil,
mal problém s udržaním rovnováhy a mierne sa potácal. Pár krát sa obzrel smerom na kaviareň,
v ktorej ostal ešte Jošt, mladý pár a K.rajniakova manželka. Akoby zvažoval, či sa ešte na pohárik
vráti, ale napokon sa rozhodol pre cestu domov. Pomaly prešiel na roh ulíc Panenská a Štetinová
a vošiel do vchodu číslo 1, kde býva. V kaviarni z ulice nebolo vidieť nikoho a zdalo sa, akoby bola
celkom opustená.

13139
23.39 h. do kaviarne vošla žena vo veku cca. 50 rokov, výška asi 168 cm, dlhé blond vlasy, ktorá
vystúpila z vozidla TAXI na Kozej ulici.

00.07 h. pred kaviarňou zastalo vozidlo Škoda Fábia combi, modrej farby, EČV ZA 474 lIF, ktoré
prišlo Panenskou ulicou smerom od ulice Štetinová. Kaviareň opustili muž a žena, ktorí vošli dnu do
kaviarne o 21.20 h., nastúpili do pristaveného vozidla. Odišli ulicami Panenská, Kozia, Palisády.

f(

(t

13140

,)

00.59 h. do kaviarne vošiel Štefan Hríb, ktorý prišiel pešo ulicou Panenskou smerom od ulice
Štetinová. Bol mierne pod vplyvom alkoholu a tiež mal problém s rovnou chôdzou. V bare na stretnutí
tentoraz miešal biele víno s bielym tvrdým alkoholom (viď video 6)
01.18 h. kaviareň opustili spoločne manželka Milana Krajniaka a žena, ktorá vošla do kaviarne 23.39
h. Uvedená žena nastúpila do vozidla taxi služby a odišla ulicami Panenská, Kozia, Palisády.
Manželka Milana Krajniaka spolu so psami odišla na Štetinovú ulicu.
01.51 h. kaviareň opustili Jošt a Štefan Hnb. Štefan Hríb pokračoval Panenskou ulicou smerom na
ulicu Štetinovú a ďalej na Lycejnú ulicu, ktorou prešiel do svojho bydliska (vid' video 7). Štefan Hríb
bol už značne pod vplyvom alkoholu alebo aj inej návykovej látky. Mal problém isť rovno, občas
narazil do steny, občas zakopol, no nedošlo k takému excesu, aby to bolo možné označiť, ako čosi
"cez čiaru". Jošt zamkol dvere kaviarne a ostal stáť na chodníku cca 20 m od kaviarne. Pozorne
sledoval okolie a bolo jasné, že na niekoho čaká.
01.53 h. pri Joštovi zastavilo vozidlo Dacia Logan, bielej farby, EČV BL 792 OX, ktoré prišlo po
Panenskej ulici smerom od ulice Štetinová. Z vozidla vystúpil na chodník k Joštovi "Diler-Milan",
ktorého na základe vlastných informácii takto označil zadávateľ. Vozidlo Dacia Logan pokračovalo
ulicami Panenská, Kozia, Palisády. Jošt spolu s "Dílerom-Milanom" pokračovali Panenskou ulicou
smerom na Suché Mýto. Zostali stáť pred barom a nazerali cez okná medzi škárami závesov dnu. Jošt
vybral telefón a telefonoval. Po chvíli im niekto z baru otvoril a obaja vošli do baru "Next Apache".

((
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"Díler-Milan" mal pred vstupom do baru cez rameno tkaninovú tašku, ktOIÚ pevne zvieral.

02.23 h. Next Apache postupne opúšťali zväčša mladí ľudia, ktorí boli silno pod vplyvom alkoholu
alebo inej návykovej látky. Dvaja bradatí muži boli natoľko dezorientovaní, že sa držali za ruku
a pokračovali Panenskou ulicou smerom na ulicu Štetinovú (viď. video 8). Nie je možné tvrdit', že
drogy do baru doniesol ,,Díler-Milan", lebo bar bol neustále zamknutý a otváral sa len pre známych
hostL Je tiež pravdou, že fajčenie marihuany v bare bolo za ostatný takmer rok pozorované mnohokrát.
Polhodinová návšteva ,,Dílera-Milana v bare však oprávnene vzbudzuje podozrenie, či to nie je práve
on, kto bar drogami zásobuje a ťaží z toho minimálne aj samotný Jošt. Niet pochýb, že v takom
prípade o tom musí mať informáciu aj majiteľ baru. Otázne je, či aj návštevníci kaviarne.
02.29 h. Next Apache opustil Boris Ažaltovič a pokračoval Panenskou ulicou smerom na ulicu
Štetinovú. Bol oblečený elegantne a nejavil známky opitosti.
02.31 h. Next Apache opustili tri osoby - muž vo veku cca 25 rokov, výška 176 cm; muž vo veku cca
33 rokov, 173 cm, tmavšej farby pleti; žena vo veku cca 27 rokov, výška 173 cm, dlhé blond vlasy.
Chvíľu sa zhovárali všetci traja na chodníku pred podnikom, následne muž vo veku cca 25 rokov
vošiel späť do Next Apache a žena v spoločnosti muža vo veku cca 33 rokov odišli pešo Panenskou
ulicou smerom na Suché Mýto (viď. video 9, 10 all).
02.34 h. v smere od Štetinovej ulice prechádzal Boris Ažaltovič pešo Panenskou ulicou smerom na
Suché Mýto (viď. video 12).
02.54 h. kaviareň opustili spoločne Jošt s "Dilerom-Milanom" a
smerom na ulicu Štetinovú (vid' video 13).

pokračovali

pešo Panenskou ulicou

03.02 h. kaviareň opustili muž vo veku cca 28 rokov, výška 177 cm a žena vo veku cca 25 rokov,
výška 170 cm. Obaja sa potácali a vášnivo bozkávali. Odišli smerom na Suché mýto.

((

13142
V bare sa naďalej ostalo svietiť. Dnu nebolo vidieť a úplne prestal pohyb osôb na vstupe a výstupe.
Stíchla aj reprodukovaná hudba. Akoby tam časť klientely ostala spať.

005.15 h. bolo monitorovanie skončené .

))

)

.)
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"Kaviareň

a N ext Apache"

23. listopadu 2017

Správa
V priebehu mesiaca november boli vo večerných hodinách priebežne kontrolovaná situácia
v bare Next Apache a v kaviarni "U Krajniaka" . Nebolo zaznamenané stretávanie sa záujmových
osôb. Počas štátneho sviatku, v piatok 17. novembra, sa konalo pravidelné piatkové stretnutie len vo
veľmi oklieštenej zostave - Egon Gál, Stanislav Janota a dosiaľ neznámy muž, ktorý sa na stretnutiach
prezentuje ako dirigent. Na facebooku bola zachytená informácia, že Štefan Hríb, Fedor Gál a d'alší by
mali byt' na besede v Modre. Témou besedy za účasti verejnosti malo byt' uvedené výročie. V tento
deň sa v Modre, Pezinku, Rači a ďalších obciach konala tzv. vínna cesta. Bolo skontrolovaných
niekoľko vinárni, kde boli spozorovaní niektorí súčasní koaliční politici i bývalí politici. Neboli však
nájdené záujmové osoby.

Dňa 23. 11. 2017 vo večerných hodinách bol zachytený príchod asi šiestich osôb do
kaviarne "U Krajniaka". Viď foto a video v prílohe.

((

('rl

N

13145

! . )

~

.-

o

N

cv)

N

.-

o

N

cv)

N

ro

>

' ro
....

o.

v)

13146

)
I

.-

o

N

m

N

Dňa 24.

11. 2017 bol vo večerných hodinách vykonaný monitoring baru Next Apache a kaviarne

"U Krajniaka". V bare sa tento piatok vôbec nekonalo pravidelné stretnutie tzv. Apačov. Neprišiel tam
ani jeden z nich. Bar bol 48 hodín monitorovaný zariadením na záznam zvuku. Na zázname sa
tentoraz nič zaujímavé nezachytilo. Krátko po 22.15 h. vošiel do baru Milan Krajniak. Pri bare vypil
asi tri poháriky tvrdého alkoholu s majiteľom baru a s neznámym mužom, ktorý do baru občas
chodieva s Joštom. Približne o 23.06 h. Milan Krajniak bar opustil a odišiel domov.
V kaviarni "U Krajniaka" sa po 20.00 h. zišlo 10 osôb, sedem mužov a tri ženy. Časť z nich sedela
a popíjala v prednej miestnosti, ostatní boli v zadnej miestnosti. Spočiatku s týmito ľuďmi sedel Milan
Krajniak, potom však odišiel do baru Next Apache a prítomným robila spoločnosť jeho manželka.
Fotodokumentácia bola získaná cez sklo vo veľmi zlých svetelných podmienkach. V kaviarni svietili
malé sektorové lampičky.

c(
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kľúče s kľúčenkou so štátnym znakom Slovenskej republiky a vysoko pravdepodobne s nápisom
okolo znaku "Policajný zbor Slovenskej republiký'. Nebolo zistené, kto z dvojice napokon uvedené
kľúče zo stola vzal.

Po 20.00 h. sa začalo pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili
Peter Zajac, Macháč, neznámy muž na foto, ktorý o sebe tvrdil, že je dirigent a Martin Mojžiš.

(

(

Stretnutie bolo obrazom i zvukom zaznamenané. Tentoraz sa skupina, okrem krátkeho komentovania
prebiehajúcich parlamentných volieb v Českej republike, zamerala na kritiku pripravovanej knihy
a filozofický rozbor ľudskej schopnosti empatie. Krátko po 22.00 h. sa stretnutie skončilo a aj
samotný bar sa v tento piatok zavrel nezvyklo skoro, už pred 23.00 h. Pozorovanie bolo skočené.

( .
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01.12.2017
18.10 h.

začatý

monitoring v bare Next Apache na Panenskej ulici v Bratislave.

18.35 h. vošiel do baru Milan Krajniak a posadil sa ku stolu, pri ktorom sedel neznámy muž.
Pozdravili sa podaním rúk a potľapkávaním po pleci a spoločne sa posadili vedľa troch mladých ľudí,
ktorí už v bare stihli vypiť liter tvrdého alkoholu. Milan Krajniak s neznámym mužom komunikovali
výlučne v anglickom jazyku. Rozoberali politické témy, médiá i bližšie neidentifIkované fmančné
toky.
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19.48 h. bar bol celkom zaplnený hosťami . Milan Krajniak s neznámym mužom na fotografIi, okrem
kávy a citronády, vypili aj značné množstvo alkoholu a okolo 22.00 h. boli obaja už značne pod
vplyvom alkoholu.
19.53 h. vošiel do baru Egon Gál, pozdravil sa s Milanom Krajniakom a vypýtal si od neho cigaretu.
Vyšiel na dvor a bez spoločnosti fajčil. Potom sa posadil k obvyklému stolu, ktorý bol rezervovaný na
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pravidelné stretnutie. Asi po minúte si k nemu prisadol Samuel Abrhám a asi po troch minútach Peter
Zajac spoločne so Stanislavom Janotom.
21.03 h. vošli do baru Štefan Hnb s Martinom Mojžišom, ktorí sa pridali k Apačom. Pri prechádzaní
barom, popri Milanovi Krajniakovi, bol Štefan Hríb pristavený Milanom Krajniakom, ktorý Hnbovi
povedal, aby sa potom "uňho" zastavil, že bude prekvapený. Štefan Hnb pokýval hlavou na znak
súhlasu a posadil sa k Apačom. Na Krajniaka sa trochu pobavene usmial, lebo ten už nie celkom dobre
artikuloval.

)
I

22.20 h. bar opustili Egon Gál, Stanislav Janota a Samuel Abrhám. Pri stole zostali len Zajac, Hríb
a Mojžiš. Počas odchodu uvedenej trojice začal Krajniak na Gála pokrikovať, aby si ešte jednu
a zároveň poslednú zapálil, a smial sa pritom. Bola to zrejme narážka na to, že Gál si počas večera
prišiel od Krajniaka postupne vypýtať asi tri cigarety s tým, že zakaždým malo ísť o poslednú.

Žia!' v tento deň sa z časových i situačných dôvodov nepodarilo nainštalovat' zvukové
zariadenie. Uvedený stôl, i vedľajšie stoly, boli po celý deň obsadené hosťami. Bola tu akási beseda
organizovaná skupinou študentov i oslava narodenín. Od 11.00 h. do 18.00 h. sa nevyskytla optimálna
časová a situačná možnosť inštalácie zariadenia ...

.-

o

N

Zajac, Hríb a Mojžiš ostali sami. Tentoraz boli pozorní a mali osadenstvo baru pod kontrolou.
Nebyť bývalej barmanky Violy, priateľky Andreja Jeviča (v skutočnosti sa volá Adrián, no
celoživotne ho rodina oslovuje Andrej, pretože dedko bol Andrej, otec bol Andrej a práve dedko sa
nikdy nezmieril s tým, že vnuk je Adrián). Viola bola opitá a má s alkoholom vážny problém. Bez
odbornej pomoci to s alkoholom v krátkej budúcnosti nezvládne. Nám však tentoraz pomohla
a zariadila, že sme mohli v bare ostať aj po 22.00 h.
Uvedená trojica rozoberala politiku, spočiatku najmä nemeckú. Zajac analyzoval krach
rozhovorov, možnú vážnu krízu v nemeckej spoločnosti v prípade nárastu vplyvu
extrémnej pravice. Dodal, že vyhnúť sa už tomu nedá a že Merkelová skončila. Rozoberali tiež
krajinské voľby a neisté postavenie Shehoffera. Nemecku venovali asi dvadsať minút. Potom prešli na
domácu politiku. Skloňovalo sa často meno Kaliňák i Lúčanský, Pavol Rusko, Pavol Pavlík i advokát
Mikuláša Černáka. Najmä však Fico. Uvádzali nemenovaného vyšetrovatel'a, ktorý ešte chce
prehovoriť. Mojžiš poznamenal, že písal o mafiánskom štáte a že to ani neprehnal. Hnb dodal, že je tu
mafiánsky štát, a treba to vnímať ako realitu. Opýtal sa, že čo s tým, či ho zmetie revolúcia a ako sa
vyvinie v kontexte nálad obyvatel'stva vo vzťahu k ponovembrovej politike i dianiu v Európe. Zajac
upokojoval, že l'udia musia byt' vedení a zatiaľ niet nikoho, kto by ich takýmto smerom viedol. To
nechce ani boľševik Fico - dodal Zajac. Veď on vie, že už by sa na tú ich stranu nedostal. Dodal tiež,
že to nemá ani podporu zvonku, že to nemá kto zaplatiť ako to bolo zo strany USA na Ukrajine,
v Gruzínsku či v Juhoslávii. Hnb dodal, že v tomto prípade by platilo, že Fico je sukin syn, ale našej
suky. No on (Hnb) nie je ochotný prijať záver, že Fico je jeho sukin syn. Všetci sa rozosmiali a dodali,
že ani ich. Zajac poznamenal, že verejnosť je potrebné najskôr správne naladiť. Stále veľká časť
verejnosti totiž, podľa Zajaca, uznáva, čo Fico povie. Je najvyšší čas začať pracovať na pokrivení
obrazu Fica. Treba vraj verejnosť presvedčiť, že to Fico nemá v hlave všetko v poriadku, že v podstate
a v istom zmysle blúzni. Ak verejnosť tento obraz prijme, potom je možné všetko. Zajac dodal, že je
potrebné viac Fica spojiť s kauzou Kaliňák - Baštrnák. Dodal, že nie je v poriadku, ak je Fico v tom
len ako nájomník bytu. Potom prešli na stranu Most a Bugára. Podl'a nich to má Bugár v rukách. Teraz
by mal niekto utíšiť Matoviča a s Bugárom by sa malo hovoriť. Sulík bez bugárovcov vládu nepostaví,
preto podl'a Zajaca treba zakopať sekery a začať sa rozprávať. Iveta vraj má v pláne s Bugárom
hovoriť. Na záver prišlo na zmenky TV Markíza a Kočnera. Mojžiš uviedol, že tá "špina" by mala
sedieť. Dokial' však bude Fico pri moci, nič sa mu vraj nestane. Hríb na Mojžiša kývol, podal mu svoj
mobil, v ktorom si prezeral weby so spravodajskými portálmi. Nebolo možné dobre vidieť na
konkrétny portál. Hnb povedal, že "Dano i mladí sa tomu venujú, nebudeme sa s tým babrať my".
koaličných

23.18 h. Zajac a Mojžiš bar opustili. Hnb si ešte prisadol ku Krajniakovi. V tom
v bare nesmel ostať nik iný.

čase

však už

00.56 h. opustil bar Hríb a Lycejnou ulicou odišiel domov.
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01.25 h. opustil bar Milan Krajniak a neznámy muž, s ktorým celý večer viedol rozhovor
a popijal alkohol. Milan Krajniak odišiel do vchodu na Štetinovej ulici, v ktorom býva a neznámy muž
nasadol do privolaného vozidla TAXI a nechal sa spred baru odviesť. Kým na neznámom mužovi bolo
vidieť známky silnej opitosti, u Milana Krajniaka tomu tak nebolo. Takmer istou chôdzou odišiel
z baru domov .
01.40 h. pozorovanie skončené.
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03. 11. 2017

16.00 h. začal monitoring baru Next Apache a kaviarne "U Krajniaka". V ranných hodinách bolo
v bare umiestnené odpočúvacie zariadenie na mieste, kde sa obvykle konajú pravidelné piatkové
stretnutia.
20.03 h. do baru začali postupne prichádzať účastníci pravidelných piatkových stretnutí. Tentoraz
prišiel Peter Zajac, Stanislav Janota, Macháč, Egon Gál, Martin Mojžiš a dvaja mladší neznámi muži,
ktorí sa už v minulosti na takomto stretnutí zúčastnili. Z konšpiračných dôvodov tentoraz nebolo
stretnutie obrazom zachytávané v interiéri, ale pre ilustráciu len cez okno baru z ulice vo forme
priloženého "videa 1". Obsah stretnutia je zaznamenaný na prílohe "zvuk l" zhruba od polovice a na
prílohe "zvuk" zhruba v prvej tretine. Tentoraz boli účastníci vo svojich vyjadreniach mierni, zrejme
preto, že nebol prítomný Štefan Rn'b a tiež Egon Gál, inokedy veľmi akčný, sa zotavuje po ťažkom
pľúcnom ochorení a, ako je to zachytené, vyjadruje sa veľmi slabým a roztraseným hlasom. Vyzeral
veľmi zle a do debaty sa zapájal len minimálne. Najväčší priestor už tradične mal Peter Zajac, potom
Macháč a Mojžiš. Najväčšiu časť debaty venovali dianiu okolo Andreja Babiša a Miloša Zemana,
kádrovej politike Róberta Fica, schopnostiach či neschopnostiach Richarda Sulíka, podlosti Ľudovíta
Kaníka i Jána Budaja, spomínal sa aj Marián Kočner a iní. Stretnutie trvalo asi 2 aj štvrť hodiny,
potom účastníci takmer spoločne bar opustili. Dianie po stretnutí v bare tvorí druhú polovicu prílohy
"zvuk 2". Ako obvykle, sa v istých momentoch výrazne zosilňuje hudba a nie je dobre jasný priebeh
diania. Je počuť objednávanie alkoholu, zapaľovanie cigariet..., na záver zrejme prevádzkar vyháňa
posledných hostí. V tento večer nebol pozorovaný výskyt "dílera Milana" na Panenskej ulici.
V kaviarni bol tentoraz len minimálny pohyb. V prednej miestnosti sedel, spolu s manželkou Milana
Krajniaka, mladší pár, ktorý je zachytený na fotografii na nasledujúcej strane tejto správy. Ide o ten
istý pár, ktorý bol uvádzaný v správe zo dňa 29. 09. 2017, ktorý po opustení kaviarne v neskorých
nočných hodinách nasadol do vozidla Škoda Fábia so žilinským evidenčným číslom ZA 474 RF.
Vozidlo tam vtedy pristavil iný vodič, preto lustráciou vozidla sa nemusí zistiť totožnosť neznámeho
páru z kaviarne.

02.25 h. bolo monitorovanie
z baru odstránené.

ukončené.

V

dopoludňajších

hodinách bolo

odpočúvacie

zariadenie
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"Next Apache"
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8. decembra 2017

Správa
08.12.2017
Vo večerných hodinách bolo vykonané pozorovanie v bare Next Apache na Panenskej ulici
v Bratislave. Krátko po 20.00 h. sa začali v bare schádzať účastníci pravidelných piatkových stretnutí
- Peter Zajac, Stanislav Janota, Martin Mojžiš, neznámy muž uvádzaný ako dirigent, Štefan Hríb
a neznáma žena, ktorú prítomní oslovovali menom Zlatica alebo Zlaťa.
Vo vedľajšej miestnosti, kde sa pomerne veľa pilo alkohol a mimoriadne intenzívne fajčilo,
sedel Milan Krajniak medzi skupinou mladých ľudí. V skupine bol aj neznámy muž, s ktorým Milan
Krajniak viedol po celý večer rozhovor v anglickom jazyku v predošlý piatok, 1. j. 01. 12. 2017.
Tentoraz mu Krajniak venoval menšiu pozornosť a upriamil ju na celú skupinu ľudí, medzi ktorými
bol aj Boris Ažaltovič. Skupina týchto, ako to vidieť
aj na foto, miešala víno, tvrdý alkohol i pivo.
Rozprávali sa medzi sebou veľmi hlučne, no zväčša
o banálnych témach. Ich hlučnosť, kombinovaná
s hlasnou rockovou reprodukovanou hudbou, však
komplikovala záznam získavaný vo vedľajšej
miestnosti na stretnutí záujmovej skupiny tzv.
Apačov. Záznam z debaty tejto skupiny tvorí prílohu
s označením "voicel" reálne začína cca v tretej
tretine prvého súboru a pokračuje v nasledujúcom
súbore. Vzhľadom na uvedené podmienky v bare
a intenzitu sprievodného hluku, je záznam menej
kvalitný, no aj tak poskytuje dostatočný prehľad
o dianí pri stole.
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V úvode stretnutia sa rozpráva "dirigent" so Zajacom
o vianočných koncertoch vo Viedni a v Bratislave
a lístkoch na tieto koncerty. Potom na krátko
prechádzajú na výstavu fotografií. Po príchode Janotu, Mojžiša, Hríba a Zlatice začínajú rozoberať
dianie na politickej scéne v Nemecku. Kritizujú snahu zostaviť menšinovú vládu i hlasovanie
tamojšieho ministra (pôdohospodárstva alebo životného prostredia) ktorý bez mandátu hlasoval za
čosi v Bruseli (zrejme išlo o používanie sporného pesticídu). Viedli sa úvahy o snahe vytvoriť Spojené
štáty európske. Čast' diskutujúcich bola za, čast' radikálne proti. Tí, čo boli za, medzi nimi aj Hríb,
konštatovali, že by sa menej kradlo v armáde. Skloňovali priezvisko Kuracina. Ďalej debatovali
o pripravovanej knihe autora Vydru o Dominikovi Tatarkovi. Vydra mal knihu konzultovať s Janotom.
Hríb o konzultácii vedel a konštatoval, že Vydra je dobrý, ale v predmetnej knihe sa mal podstatne
viac obuť do komunizmu. Janota hovorí o svojom pozvaní na debatu do Paríža k téme o roku 1968.
Pravdepodobne Mojžiš sa Zlatice pýta na Mrvu, aký vraj je. Priama reakcia nezrozumiteľná, no
pokračuje o obštrukciách voči Nesrovnalovi, tvrdá kritika HB Reavis, pokiaľ ide o výškové budovy
a pamiatkové zóny. Kritika aj voči Budajovi. Hríb sa pýtal, prečo čosi nechcú podporit'. Zlatica
odpovedá, že "preto". Hríb sa znovu pýta "ale prečo?" a Zlatica znovu odpovedá ,,no veď preto ...
preto". Potom Zajac spomína dcéru akéhosi Ďura, ktorá mala práve dokončit' vysokú školu
a pripravuje natáčanie filmu .... nerozumieť dobre ..... pravdepodobne o Dzurindovi. Ďurova dcéra má
viesť nemenovanú reláciu v českej televízii a bolo by vraj dobre, ak by natáčanie filmu

(
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konzultovala s niekým s prítomných. Zajac povedal, že on hlavne Dzurindovi neverí. Zlatica dodala,
že "veď viete s kým vtedy sedel Dzurinda... s Poórom. Zajac dodal, že aj Gašparovič v tom čase s ním
sedával.
Prišlo
nezrozumiteľné premostenie
na rok 1998. Zlatica bola
rozčúlená, že vtedy lobovali
za Martina Bútom, aby sa
stal veľvyslancom v USA
a Bútora sa teraz vyjadruje,
že on je vďačný niekomu
inému za svoje menovanie.
Zlatica spomína cestu do
Prahy za Schwarzenbergom.
Vyjadrujú sklamanie nad
tým,
že
zásluha
na
Bútorovom menovaní bola
pripísaná Schwarzenberovi. A to dokonca aj v akejsi biografickej knihe. Potom rozoberajú
exprezidenta Schustera, o ktorom sa vyjadrovali veľmi
Najmä Janota, ktorý vtedy so
svojimi dcérami mal z Bratislavy
do Žiliny cestovať rovnakým
vlakom, akým cestoval vtedy
prezident Schuster do Košíc. Mali
si ako rodina všeličo vymýšľať,
len aby so "slizkým Schusterom"
spolu nesedeli.
Stretnutie sa skončilo krátko po
22.20 h. Účastníci sa v priebehu
dvoch minút postupne rozišli, bar
sa zatvoril a ostala v ňom len
partia okolo Milana Krajniaka.
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19.58 h. vošiel do baru neznámy muž v strednom veku, ktorý sa piatkových stretnutí zúčastňuje len
sporadicky. Ide o asi 35 až 38 ročného muža, 183 cm vysokého, štíhlej postavy, vysoké čelo,
neoholená tvár, dioptrické okuliare (na
foto vľavo). Po vojdení do baru sa
pozdravil s Borisom Ažaltovičom, ktorý
sedel pri stole za vstupnými dverami,
a prešiel do zadnej miestnosti k stolu tzv.
Apačov. Jedno z dvoch okien baru bolo
rozbité a do baru prúdil chlad z ulice.
Mal ho niekto rozbil kameňom a ušiel.

veľmi

(:
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20.06 h. vošiel do baru Next Apache
Stanislav Janota, pristavil sa pri stole, pri
ktorom sedel Boris Ažaltovič, s ktorým
si vymenil zopár slov. Potom pokračoval
do zadnej miestnosti a zaujal svoje stále
miesto chrbtom k oknu.
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tzv. dirigenta. Martin Mojžiš si sem odbehol len na
chvíľu z kníhkupectva Art Fórum, a potom odišiel.
Janota prítomným rozprával o svojej účasti na dražbe
a ziskoch z nej, potom prešli na debatu o knihách
a histórii. Spomínali meno Bazovský, ktorý mal byť
v dávnejšej
minulosti komunálnym politikom
a vzdialene previazaným príbuzenstvom s predkami Petra
Zajaca.

13157
Rozprávali o knihe ,,Právo" a filozofovali spoločne o problematike vymožiteľnosti práva. Rozprávali
tiež o knihe "Vznik európskych národov". Peter Zajac uviedol, že v pondelok ide do Modry na oslavu
Schwarzenbergových 80-tych narodenín. Starosta Modry by mal oslávencovi darovať kus modranskej
pôdy, aby obyvatelia Modry mohli
s hrdosťou vyhlasovať, že ,Je to ich
človek". Záznam z priebehu stretnutia
komplikoval pripitý Ažaltovič, ktorý si
prisadol bližšie k zaujmovému stolu
a hlasným a foneticky výrazným hlasom
prehlušoval debatu pri stole.

20.48 h. vošiel do baru Milan Krajniak,
bolo vidieť, že má mierne vypité, prešiel
rovno do zadnej miestnosti a sadol si k stolu
pri WC. Sedel sám, potom si k nemu
prisadol neznámy mladý muž v bielej
košeli, ktorý s ním viedol debatu
o železničnej doprave. Popri debate pili
tvrdý alkohol.
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21.38 h. vošiel do baru Boris Kollár a posadil sa k Milanovi Krajniakovi a uvedenému neznámemu
mužovi. V bare tento večer obsluhovala Viola, priateľka Andreja Jeviča. Prítomná bola aj barmanka,
ktorá v tento večer neobsluhovala. Je to mladá a sympatická slečna vo veku asi 23 rokov. Boris Kollár
jej chvíľu venoval pozornosť a koketoval s ňou. Nabádal ju, aby sa posadila k nim. Párkrát jej šepkal
do ucha. Mladá žena si na chvíľu prisadla a potom odišla k baru k Viole. V bare, najmä v jeho prednej
miestnosti, ale aj v zadnej miestnosti, sa vo veľkom pil alkohol a niektorí z hostí už driemali s hlavou
položenou na stole. Milan Krajniak sa snažil viesť politické debaty, najmä o elektoráte strany a jeho
potenciálnom navyšovaní. Rozprával Kollárovi o údajných listoch, ktoré dostáva od ľudi - ako sa
nevedia dostať do nemocnice, nemajú na lieky, či ostávajú bez strechy nad hlavou. Krajniak to asi
ťažšie prežíva, a preto hľadá riešenia. Niektoré priamo na mieste aj navrhol. Táto pasáž je málo
zrozumiteľná, práve kvôli Ažaltovičovmu hlasnému prejavu. Kollár a Krajniak sa rozprávali o SNS.
Krajniak Kollárovi hovorí, že Slota bol šoumen a voličov SNS zabával. Tí ho potom volili, aby práve
túto zábavu mali, kým Danko chlapov v krčme baviť nechcene, ale tí ho vraj budú voliť a tých 8 až 10
% podľa Krajniaka SNS bude mať. Krajniak v neznámom kontexte vraví "SNS na prvom mieste,
potom my". Do toho im Ažaltovič pridáva, že Danko by si mohol privlastniť tie trináste a štrnáste
platy, aby mu ich Fico nevyfúkol. Spomínajú aj vzťah RTVS a SNS. Bavia sa o Ficovi o automobilke
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v Nitre a novom modeli Defender. Boris Kollár hovorí poznámku " ... vyradím Fica ...", rozprávajú
o platoch, minimálnej mzde, zamestnanosti, automobilkách, Amazone ... , monitoringu v Amazone ...
Milan Krajniak vraví, že má dobré informácie o piešťanskom letisku, naznačuje, čo by tam istá
nadnárodná spoločnosť mohla spraviť, išlo by o testovaciu dráhu a bol by z toho prospech. Spomínajú
pozemky v Hornej Strede, Kubíne ... dôležitým kdesi má byť to, že sa nerozparcelovali. Potiaľ je
zvuková pasáž veľmi slabo zrozumiteľná. Nasleduje zrozumiteľná pasáž, ktorú neprepisujeme. Reč
bola o železnici, o rýchlotrati na Slovensku medzi Bratislavou a Košicami. Milan Krajniak pod
vplyvom alkoholu manažuje "vybudovanie" takej trate a už sa vidí v pozícii ministra vnútra, ktorý
pozatvára dépehačkárov a zarobí 5 mld. na rýchlotrať, aby mohli dôchodcovia z východu chodiť do
divadla do Bratislavy. Je to skôr úsmevná pasáž na konci záznamu odrážajúca stav diskutujúcich po
asi 8 pohárikoch tvrdého alkoholu. Celý záznam rozhovoru tvorí prílohu s názvom "Voice 2".
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Správa zo dní 26.08.2017 a 27.08.2017
V uvedené dni bol Eugen Korda zachytávaný v mieste svojho bydliska v Karlovej Vsi a hľadaný vo
vytypovaných reštauračných a pivných prevádzkach. Počas uvedených dvoch dní nebol Eugen Korda
videný. Zdá sa, že na adrese získanej z REGOB nebýva a ani sa na nej nezdržuje. Podl'a Článku z roku
2013 má, podl'a vlastných vyjadrení" bývať v novom byte, ktorý je nadstavbou s podkrovím.
Bytový dom v Karlovej Vsi nemá nadstavbu. Počas večera, kedy bol zaznamenaný opitý pri páde na
chodník, smeroval pešo na Račianske mýto. Na tejto trase i v okolí Račianskeho mýta je niekol'ko
starších domov s relatívne novými nadstavbami. Postupne túto lokalitu prehľadávarne a pátrame po
jeho skutočnom bydlisku.
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"Eugen K."

14. novembra 2017

Správa
14.11.2017
12.33 h. bol v nákupnom centre Avion spozorovaný Eugen K.

Eskalátorom sa vyviezol na poschodie, kde sa
nachádzajú reštaurácie. Vošiel najprv do pizzerie.
Len sa ňou prešiel a následne ju opustil. Potom
pokračoval
do čínskej reštaurácie, ktorou
rovnako len prešiel a opustil ju. Napokon vošiel
do sushi baru, ktorý však rovnako hneď opustil.
Javilo sa to, akoby niekoho hľadal... Bez toho,
aby sa s niekým kontaktoval, prešiel znovu na
eskalátor a zviezol sa ním dole na hlavnú chodbu
nákupného centra. Pomalou chôdzou pokračoval
do časti s rýchlym občerstvením a postavil sa do
radu pri fast food-e Nordsee. Zakúpil si jedlo
a prešiel k stolom. Pozdravil neznámu ženu
a spýtal sa, či si smie prisadnúť. Neznáma žena
manipulovala so smartfónom a len mu prikývla
na znak súhlasu. Javilo sa to tak, že ide
o náhodné stretnutie a dvojica sa navzájom
nepozná. Okrem pozdravu a dovolenia na
prisadnutie, nebol zaznamenaný žiaden iný
kontakt medzi dvojicou.
Eugen K. mlčky zjedol zakúpené jedlo a asi
trištvrte hodinu sa ešte prechádzal nákupným
centrom. Eugen K. pôsobil ľudsky schátralo, je
vidieť, že zrejme nadmieru holduje
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alkoholu, nedbá na životosprávu a je so svojim
bytím celkovo nespokojný.
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14.08 h. Eugen K. nákupné centrum Avion opustil.

bola pozornosť sústredená na Mareka
a stretnutie Eugena K. bola len náhoda.

V.

f.
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15.07 h. bol Eugen K. spozorovaný na Paneurópskej vysokej škole na Tomášikovej ulici, kde prišiel
aj spomínaný Marek V. Rovnako, ako Marek V., aj Eugen K. vošiel do budovy vysokej školy, kde
v tento deň mal časť svojho programu ústavný činiteľ Andrej K.
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"

Yeno"

17. februára 2018

Správa
17.02.2018
16.30 h. boli vokolí adresy Mýtna 42 priebežne kontrolované pivárne a kaviarne v záujme zachytenia
osobyYeno.
17.15 h. bol Yeno zachytený pri vchádzaní do predajne Billa, ktorá sa nachádza na prizelIÚ bytového
komplexu. Po menšom nákupe sa zastavil v malej kaviarni oproti drogérii a objednal si biele víno.
S nikým sa nekontaktoval. MÍkvo sedel a pozoroval l'udí. Asi po pol hodine vstal a vyšiel na
východom pri predajni BILLA na Mýtnu ulicu. Prešiel na druhú stranu ulice a vošiel do pivárne
Urban. Pozdravil sa s obsluhou (podľa pozdravu a komunikácie bolo zrejmé, že tu chodieva často).
Yeno sa posadil k vol'nému stolu a objednal si biele víno a "utopenca". Sám pomaly popíjal ijedol
a občas niečo zvolal smerom k susednému stolu, pri ktorom sedelo päť mladých dievčat, asi študentiek
z neďalekého internátu. Na Yenovi bolo vidieť už známky miernej opitosti, bol v tvári červený
a vel'mi komunikatívny smerom k uvedenej skupinke i k personálu. Po dopití druhého pohára vína
zaplatil za účet a piváreň opustil. Pomalou chôdzou, s malým nákupom v ruke, prešiel cez cestu
a vošiel do bytového domu.
Do 20.30 h, viac videný nebol.
21.00 h. zastavilo pred kaviarňou "U Krajniaka" vozidlo Land Rover, z ktorého vystúpil Boris Kollár.
Vošiel do kaviarne, do ktorej vzápätí rýchlou chôdzou prišiel z pivárne Kozia brána Milan Krajniak.
Asi po štyridsiatich minútach Boris Kollár kaviareň opustil a s vozidlom odišiel smerom na Palisády.
22.00 h. bolo pozorovanie

skončené.

18.02.2018
16.00 h. vykonávaný záchyt Yena na Mýtnej ulici
v pivárni Urban, rovnako na Štetinovej ulici Dali a pred
kaviarňou "U Kraj n iaka" . Y eno ani Dali neboli v ten deň
videní. V kaviarni od cca 17.50 h. sa nachádzal Milan
Krajniak, za ktorým večer o 20.10 h. prišiel Boris Kollár.
O 22.15 h. Boris Kollár kaviareň opustil, nasadol do
svojho vozidla o odišiel smerom na ulicu Palisády. Milan
Krajniak zamkol kaviareň a odišiel domov.
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Správa zo dní 19. 06. 2017 až 23.06.2017
V uvedených dňoch bol denne zachytávaný Daniel Lipšic v čase od 07.00 h. do 20.00 h, resp.
22.00h. Daniel Lipšic v tomto týždni nebol videný ani v mieste bydliska, ani v mieste prevádzkovania
advokátskej kancelárie. Vedl'a vchodu č. 15 na Štefánikovej ulici sa nachádza kaviareň a reštaurácia
v jednom, nazvaná Bussines garden restaurant. Legendovaným rozhovorom s obsluhujúcou čašníčkou
sa podarilo zistiť, že tam chodí aj Daniel Lipšic na rôzne stretnutia. Jeho návštevy sú nepravidelné
a v ostatných dvoch týždňoch tam vraj nebol ani raz. Chodia tam aj mnohí l'udia z Úradu vlády
Slovenskej republiky, prezidentskej kancelárie, atď. V uvedených dňoch nebola videná ani manželka
Daniela Lipšica, ktorá v ranných hodinách sprevádza detí do neďalekej materskej škôlky. Vo
večerných hodinách Daniel Lipšic nenavštívil ani kaviareň "U Krajniaka".
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Správa zo dní 26. 06. 2017 až 30. 06. 2017
V priebehu dní 26. 06. až 30. 06. 2017 bol vždy od 07.00 h. zachytávaný Daniel Lipšic na ulici
Štetinová 1 Bratislava (bydlisko) a Štefániková 15 Bratislava (zamestnanie). Prvýkrát v uvedenom
týždni bol Daniel Lipšic spozorovaný vo štvrtok 29. 06. 2017 o 14.57 h. Vyšiel z bydliska s aktovkou
v ruke a pešo pokračoval Panenskou ulicou, Suchým mýtom na Štefánikovú ulicu, kde vošiel do
zamestnania. Počas chôdze mal Daniel Lipšic po celý čas v ruke mobilný telefón a manipuloval ním.
18.46 h. zamestnanie opustil a tou istou trasou ako predtým sa vrátil
chôdze po celý čas manipuloval s mobilným telefónom.
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Do 20.30 h. Daniel Lipšic bydlisko neopustil. Sledovanie bolo
Dňa

skončené.

30. 06. 2017

14.00 h. vyšiel zo svojho bydliska a pešo prešiel do svojej kancelárie na Štefánikovej ulici č. 15.
18.09 h. Daniel Lipšic sa vrátil domov. Počas chôdze zakaždým len letmo skontroluje okolie, najmä
semafor, a neustále hľadí na mobilný telefón.
Do 22.10 h. Daniel Lipšic bydlisko neopustil. Sledovanie bolo

skončené .
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Správa zo dní 10.07.2017 až 21. 07. 2017
Dňa

10.07. 2017 od

07.06 h. začatý záchyt Daniela Lipšica pri mieste jeho bydliska na ulici Štetinová Č. 1 v Bratislave.
09.11 h. opustil objekt sledovania bydlisko, pešo pokračoval Panenskou ulicou smerom na Suché
mýto, kde krátko nazrel do kaviarne Štefánka. Nazretie sa javilo ako presvedčenie sa objekta o tom, či
sa tam nenachádza niekto, koho by neplánovane možno rád stretol. Po krátkej chvíli pokračoval
smerom ku vchodu Štefániková Č. 15, do ktorého vošiel. Takmer počas celej trasy objekt pozeral do
mobilného telefónu. Zrak od telefónu odvráti len v prípade prechádzania cez cestu.
12.06 h. opustil objekt kanceláriu na adrese Štefánikova 15 a vošiel do vedl'ajšieho vchodu, v ktorom
sa nachádza malá reštaurácia. Tu asi 42 minút sám obedoval. Aj počas obedovania neustále pozeral do
mobilného telefónu. Po naobedovaní sa vrátil späť do svojej kancelárie.
))

18.48 h. opustil objekt svoju kanceláriu a rovnakou trasou ako ráno pomalou chôdzou a pozeraním do
mobilného telefónu sa vrátil domov.
21.10 h. opustil objekt bydlisko, pešo Panenskou ulicou prešiel pred kaviareň "U Krajniaka" a krátko
nazrel dnu. Kaviareň bola zatvorená, preto sa objekt vrátil späť domov.
22.30 h. objekt bydlisko neopustil, sledovanie bolo ukončené.

Dňa

11. 07. 2017 od

06.55 h. začatý záchyt Daniela Lipšica na ulici Štetinovej Č. 1 v Bratislave.
09.22 h. objekt opustil bydlisko a pomalou chôdzou, pozerajúc do mobilného telefónu,
Panenskou ulicou, Suchým mýtom na Štefánikovú ulicu, kde vošiel do vchodu č. 15.

pokračoval

12.00 h. opustil kanceláriu a pešo pokračoval na Spojnú ulicu, ktorou pomaly kráčal (pozerajúc do
mobilného telefónu) smerom na Banskobystrickú ulicu, ďalej pokračoval Jozefskou ulicou, námestím
1. mája, Kollárovým námestím, Živnostenskou ulicou na Vysokú ulicu, kde vošiel na terasu prevádzky
(palacinkáreň) s orientačným číslom 22 ,'petit Creperie". Objekt sa posadil k voľnému stolu a sám,
pozerajúc do mobilného telefónu, čakal na obsluhu. Počas 12 minút však obsluha vôbec neprišla,
preto sa objekt postavil a bez slova terasu opustil. V tom čase na terase sedeli štyria mladí ľudia - pri
jednom stole dve mladé slečny a pri druhom stole dvaja mladí muži. Keď sa objekt objavil na terase,
mladí ľudia na to zareagovali spôsobom ako to býva zvykom pri niekom, kto je verejne známy.
Intenzívne na Daniela Lipšica zazerali a slečny si ho aj mobilným telefónom odfotili. Daniel Lipšic len
mÍkvo hľadel do svojho telefónu, no bolo zrejmé, že registruje malý rozruch, ktorý svojou
prítomnosťou na terase vyvolal. Zaregistroval, že ho mladé dievčatá fotia, letmo sa usmial, no bolo
zrejmé, že mu to vôbec nie je príjemné.
Jeho správanie na verejnosti naznačuje, že sa po nepríjemných udalostiach, ktoré ho postihli, necíti
v poriadku. Akoby mal snahu vyhýbať sa vizuálnemu kontaktu s ľuďmi, a asi nielen vizuálnemu;
akoby mal problém znovu riadne fungovať medzi ľuďmi.

Po opustení prevádzky na Vysokej ulici, objekt pokračoval pešo po Obchodnej ulici, Poštovej ulici,
podchodom pod Suchým mýtom na Panenskú ulicu.

( ('

13.41 h. vošiel do vchodu Štetinová č. 1.

Do 22.00 h. objekt bydlisko neopustil, sledovanie bolo

ukončené.
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Dňa

12. 07. 2017 od

06.48 h. začatý záchyt Daniela Lipšica na ulici Štetinová č. 1.
09.40 h. objekt opustil bydlisko a obvyklou trasou, používajúc mobilný telefón, prešiel do kancelárie
na Štefánikovej ulici Č. 15.
10.12 h. zastavilo pred vchodom Štefániková 15 vozidlo televízie TA3, reportér s kameramanom vošli
na vrátnicu, kde pre nich prišiel Daniel Lipšic a všetci spoločne odišli do kancelárskych priestorov.
10.37 h. pracovníci TA3 uvedený vchod opustili.
10.50 h. objekt zamestnanie opustil, nasadol do pristaveného vozidla TAXI a nechal sa
Justičného paláca na Záhradníckej ulici. Dnu bez kontroly.

zaviezť

do

12.10 h. objekt Justičný palác opustil, znovu nasadol do privolaného vozidla TAXI a dal sa zaviezť na
Štefánikovú ulicu.
12.24 h. vošiel do vchodu Č. 15.

lJ

20.20 h. kanceláriu opustil a pomalou chôdzou, pozerajúc do mobilného telefónu, odišiel domov.

,

y

Do 22.15 h. vchod v ktorom býva neopustil. Sledovanie bolo ukončené.

Dňa

13. 07. 2017

od 07.16 h. do 21.00 h. nebol Daniel Lipšic spozorovaný.

Dňa

14. 07.2017

06.58 h. začatý záchyt Daniela Lipšica v mieste jeho bydliska.
10.14 h. opustil Daniel Lipšic svoje bydlisko a obvyklou trasou prešiel do svojej kancelárie na
Štefánikovej ulici.
12.28h. opustil kanceláriu a vošiel do vedľajšieho vchodu, kde sa nachádza malá reštaurácia. Sám sa
naobedoval a vrátil sa späť do kancelárie.
20.20 h. opustil Daniel Lipšic kanceláriu a obvyklou trasou, pozerajúc neustále do mobilného
telefónu, odišiel domov.
Do 21.30 h. bydlisko neopustil, sledovanie bolo skončené.

Dňa

17. 07. 2017

od 07.03 h. do 20.00 h.nebol Daniel Lipšic spozorovaný.

Dňa

18. 07.2017

06.52 h.

začatý

záchyt Daniela Lipšica v mieste jeho bydliska.

17.07 h. Daniel Lipšic opustil bydlisko. Ako obvykle v ruke držal mobilný telefón a manipuloval ním.
Obvyklou trasou prešiel do svojej kancelárie.
19.56 h. kanceláriu opustil a rovnakou trasou sa vrátil domov. Cestou sa pozeral do mobilného
telefónu.
Do 22.05 h. bydlisko neopustil. Sledovanie bolo ukončené.

Dňa

19. 07. 2017

06.42 h.začatý záchyt Daniela Lipšica v mieste jeho bydliska.
08.11 h. opustil bydlisko a obvyklou trasou, pomalou chôdzou, pozerajúc do mobilného telefónu,
pokračoval do svojej kancelárie. Cestou krátko nazrel do kaviarne Štefánka. V tej chvíli v uvedenej

kaviarni sedel jeden starší pár hovoriaci nemčinou a dvaja mladí muži. Daniel Lipšic sa nijakým
spôsobom nekontaktoval so žiadnym z uvedených hostí. Po krátkom nazretí do kaviarne pokračoval
do kancelárie.

(F.·'"
t
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09.55 h. zastavilo pred vchodom Štefániková č. 15 vozidlo televízie Markíza. Z vozidla vystúpil
kameraman a redaktor a vošli do uvedeného vchodu. Na vrátnici si ich prevzal Daniel Lipšic
a odviedol ich do svojej kancelárie.
10.38 h. zamestnanci televízie Markíza vchod opustili, nastúpili do pristaveného vozidla a odišli.
12.58 h. Daniel Lipšic opustil svoju kanceláriu a vošiel do
reštaurácia. Posadil sa k voľnému stolu a sám sa naobedoval.

vedľajšieho

vchodu, v ktorom je malá

13.38 h. vrátil sa do svojej kancelárie.
19.21 h. opustil kanceláriu a vrátil sa obvyklou trasou domov.

Do 22.00 h. bydlisko neopustil. Sledovanie bolo

Dňa

skončené.

20. 07. 2017

06.57 h.

začatý

záchyt Daniela Lipšica v mieste jeho bydliska.

11.22 h. opustil bydlisko a obvyklou trasou a obvyklým spôsobom prešiel do svojej kancelárie.
15.40 h. opustil kanceláriu a vrátil sa dOmov.

Do 21.15 h. bydlisko neopustil. Sledovanie bolo

Dňa

skončené.

21.07.2017

07.15 h.

začatý

záchyt Daniela Lipšica v mieste jeho bydliska.

10.23 h. opustil bydlisko a obvyklou trasou prešiel do svojej kancelárie.
14.10 h. sledovanie na pokyn riadiaceho ukončené.

(

(
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Správa zo dňa 20. 10. 2017
Dňa 20. IO. 2017 bolo 14.15 h. na Štefánikovej ulici náhodne spozorovaný Daniel Lipšic. Pešo,

pozerajúc do mobilného telefónu, pokračoval smerom a Suché mýto, odkiaľ odbočil na Panenskú
ulicu a vošiel do baru Next Apache. Prešiel do zadnej Časti k stolu, pri ktorom sa konajú pravidelné
piatkové stretnutia skupiny tzv. Apačov. Pri stole sedel neznámy muž vo veku cca 38 až 43 rokov,
ktorý sa s Lipšicom zvítal podaním ruky a začali spolu viest' tichý rozhovor.

V rovnakom čase zaparkovalo pred barom Next Apaxe vozidlo Audi s EČV BA 976 XJ, ktoré patrí
manželom Tódovcom. Z vozidla vystúpila Monika Tódová, z batožinového priestoru si vybrala
kabelku, zamkla vozidlo a odišla Panenskou ulicou na Koziu ulicu, kde vošla do prevádzky s rýchlym
občerstvením (vid' video 1). Vzhl'adom na plnú obsadenost' miest na sedenie pri stoloch, posadila sa
k dvom neznámym ženám s malým diet' at' om. Kúpila si jedlo a konzumovala ho. Nebolo
spozorova né, že by sa s uvedenými dvoma ženami inak kontaktovala. Po skonzumovaní jedla sa vrátila
k vozidlu, nasadla doň a odviezla sa do miesta bydliska.

(

15.07 h. skončil rozhovor Lipšica s neznámym mužom. Prvý opustil bar neznámy muž. Pre rozptýlenie
síl na pozorovanie Lipšica i Tódovej v jednom Čase, nebolo z konšpiračných dôvodov vhodné
pohnúť sa z takmer prázdneho baru hned' za neznámym mužom. Preto, okrem fotografie, nebol
tento muž bližšie ustanovený. Počas sedenia boli na stole okrem papierov formátu A4 vyložené aj
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"Dali"

16. februára 2018

Správa
14. 02. 2018 a 15. 02. 2018
Dali v uvedených dňoch v čase medzi 06.45 h. až 20.00 h. nebol videný. Vozidlo Dali bolo po celý
čas zaparkované na rovnakom mieste a pokryté snehom.

16. 02.2018
06.50 h.

začaté

pozorovanie Dali.

07.58 h. na Štefánikovej ulici, popri zamestnaniu Dali, náhodne zachytené prechádzajúce vozidlo
Borisa R, významného funkcionára "firmy". Vo vozidle Škoda Superb combi hnedej farby
s banskobystrickým evidenčným číslom sedel Boris B. Pokračoval od Suchého mýta smerom na
hlavnú vlakovú stanicu. Bol vzatý na pozorovanie. Na chvíľu, aj vzhľadom na vývoj
v predchádzajúcich dňoch, bolo prerušené zachytávanie Dali. Boris R pokračoval vozidlom dole
Šancovou ulicou, d'alej ulicami Krížna, Karadžičová, Dostojevského rad, Nábrežím gen. Svobodu,
Mostom SNP, Einsteinovou ulicou, Mostom Apollo (bolo zrejmé, že ide o kontrolnú trasu pred
plánovaným stretnutím), Košickou ulicou, Miletičovou ulicou, Trenčianskou ulicou na ulicu Ružová
Dolina. Vozidlo zaparkoval v rade stojacich vozidiel. Vystúpil z vozidla a intenzívne sa obzeral po
okolí. Chvíľu čakal a prezeral si prichádzajúce vozidlá i ľudí idúcich pešo. Napokon o
voľnému stolu a čakal. V tom
bola kaviareň takmer celkom zaplnená, zväčša osobami z krajín bývalej Juhoslávie. V kaviarni
sedel s neznámym mužom aj bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra a poslanec parlamentu
Ladislav Polka. Po chvíli pred kaviarňou zastala limuzína
značky Lexus s EČV BL348BH. Vodič ostal sediet' vo
vozidle. Zo zadného sedadla vystúpil muž v strednom
veku, cca 38 až 45 rokov, silnejšej, dosť obéznej postavy,
vysoký bol cca 175 cm, mal svetlé vlasy. Pomalou
chôdzou prešiel do kaviarne, zvítal sa s Borisom R
a posadil sa oproti nemu k tomu istému stolu. Neskoršou
lustráciou bolo zistené, že ide o Mareka Gašpareca
prezývaného "Šulo" (d'alej len "Marek"), významnú
postavu zákulisia politickej strany SNS, "pravej ruky"
podnikateľa Antona Siekela. Obaja boli veľmi všímaví
voči okoliu a citliví na každého, kto vchádzal do kaviarne.
Objednali si nápoje a začali viesť tichý rozhovor, pri
ktorom sa vždy nakláňali k sebe. Pri rozhovore bol
aktívnejší Boris B. Marek pozorne počúval a spočiatku
reagoval len stručne a akoby otrávene. Boris B. však
stupňoval rozhovor,
vravel čosi o spravodajskom
rozpracovávaní istej obchodnej spoločnosti, vravel, že
potrebuje viac informácii, že "starý" na to tlačí.
Rozprávali o Jirkovi Malchárkovi, nejakej Laukovičovej
(Lackovičovej, Lavkovičovej?), ktorá by vraj mohla
informačne pomôcť. Marek vravel Borisovi B., že

(

08.47 h. vošiel do kaviarne Vespa na Mliekarenskej ulici. Posadil sa k
čase

,

\ ,
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rozpracovávajú, že tam niet na čo zatlačiť, že zo zákona
majú právo robiť to, čo robia a nič nekalé sa
tam nedeje, ale že viac by do tohto mohla
vniesť jasno akási žena, ktorá v danej flrme
pôsobí. Marek bol pomerne znepokojený
a rozrušený, vravel, že vplyv Tona (Siekel)
v SNS upadá a je z toho dosť nervózny.
Iniciatívu preberá mladý Kvietik, ale hlavne
Bodor. Bodor má mať najviac všade
otvorené dvere a mieša karty. Marek bol
dosť vulgárny pri vyjadrovaní. Vraj celkom
Dankovi jeblo a doplatí na to. Bodor má mať
väčší vplyv ako Brhel, Výboh či Široký. Je
to vraj v piči. Vraj nevie čím to je, ale
Bodora treba zabrzdiť. Objednávka na
utlmenie jeho vplyvu vraj nie je len v SNS
ale aj v časti samotného Smeru-SD. Spýtal
sa, či si Boris B. myslí, že Kaliňáka nejebe,
že Gašpar komunikuje na priamo s Ficom.
Všetko sa vraj premiešalo. Niečo vraj vedia
spraviť, ale už to nie je čo bývalo. Vraj Boris
B. by im mohol pomôcť práve s týmto. Stále
komunikovali veľmi opatrne. Bavili sa
o obchodoch na ministerstve obrany
i o dotáciách na ministerstve školstva.
Správanie Mareka sa javilo ako ustráchané.
Bolo by mu zrejme nepríjemné, ak by ho
niekto v tejto pozícii videl. Neustále sa
obzeral a viditeľne bol nervózny. Boris B.
neustále predklonený s tvrdým výrazom
v tvári na Mareka tlačil. Stretnutie trvalo asi
trištvrte hodiny. Marek predtým, ako uhradil
účet, povedal Borisovi B., že naplnil chladničky výborným vínom a pozýva ho na posedenie pri víne.
Potom obaja spoločne kaviareň opustili. Pred kaviarňou Boris B. potľapkával Mareka po chrbte a s
prejavmi vd'aky sa s ním rozlúčil. Obaja prešli k svojim vozidlám a miesto opustili. Ďalej im nebola
venovaná pozornosť. Zo schôdzky vid' a priložené video 1.
nemenovanú obchodnú

spoločnosť zbytočne

10.50 h. bolo pokračované v záchyte Dali v mieste jeho bydliska i zamestnania.
18:30 h. zachytený Dali pri opustení svojho zamestnania. Pokračoval pešo ulicami Štefánikova a
Panenská domov.
18:45 h. pred bydliskom Dali zastalo vozidlo taxi služby ,,Hopin"- biely mercedes. Do vozidla
nastúpil Dali so svojou manželkou a s neznámou ženou vo veku asi 38 až 43 rokov, výška 170 cm,
blond vlasy. Pokračovali ulicami Panenská, Kozia, Palisády na Mudroňovu pred hotel Albrecht.
Všetci traja vystúpili a vošli dnu do reštauračnej časti hotela. Počas sedenia Dali popíjal červené víno.
V prostredí boli mimoriadne nepriaznivé podmienky pre obrazové dokumentovanie. Jednak bolo
v miestnosti takmer šero a jednak si trojica vybrala jeden z mála voľných stolov, na ktorý nebolo
možné
zamerať
techniku

v dobrom dopade svetla, resp. aj tak, aby bolo možne

zadokumentovať

celú trojicu na jednom zábere.
Napokon bola vynútene
zaujatá
jediná
možná
pozícia pri voľnom stole,
z ktorej však priamemu
dokumentovaní prekážali
veľké tabule na stojanoch
rozmiestnené po reštaurácii.
Keďže
nebolo
možné
zaujať trvalejšiu pozíciu ani
vo vzdialenosti pre priame
počutie, bola len letmo
zachytená časť rozhovoru
týkajúca
sa
mediálnej
politiky a zlých vzťahových
pomerov medzi kolegami v
nemenovanom
akomsi
médiu.

22:50 h. pred hotelom
Albrecht zastalo vozidlo
taxi služby ,,Hopin" - biely
Peugeot. Asi po minúte do
vozidla nastúpili Dali, jeho manželka a neznáma žena. Pokračovali spolu ulicami Mudroňova,
Drotárska cesta na Matúšovú ulicu, kde zastavili pred rodinným domom Č. 19. Všetci traja vystúpili
z vozidla, Dali a jeho manželka sa rozlúčili s neznámou ženou, ktorá vošla do rodinného domu na
uvedenej adrese. Následne Dali so svojou manželkou nastúpili späť do vozidla taxi a pokračovali
ulicami Matúšova, Mudroňova, Palisády pred svoje bydlisko na Štetinovej ulici.
Do 00.30 h. Dali bydlisko neopustil. Pozorovanie bolo skončené.
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Vo večerných hodinách bolo potvrdené, že schôdzka Apačov sa presunula do novej kaviarne.
Postupne tam prichádzali všetci pravidelní účastníci piatkových schôdzok. Bar Next Apache
v ostatnom čase veľmi upadol, má už rozbité všetky okná a obsluhu vykonáva väčšinou sám majiteľ.
Kreslá majú polámané opierky rúk, z umývadlových batérií neprestajne malým prúdom vyteká voda ...
Bar, z konšpiračných dôvodov, ešte sporadicky v piatok večer navštevujeme, aby s ukončením
pravidelných stretnutí, neskončili "rezom" aj naše návštevy. Pomaly utlmujeme aj stretnutia
s Adriánom Jevičom.
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"

Dali"

21. februára 2018

Správa
21. 02.2018
06.25 h.

začaté

pozorovanie Dali pri jeho bydlisku a zamestnaní.

Do 20.00 h. Dali nebol videný. Pozorovanie bolo skončené.

22.02.2018
06.25 h.

začaté

pozorovanie Dali pri jeho bydlisku a zamestnaní.

08.45 h. opustil Dali svoje bydlisko. Na chodníku sa stretol s majiteľom baru Next Apache a chvíľu
s ním viedol rozhovor. Potom Dali pokračoval Panenskou ulicou smerom na Suché mýto a ďalej na
Štefánikovú ulicu do svojho zamestnania.
13.10 h. zišiel Dali do malej reštaurácie nachádzajúcej sa vo vedľajšom vchode a sám sa naobedoval.
obeda asi trikrát pracovne telefonoval - o podaní, lehote a záležitostiach ohľadom súdneho
konania. Asi po pol hodine sa vrátil do zamestnania.
Počas

18.55 h. opustil zamestnanie a pokračoval smerom domov. Po tridsiatich metroch zastal, otočil sa
a vrátil sa späť do zamestnania. Akoby na niečo zabudol. Po desiatich minútach znovu vyšiel na
' Hr'Pfl,vnTTl paláci veľmi svižnou chôdzou
ktorým prešiel na Poštovú ulicu
ulicu, Primaciálne námestie, Hlavné
námestie, Zelenú ulicu, Ventúrsku ulicu
na Pánsku ulicu, ktorou prešiel až
takmer po Rybné námestie. Tu ostal
stáť, telefonoval a cez okná nazeral do
reštaurácie San Marten. V tomto
momente boli spozorovaní dvaja mladí
muži vo veku okolo 27 rokov. Jeden
z nich mal v ruke malý fotoaparát
a fotil Daliho spoza veľkého stromu pri
Dóme sv. Martina. Rovnako fotil aj
ľudí pohybujúcich sa v priestore.
19.15 h. Dali vošiel do reštaurácie
a personál ho usadil k rezervovanému
stolu. Spočiatku pri stole sedel sám.
Jeho činnosť bola kontrolovaná
z
diaľky
N
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>
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'ro
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13181
a cez okno. Jeden z dvojice neznámych mladých mužov podišiel k oknu a viackrát odfotil Dali. Potom
odišiel smerom na Ventúrsku ulicu. Druhý z mužov ostal blízko reštaurácie a pozoroval vchod do nej.
19.25 h. prišla smerom od mosta SNP asi 33

ročná

neznáma žena, vošla do reštaurácie a posadila sa
k Dali. Neznámy muž
s
fotoaparátom
prišiel
k oknu a znovu fotografoval
Dali. Potom odišiel smerom
na most SNP. Postupne do
reštaurácie k Dali prišli ešte
traja muži a ďalšie dve ženy.
Spoločnosť
sa navzájom
veľmi dobre poznala a po
chvíľke bolo zrejmé, že ide
o
posedenie
kolegov
z advokátskej kancelárie.

Popri asi piatich fľašiach
vína a večeri viedli rozhovor
a
chode
kancelárie,
vzťahoch,
o
bývalej
kolegyni Monike, o ktorej
nikto nič nevie a nie je im
dodnes jasné prečo dala
výpoveď,
o sudcoch na
pojednávaniach,
apod.
Nerozoberala sa politika.
Asi dvadsať minút po usadení celej spoločnosti, vošla do reštaurácie uvedená dvojica neznámych
mladých mužov. Fotoaparát mali zbalený a nebolo ho vidieť. Posadili sa k vedľajšiemu stolu asi dva
metre do Dali. Počas sedenia pri stole boli
takmer ticho a objednali si len kolu, pri ktorej
"vydržali" asi dve hodiny. Všimol si ich aj
Dali a začal byť pozorný a všímavý. Menej
komunikoval a neustále si dvojicu premeriaval.
22.45 h. dvojica neznámych mužov zaplatila
za kolu a reštauráciu opustila. Pri opúšťaní
priestoru ich Dali pozoroval až po východ
a potom za nimi pozrel aj cez okno. Dvojica
odišla smerom na Ventúrsku ulicu. Dali
pokrčil plecami a urobil s ústami grimasu
akoby chcel povedať ,,neviem čo to malo byť".
Spoločnosť ďalej sedela a viedla rozhovor až
takmer do záverečnej, t. j . do 24.00 h.
23.42 h. Dali uhradil účet, rozlúčil sa
s kolegami a reštauráciu všetci opustili. Dali
odišiel RUdnayho námestím, Kapitulskou ulicou, Kláriskou ulicou na Župné námestie a smeroval
domov. Vzhľadom na prázdne ulice ďalej nebol pozorovaný. Zvyšní hostia prešli na Hviezdoslavove
námestie, kde nasadli do troch taxíkov a nechali sa odviesť.
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00.17 h. pozorovanie holo

skončené.
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"Dali"

II

J'

s. februára 2018

Správa
05.02.2018
06.30 h.

začaté

pozorovanie Dali.

07.58 h. opustil Dali bydlisko a pešo obvyklou trasou prešiel do miesta svojho zamestnania.
celého pracovného času neopustil zamestnanie, ani v čase obeda.

Počas

16.58 h. opustil miesto zamestnania, v ruke držal mobilný telefón a manipuloval ním. Pomalou
chôdzou sa tou istou trasou vrátil domov.
Do 21.50 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

06.02.2018
06.22 h.

začaté

pozorovanie Dali.

08.32 h. opustil Dali bydlisko a pešo obvyklou trasou prešiel do miesta svojho zamestnania.
12.05 h. opustil zamestnanie a vošiel do vedľajšieho vchodu, do malej reštaurácie. Objednal si
polievku a vegetariánske jedlo. Pri stole sedel sám, občas telefonoval alebo esemeskoval. Po
naobedovaní sa vrátil do zamestnania.
18.17 h. opustil miesto zamestnania, v ruke držal mobilný telefón a manipuloval ním. Pomalou
chôdzou sa tou istou trasou, ako ráno, vrátil domov.
20.24 h. Dali opustil bydlisko a svižnou chôdzou prešiel do kaviarne "U Krajniaka". V kaviarni sedel
Ažaltovič, jeho partnerka a manželka Milana Krajniaka.
21.15 h. Dali kaviareň sám opustil a vrátil sa domov.
Do 22.10 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

07.02.2018
06.27 h.

začaté

pozorovanie Dali.

08.38 h. opustil Dali bydlisko a pešo obvyklou trasou prešiel do miesta svojho zamestnania.
oo

17.47 h. opustil miesto zamestnania. S mobilným telefónom v ruke, pomalou chôdzou, sa tou istou
trasou ako ráno, vrátil domov.
Do 21.10 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

13.02.2018
06.45 h.

začaté

pozorovanie Dali.

skončené.

13185
08.38 h. opustil Dali bydlisko. Pešo prešiel do kaviarne "U Krajniaka", ktorú asi po trinástich
minútach opustil a pešo prešiel do svojho zamestnania. V kaviarni sa nesvietilo a tmavé sklá okien
i dverí, ako aj tmavý interiér, dovolili len veľmi neurčité poznanie o prítomnosti asi troch alebo
štyroch mužov sediacich vo vnútri. Zvláštne bolo, že títo muži tam sedeli takmer po tme. Nebolo
možné vidieť, či sa Dali kontaktoval s týmito mužmi alebo so samotným Krajniakom alebo s niekým
,-,ua,UL."'u· pred kaviareň fajčiť. S cigaretou v ruke vyšiel pred

kaviareň

raz len jeden

z nich, inokedy dvaja, aby viedli spolu čulý rozhovor, pri ktorom výrazne gestikulovali rukami (kloto
viď tiež priložené video). Fajčiť sám chodil najmladší z nich, zachytený na prvej foto a na videu 1. Vo
dvojici vychádzali von dvaja elegantne oblečení páni, jeden asi 47 ročný a druhý asi 63 ročný,
zachytení na druhej a tretej foto a na videu 2. Vo vnútri ostával ešte štvrtý starší muž s bielou bradou,
ktorého sa nepodarilo kvalitne obrazom
zachytiť, a ktorý vyšiel von až pri odchode
z kaviarne. Mal dlhý zimný kabát čiernej farby
a na hlave veľký čierny pánsky klobúk
nasadený nízko do čela (viď štvrté foto).

co

Lf')

11.00 h. zastavilo, pred miestom zamestnania Dali, vozidlo Honda CR-V bielej farby s EČV Ukrajiny
AA 0339 OB (viď foto). Z vozidla vystúpil asi 55 ročný dobre stavaný a vysoký muž. Vošiel do
vchodu, v ktorom má Dali zamestnanie. Vozidlo odišlo smerom na Suché mýto.
11.37 h. všetci štyria muži postupne opustili kaviareň "U Krajniaka". Každý odišiel iným smerom.
Z kapacitných dôvodov im nebolo možné venovať ďalšiu pozornosť.
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11.47 h. bol na Štefánikovej ulici spozorovaný Eugen K. Pomalou chôdzou, s batohom na chrbte,
prichádzal zo smeru od Suchého mýta. Zdalo sa, akoby si sám pre seba čosi šomral. Prešiel k miestu
zamestnania Dali a vošiel do vchodu. Ostal stáť na recepcii a ohlasoval svoju prítomnosť
II tamojšieho personálu. Potom odišiel k výt'ahom.

13186

12.25 h. opustil vchod neznámy muž, ktorého doviezlo vozidlo s ukrajinskými evidenčnými číslami.
Muž ostal postávať pred vchodom, čakal na vozidlo a občas sa pozeral do vyšších poschodí budovy.
Dali má kanceláriu na šiestom poschodí. Akoby pozeral, či sa naňho niekto zhora nepozerá alebo mu
ešte niečo nechce oznámiť. Po asi šiestich minútach sa pri ňom zastavilo uvedené vozidlo Honda, do
ktorého muž nastúpil a vozidlo vyrazilo smerom na Suché mýto.

)

13.17 h. opustil budovu Eugen K. Telefonujúc pokračoval na Spojnú ulicu, Námestie Slobody ana
Mýtnu ulicu, ktorou pokračoval do novostavby k vchodu číslo 44
alebo 42. Vošiel do predajne BILLA a urobil menší nákup (viď video
3). Po zaplatení tovaru prešiel vnútornými priestormi popri drogérii
do malého bufetu. Posadil sa a objednal si biele víno. Prezeral si malé
papierové lístky, akoby pokyny od manželky týkajúce sa nákupu
a zrejme kontroloval, či na nič pri nákupe nezabudoL Raz s niekým
telefonoval. Bol vulgárny a uvoľnený. Asi po pol hodine zaplatil
obsluhe a odišiel k výt'ahu, ktorý funguje na kľúč. Odomkol zámok
na ráme dverí výťahu a privolal výt'ah. Potom sa ním vyviezol do
poschodí. Možno dôvodne usudzovať, že práve tu dotyčný býva.
Zrejme na najvyššom poschodí s podkrovím, ako to sám uvádza
v jednom zo svojich článkov s názvom" Som najmúdrejší na svete ".
Hneď vedľa vchodu, do ktorého vošiel je novozriadená piváreň, do
ktorej to má na skok. Ide o veľmi nenápadné miesto, priam
predurčené na možné účelové stretnutia.
17.40 h. opustil Dali miesto zamestnania. S mobilným telefónom
v ruke, pomalou chôdzou, sa tou istou trasou ako ráno, vrátil domov.

Do 21.10 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

14.02.2018
09.55 h. bol na ulici Palisády spozorovaný neznámy muž,
ktorý v predchádzajúci deň, t. j. 13. 02. 2018 bol videný
v kaviarni "U Krajniaka" . Muž bol označený ako neznámy
muž so sivou bradou a čiernym klobúkom a nepodarilo sa ho
kvalitne obrazom zadokumentovať. Podarilo sa to napraviť.
Viď aj priložené video 4.
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20.20 h. pozorovanie skončené. Dali počas celej doby pozorovania, nebol videný.
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Správy zo dní 19. 04. 2017 až 27.04.2017
V uvedenom časovom rámci bol priebežne vykonávaný záchyt Vladimíra Pčolinského
v obytno-nákupnom komplexe Cubicon na ulici Staré Grunty v Bratislave a v jeho okolí, najmä výjazd
zo spoločnej garáže. V tom čase nebolo známe vozidlo, ktoré by mohol menovaný používať a preto
museli byt' preverované všetky vozidlá vychádzajúce zo spoločnej garáže majiteľov bytov
v obchodno-bytovom komplexe i zo spoločnej garáže určenej len návštevníkom obchodného centra,
kde počas dňa z neznámeho dôvodu, parkujú aj majitelia bytov, a možno len z pohodlnosti,
aby nemuseli po zaparkovaní obchádzať celý komplex. V Cubicone bývajú, aspoň podľa tu
parkujúcich značiek áut, solventnejší ľudia. Takmer všetky vozidlá majú na oknách tmavé fólie.
Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu veľmi obmedzeného časového úseku dovoľujúceho vizuálne overiť
osobu vodiča, bolo nutné sprevádzať a overovať na iných miestach Bratislavy kto sa v skutočnosti vo
vozidle nachádza.

j.)
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)

24.4.2017 sa po prvýkrát podarilo zachytiť vozidlo čierne BMW X5 EČV BL 125 NV. Vo vozidle
sedel vodič podobajúci sa na fotografie Vladimíra Pčolinského na weboch, ktoré však boli staré
minimálne 5 rokov. Vodič v uvedenom BMW bol neoholený, s minimálne dvojtýždňovým strniskom
na tvári. Večer o 19.10 h. odišiel po obchvate do Sporthousu pri bratislavskom letisku a s vozidlom
vošiel do podzemných garáži. Režim vstupu do spoločných garáží nedovolil, aby bol včas overený.
V garáži bolo nájdené už len prázdne vozidlo. Asi po hodine sa vozidlo vrátilo do podzemných garáži
Cubiconu. Bola vysoká pravdepodobnosť, že vodičom bol Vladimír Pčolinský, no bez záruky
definitívneho potvrdenia. O dva dni neskôr, t.j . 26.4.2017 bolo to isté vozidlo zachytené o 17.55 h. ako
zastalo pri rampe pred vjazdom do rezidentských garáži Cubiconu. Vo vozidle sedeli tri osoby,
zarastený muž za volantom, na mieste spolujazdca vedľa vodiča blondína podobajúca sa na manželku
Vladimíra Pčolinského a silueta ďalšej osoby sediacej na zadnom sedadle. Asi hodinu po vojdení
uvedeného vozidla do garáže sa podarilo do súkromných garáži preniknúť a zistiť nové skutočnosti.
Na dvoch parkovacích miestach vedľa seba boli odstavené vozidlá BMW X5 BL 125 NV a BMW X6
BL 855 NM. Vzhľadom na opakované spozorovanie týchto vozidiel a len zakaždým krátku možnosť
vnímania podoby v nich sediacich osôb, ako aj definitívne vylúčenie veľkého množstva vozidiel do
tejto garáže prichádzajúcich, bol prijatý záver o vysoko pravdepodobnom využívaní týchto dvoch
vozidiel rodinou Vladimíra Pčolinského . Následne, lustráciou v evidencii vozidiel, bolo zistené, že obe
uvedené vozidlá sú evidované na obchodnú spoločnosť MBM Tatry s.r.o. Panónska cesta 30,
Bratislava. Z iného zdroja bolo zistené, že Vladimír Pčolinský bol od 1.5.2013 a ž do 31.7.2015
zamestnancom uvedenej firmy.
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Správa zo

dňa

28. 04. 2017

06.38 h. začatie monitorovania priestoru na Starých Gruntoch v Bratislave v okolí obchodno-bytového
komplexu Cubicon.
07.37 h. vošla do galérie uvedeného nákupného centra, z priestorov garáži, manželka Vladimíra
Pčolinského. V predajni Billa nakúpila bežný potravinový tovar a vrátila sa do garáži, odkiaľ vedie
výťah i schodisko k bytom. Do tejto garáže nemá, okrem majiteľov bytov obytného komplexu, nik
iný prístup.
09.42 h. opustilo garáže vozidlo BMW X6 čiernej farby EČV BL 855 NM. Pre tmavé fólie na oknách
vozidla, hustý dážď a celkovo zlé svetelné podmienky, nebolo dobre vidieť, kto sa vo vozidle
nachádza. Preto bol pohyb vozidla asi 28 minút kontrolovaný v uliciach Bratislavy. V garáži
nákupného centra Centrál bolo overené, že s vozidlom jazdila manželka Vladimíra Pčolinského. Ďalej
bez kontroly.
10.28 h. bol v galérii komplexu Cubicon zachytený Vladimír Pčolinský. Bol, na rozdiel od
predchádzajúcich dní, oholený. Pomaly sa prechádzal po nákupnom centre bez toho, aby vošiel do
niektorej z predajní. Chvíľami sa pristavil, oprel sa o zábradlie a pozoroval okolie. Je možné tvrdiť, že
jeho správanie je voči okoliu všímavé. Bolo zrejmé, že na niekoho čaká. O 10.46 h. vošiel do
kníhkupectva Martinus.sk, ktoré sa nachádza na poschodí a ktorého súčasťou je aj pomerne veľká
kaviareň so stolmi usporiadanými tak, že návštevník má možnosť získať určitú mieru súkromia.
Vladimír Pčolinký si vybral jeden zo stolov usporiadaných za sebou v rade a posadil sa k nemu.
Objednal si minerálku, pohľadom skontroloval mobilný telefón, ktorý vybral z vrecka nohavíc a čakal.
Po chvíli mobilný telefón vypol a vložil ho do hnedej koženej tašky, ktorú nosí cez plece a ktorú mal
položenu na zemi takmer pod sedadlom (viď foto).

)

10.50 h. vystúpil na tom istom poschodí z výťahu neznámy muž vo veku asi 37 až 42 rokov, približne
178 cm vysoký, strednej športovej postavy. Výťah, ktorým sa vyviezol premáva medzi týmto
poschodím, prízemím a podzemnými garážami určenými pre verejnosť prichádzajúcou za nákupmi
a službami do tohto objektu. Neznámy muž bol opatrný a pozorne si všímal okolie. Keď sa ubezpečil,
že je všetko v poriadku, vošiel do kníhkupectva. Zvítal sa s Vladimírom Pčolinským a posadil sa.
Rovnako vypol mobilný telefón a odložil ho do bundy za sebou. Viedli spolu rozhovor až do 12.03 h.
K ich stolu nebol možný prístup tak, aby sa dalo počuť obsah rozhovoru a ani ho obrazom
zaznamenávať. Preto bol získaný len nevyhnutný obrazový dôkaz o tom, že sa dvojica stretla.
Vladimír Pčolinský bol počas stretnutia skôr mÍkvy, sústredene sa pozeral na svojho partnera, ktorého
ďalej budeme uvádzať ako kontakt číslo 1 (skrátene "K l"). Kl rozprával takmer po celú dobu
stretnutia, výrazne gestikuoval rukami. Z jeho neverbálnej komunikácie bolo možné usúdiť, že nie je
s čímsi spokojný, dôrazne popisuje čo to je a tiež, ako by to podľa neho možno malo byť. Vladimír
Pčolinský len občas niečo krátko poznamenal (viď aj krátke video).

/

('"
11.26 h. sa vrátila manželka Vladimíra Pčolinského s vozidlom BMW X6 do garáži Cubiconu.
12.03 h. Vladimír Pčolinský vstal od stola, podal Kl ruku a pomaly odišiel z kníhkupectva. Po
schodoch zišiel na prízemie a cez rezidentské garáže odišiel do bytu. Kl ostal sedieť ešte asi 5 minút
pri stole v kaviarni. Zaplatil za nápoje a tiež kníhkupectvo opustil. Asi dve minúty ostal pred
kníhkupectvom stáť, v ruke mal mobilný telefón a manipuloval ním. Netelefonoval a ani
neesemeskoval, akoby telefón skladal po jeho rozobratí, resp. znovu ho uvádzal do prevádzky.
Vzápätí vošiel do výťahu a zviezol sa do garáži. Nebol pod kontrolou. Bol zachytený pri výjazde
z garáže v čiernom BMW BL 398 JY. S vozidlom odišiel, bez kontroly, smerom na most Lafranconi.
Spôsob akým sa dvojica rozišla naznačil prvok konšpiratívnosti stretnutia.
Ďalším preverovaním bolo zistené, že motorové vozidlo BMW BL 398 JY je evidované na osobu Juraj

Lechvár, Veternicova 2, Bratislava.

13192

)

12.15 h. opustilo garáže Cubiconu vozidlo BMW X6. Neskorším preverením bolo na ulici Palisády
zistené, že vo vozidle je len manželka Vladimíra Pčolinského a smeruje k budove parlamentu. Ďalej
bez kontroly.

V tento deň, až do 20.30 h. už Vladimír Pčolinský nebol videný. V uvedenom
zachytávanie ukončené.

)

čase

bolo jeho

(

( ,

(

('

13193
Príloha č.53 k Č.P.: PPZ-NKA-PZJ2-10-138/2019-PZ
USB kľúč č.2
\edgar 2\pcolinsky v\2017\apri1 - maj 2017\29. 4.
- 2.5.2017\
Správa 29.4. až 2.5.17.docx

Zdroj:
Priečinok:

Názov dokumentu:
cl

x

Soráva 29.4. až 25.1 .docx ?roperťes

General D~tal!s Prl!\1ous VerS;:lns
Value

Property
O ES~í~pt( C :i

TItle
Subject

Tags
Cetegorles
Comments

Origin
l.!!st silVed by
Tengo
Rl!llfslon number 7
Version number
Pro,gl'llm name
Microsoft Office Word
Company
Manager
Content created 11.09.2015 15:00
Date last saved
03.05.2Q17 17:08
l.!!st prlnted
Total editing tJme Oll: 14:00
C c ntčnt

ClIncel

OK

a

. .., . . .

~ •...i . ,)

x

Správa 29.4. až 2.5.17.docx Properťes

General DetaJls PrE'.ious Version s
V~lue

Property

'"

Content status
Content type
Fages
Word count
Chal'llcter count

app!lcatlonjvnd.openxm!formats-...
1
152

870
Line count
7
Pal'llgl'llph count 2
Template
Normal
Sca~e
No
Unks dlrty?
No
Language
J: le
Slze

Date cr"ated
Dale modified

iI Dato!! eccessed
! A'.''Dilab!::ty

12,:2 KB
13.04.20168:11
08.05.2017 18:06
13.04.20130:QO
t.:/an~ b !e offi!ne

___________ ._______

I~:;:d :~s

CK

]

Ca:1ce!

oo

[

(

13194

Správa zo dní 29. 04. 2017 až 02. 05. 2017
Dňa

29.04.2017 o 07.00 h. bolo začaté zachytávanie Vladimíra Pčolinského pri Cubicone. Do 10.30
h. nebol spozorovaný. Preverením v spoločnej garáži, kde sa možno dostať len s použitím ľsti, bolo
zistené, že na parkovacích miestach rodiny Pčolinských parkuje iba vozidlo X6, ktoré počas celého
dňa garáže neopustilo. Vozidlo X5 až do 22.30 h. nebolo videné. Keďže bol predížený víkend, bolo
možné usúdiť, že rodina odišla za relaxom.
V dňoch 30. 04. 2017 až 01. 05. 2017 bol trikrát denne v nepravidelných intervaloch kontrolovaný
stav, ktorý sa nemenil. Posledná kontrola v konkrétny deň bola zakaždým vykonaná po 21.00 h.
Dňa

02. 05. 2017 bolo o 07.00 h. začaté zachytávanie. Vozidlo X5 sa stále v garážach nenachádzalo.
Bolo zachytené až o 22.46 h. ako prichádza do podzemných garáži Cubiconu. Vozidlo riadil Vladimír
Pčolinský, vedľa neho sedela jeho manželka. Na zadné sedadlá pre tmavé fólie vidieť nebolo. Do
23.30 h. ani jedno z vozidiel Pčolinských garáže neopustilo.

)

(

(
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Správa zo
06.40 h.

začaté

dňa

03. 05. 2017

zachytávanie pri Cubicone.

08.53 h. na ulici Staré Grunty bolo zachytené vozidlo X5. Vo vozidle bol Vladimír Pčolinský sám.
Pokračoval ulicou Staré Grunty na nadjazd nad diaľnicou a ostal stáť na červený svetelný signál na
semafore. Po chvíli pokračoval ulicou Mlynská Dolina, ulicou Pri Habánskom Mlyne, Lovinského
ulicou na Búdkovu ulicu. Na úrovni domu s orientačným číslom 50 zaparkoval na chodníku na
náprotivnej strane, s vozidlom otočeným smerom na Mudroňovu ulicu. Vystúpil z vozidla a prešiel cez
cestu.
09.08 h. vošiel do uvedeného domu s orientačným číslom 50. Pri prechádzaní ulice bol veľmi
obozretný a kontroloval okolie na všetky strany. Pred vchodom zastal a opäť pozeral na všetky strany.
09.29 h. vyšiel na ulicu z uvedenej adresy sám. Nastúpil do vozidla a pokračoval smerom na
Mudroňovu ulicu. Na Mudroňovej ulici, blízko križovatky s Drotárskou ulicou zastavil s vozidlom na
zastávke MHD. Javilo sa to ako kontrola proti sledovaniu. Po asi 15 sekundách pokračoval v jazde
smerom k hradu.
09.33 h. bolo na úrovni Jančovej ulice spozorované, ako na zastávke MHD zastavil trolejbus,
z ktorého vystúpil Branislav Záhradník oblečený v obleku. V ruke držal asi centimetrovú vrstvu
zrolovaných papierových hárkov formátu A4. Zodvihol ruku s papiermi a akoby na niekoho zamával.
Pristavilo sa pri ňom vozidlo X5 riadené Vladimírom Pčolinským. Vzhľadom na to, že uvedené dianie
bolo možné sledovať len z veľkej diaľky a len v spätnom zrkadle, nemožno s určitosťou tvrdiť, či
Branislav Záhradník do vozidla nastúpil, prípade či len odovzdal uvedené hárky. Vozidlo vzápätí
pokračovalo dole ulicou Palisády až po Štetinovú ulicu, na ktorú odbočilo. Zaparkovalo na jedinom
voľnom parkovacom mieste. Vladimír Pčolinský z vozidla vystúpil a vošiel do vchodu, v ktorom
býva Daniel Lipšic. Pri parkovaní nebolo vozidlo X5 asi 15 sekúnd pod kontrolou. Nemožno preto
uviesť, či z vozidla vystúpil Branislav Záhradník a kam odišiel. Vladimír Pčolinský však bol po
vystúpení z vozidla opäť veľmi všímavý voči okoliu.
Vzhľadom

na správanie sledovanej osoby, ktoré javilo známky snahy odhaliť potenciálne
sledovanie, bolo od ďalšieho sledovania v tento deň upustené. Stalo sa tak ešte v čase, v ktorom si
sledovaný nemal možnosť overiť opakovaný výskyt tej istej osoby za sebou na rôznych miestach
Bratislavy .
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Správa zo
07.00 h.

začaté

dňa

04. 05. 2017

zachytávanie Vladimíra Pčolinského pri komplexe Cubicon.

12.20 h. zachytený Vladimír Pčolinský vo vozidle X5 na ulici Staré Grunty. Vo vozidle sedel sám.
Pokračoval na ulicu Mlynská Dolina, ďalej ulicou Pri Habánskom Mlyne, Lovinského ulicou,
Búdkovou cestou, Mudroňovou ulicou na ulicu Palisády, kde veľmi pomalou jazdou, ktorá sa javila
ako kontrola proti sledovaniu, pokračoval na Štetinovú ulicu a Panenskú ulicu. Vozidlo zaparkoval na
Panenskej ulici a pešo pokračoval do pivárne ,,Kozia brána" na rohu ulíc Podjavorinskej a Kozej.
Posadil sa k stolu v nefajčiarskej časti a čakal. Jeho správanie bolo veľmi všímavé. Piváreň bola v tom
čase takmer plná obedujúcich ľudí.

)
)

12.52 h. vošiel do pivárne bývalý vyšetrovateľ NAKA Pavol Milan, ktorý vyšetroval kauzu DPH
odsúdeného Milana Chovanca (aktuálne vo výkone trestu odňatia slobody), kvôli ktorej tento
vyšetrovateľ opustil rady polície. Pavol Milan je člen poradného tímu podpredsedníčky Národnej rady
Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Ďalej Pavla Milana budeme uvádzat' skrátene K2
(kontakt č. 2). K2 sa posadil k Vladimírovi Pčolinskému. Stretnutie nebolo možné obrazom
dokumentovať z dôvodu, že dvojica sedela v bezprostrednej blízkosti chrbtom k dokumentačnému
prostriedku. Spočiatku sa rozprávali všeobecne o rodine, športe a pod. Potom prešli na tému DPH.
Vladimír Pčolinský sa opýtal, či mu "to" K2 doniesol. Odpoveď bola, že áno. K2 vybral z čiernej
tašky papierové hárky formátu A4 a komentoval to ako úplnú "pecku". Povedal, že k tomu už nebude
treba dávať nič iné, že to bude poriadna rana a treba to načasovať pred ďalšími protestmi. Dodal, že je
však potrebné k tomu získať ešte doplňujúce informácie, aby "nám to nevyrazili a neurobili z nás
hlupákov". Pčolinský sa opýtal, čo ešte je treba? K2 povedal ,.pozri je tu všetko. celé podanie
Závarský. Remeta, Bakoš, Holub, všetci, samá depehačka, k tomu premrhané eurofondy za 80% pri
rozostavanosti 40 % ... chápeš, smrť tej mladej baby v tuneli, že je to druhé Branisko, prepojenie
Remetu a spol. na SMER... ? KUES (kriminálny úrad finančnej správY - pozn.) to všetko má, neviem,
či z vlastných zdrojov alebo z partnerských, ale majú to, spracovali to do roviny podania na začatie
trestného stíhania a .... nič ... , neodišlo to odtiaľ na NAKU. Neodišiel svojho času Bašternák a teraz
rovnaký scenár u týchto štyroch. Je to adresované NAKA. Pýtal som sa na NAKA, nič nemajú ... ,
Mako alebo Imrecze to stopol." "Mako vypaľuje firmy, robí im záslužnú prácu a tak sa nebojí nikoho
a ničoho, prídu vezmú účtovníctvo, zistia problém, alebo im problém avizujú daniari po kontrole a idú
"rokovať" ... nie stíhať, ale vydierať ... chápeš?" "Totálne svinstvo, hnus." K2 listoval niekoľko
stranové podanie, čítal množstvo percentuálnych údajov, peňažných súm, dátumov, atď. Pčolinský
ticho počúval a spýtal sa ešte raz "čo je teda ešte treba?". K2 odpovedal, že treba nájsť niekoho
poriadne nahnevaného na Maka, "veď je mnoho Makom prepustených a nahnevaných, treba, aby
niekto zvnútra KUFS-u potvrdil, že to tam bolo podané na podpis Makovi a ten to zastavil a že sa
odvtedy už s tým nič nerobí, lebo inak, ak s tým vybehneme a oni povedia, že veď sa s tým robí, len
sme ešte navrhli doplniť podanie napr. o poznatky daňovej kontroly alebo operatívy, tak vyjdeme
z toho nakoniec ako somári, ktorí ešte aj maria vyšetrovanie". "Treba, aby niekto z KUFS-u potvrdil,
že v danej veci sa stratila stopa, administratívna stopa, že sa nič nedeje, len je ticho, bez žiadneho
dokumentu s číslom v spise, že to nežije procesne, že nik nežiada pokračovať v tom takým či onakým
spôsobom". Pčolinský odpovedal, že ,jasne a vieš o niekom?". K2 "budem na tom pracovať budúci
týždeň, Rajtár na to tlačí, Lucia ma naháňa ... , myslím že viem koho osloviť, aby nám pomohol".
"Skúsim sa ešte dnes s niekým stretnúť a ak nie, tak budúci týždeň som opäť v Bratislave" povedal
K2.

13.47 h. sa dvojica rozlúčila, prvý zo schôdzky opäť odišiel pčolinský. K2 ešte asi tri minúty ostal
sedieť a telefónom si zavolal TAXI. Následne piváreň opustil, nasadol do privolaného taxi a nechal sa
odviezť do Ivánky pri Dunaji pred kaviareň Štefánik. Vošiel do kaviarne a posadil sa k voľnému stolu.
Asi po dvoch minútach si k nemu prisadli dvaja mladí muži vo veku do 25 rokov. Nebolo presne
počuť obsah rozhovoru, no K2 s nimi politikárčil a v niečom ich úkoloval. Bol veľmi aktívny
a dvojica ho pozorne počúvala. Z kapacitných i takticko-konšpiračných dôvodov nebolo možné za
uvedenou dvojicou hneď po stretnutí vyraziť a bližšie ich ustanoviť, či detailnejšie obrazom
zadokumentovať. Bolo počuť, že K2 hovorí, že najneskôr o "deviatej" (rozumej 21 -ej) hodine musí
byt' v Moldave.

(
(

Z rovnakého dôvodu nebol ďalej pod kontrolou ani K2.
15.12 h. K2 opustil kaviareň Štefánik, d'alej bez kontroly.

13199
18.20 b.bolo na ulici Staré Grunty zachytené vozidlo X5 s Pčolinským. Vozidlo vošlo do
podzemných garáži Cubiconu - bytovej časti. Do 22.00 h. Pčolinský Cubicon neopustil, sledovanie
bolo ukončené.
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Správa zo dní 24.07.2017 až 04.08 .2017

_ ._ - - - - _.- - -Dňa

24. 07. 2017 o 06.30 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej na adrese Podlučinského 7
v Bratislave. Jej vozidlo, modrý VW Golf, EČV BL 009 CD stálo zaparkované na príjazdovej ceste
k obytnému domu s uvedenou adresou.
Do 21.00 h. Zuzana Petková nebola spozorovaná, sledovanie bolo ukončené.

Dňa 25. 07. 2017 o 06.00 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska. Jej
vozidlo VW stálo na rovnakom mieste a bolo zrejmé, že s ním v noci nik nejazdil.

)
)

Do 21.00 h. Zuzana Petková nebola spozorovaná, sledovanie bolo ukončené. V obytnom dome,
v ktorom býva, sa nachádza asi osem bytov. V troch z nich sa po zotmení nezažínalo svetlo. Do
vchodu môžu voľne vstupovať len obyvatelia domu. Nebolo preto možné presne stanoviť, ktoré okná
patria k bytu Petkovej.

Dňa

26. 07. 2017 o 06.47 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska. Jej
vozidlo stálo na pôvodnom mieste. Bolo zaprášené; a zaparkované tak, že v prípade, ak by sa
s vozidlom jazdilo, bolo by vzhľadom na množstvo áut nemožné zaparkovať ho rovnakým spôsobom.

Do 21.00 h. nebola Petková videná, sledovanie bolo skončené. V bytoch, rovnakých ako v predošlý
deň, sa po zotmení nezažínalo svetlo. Bol preto prijatý záver, že Petková je s najväčšou
pravdepodobnosťou na dovolenke mimo svoje bydlisko a preto sa v ďalší deň len skontroluje pozícia
jej vozidla.
Dňa

27. 07. 2017 v čase medzi 08.00 h. až 20.00 h. bolo trikrát skontrolované vozidlo Petkovej.
Vozidlo stálo na rovnakom mieste v rovnakej pozícii.
8:16

Dňa

28. 07. 2017 v čase medzi 08.00 h. až 20.00 h. bolo trikrát skontrolované vozidlo Petkovej.
Vozidlo stálo na rovnakom mieste v rovnakej pozícii.

V týždni od 31. 07. 2017 do 04. 08. 2017 sa priebežne v nepravidelných intervaloch vykonávala
kontrola vozidla Petkovej. Dňa 04. 08. 2017 bolo vo večerných hodinách prvýkrát spozorované, že
vozidlo stojí na približne rovnakom mieste, ale v inej pozícii. Bolo jasné, že s vozidlom sa hýbalo.

(
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Správa zo dní 07.08.2017 až 16.08.2017
Dňa 07. 08. 2017 o 06.35 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

))

08.35 h. Zuzana Petková opustila vchod spolu s malým, asi trojročným diet' at' om. Prešli k vozidlu,
Petková posadila diet' a na zadné sedadlo a nasadla za volant vozidla. S'vozidlom najskôr vošla na blízke
parkovisko lídlu. Najskôr chvíl'u stála, ale vzápätí sa vrátila na cestu a pokračovala Gagarinovou
ulicou, Ondrejovovou na ul. Mlynské luhy. S vozidlom zastavila pred materskou škôlkou "Škôlka
snov" a zaviedla diet' a do škôlky. Po asi desiatich minútach škôlku opustila, nasadla do vozidla a
pokračovala spät' na Gagarinovú ulicu, z ktorej odbočila na Bajkalskú ulicu a neskôr na Ružinovskú
ulicu. Zaparkovala vozidlo pred zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu. Vystúpila z vozidla a pešo
prešla do administratívneho centra ROSUM na Bajkalskej ulici. Jej parkovanie sa javilo trochu zvláštne,
pretože samotné administratívne centrum disponuje značnými parkovacími kapacitami, ktoré sú
počas dňa nevyužité a rovnako bol dostatok vol'ných parkovacích miest bližšie k administratívnemu
centru.
10.13 h. Petková zišla na prízemie do Coffeshop company, neposadila sa, prešla rovno k predajnému
pultu a objednala si kávu do papierového pohára. Počas prípravy kávy pozerala Petková neustále do
mobilného telefónu a s niekým si vymieňala textové správy. Po uhradení za kávu, kaviareň opustila
vnútorným prechodom do vstupného foyer administratívneho centra (vid' video 1)
15.48 h. Petková zachytená pri opúšt' aní centra ROSUM. Svižnou chôdzou zišla schodmi z centra na
chodník pri Ružinovskej ulici a ponáhl'ala sa k vozidlu. S vozidlom odišla pre diet' a do škôlky a
následne domov.
17.13 h. zachytená Petková s diet' at' om pred obytným domom. Spoločne sa hrali. Ďalej bez priamej
kontroly.

J)

Do 21.45 h. Petková bydlisko neopustila, sledovanie bolo skončené.

Dňa 08. 08. 2017 o 06.30 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.43 h. zachytená Petková s malým diet' at' om pri vychádzaní z obytného domu. Diet' a posadila na
zadné sedadlo a rovnakou trasou, ako deň predtým, zaviezla dieťa do škôlky na ulicu Mlynské luhy.
09.00 h. opustila škôlku a vozidlom sa zaviezla ulicami Mlynské luhy, Ondrejovová, Gagarinová,
Tomášiková, Drieňová na parkovisko pri Štrkoveckom jazere. Vozidlo zaparkovala blízko Stropkovskej
ulice a pešo pokračovala smerom na Ružinovksú ulicu do administratívneho centra ROSUM. Aj
tentoraz vozidlo zaparkovala d'aleko od miesta zamestnania, napriek tomu, že samotné
administratívne centrum nemalo ani spolovice zaplnené svoje parkovacie kapacity.
10.27 h. Petková zachytená v Coffeshop company, opät' sa neposadila a rovno prešla k pultu
a vypýtala si kávu do papierového pohára. Počas prípravy kávy uskutočnila krátky telefónny hovor.

Volajúcemu vykala a dohodla si s ním termín na deň 09.08.2017 na 10.00 h. Po skonfení hovoru
manipulovala s mobilným telefónom až do zaplatenia za kávu. Po prevzatí kávy prešla vnútorným
prechodom do foyer administratívneho centra. ,
10:35

-

po

tt.32 h. Petková prišla z foyer do kaviarne. Prešla rovno k východu z kaviarne na terasu a na niekoho
kývala v smere na Ružinovskú ulicu. Po chvíl'ke k terase prišla mladá žena s diet' at' om v kofíku.
Petková sa s mladou ženou milo zvítala. Javilo sa to ako stretnutie s kolegyňou, ktorá je práve na
materskej dovolenke. Ženy sa asi dve minúty rozprávali pred terasou. Petková nazerala do kočíka
a tešila sa z dieťaťa. Potom sa obe s kOČíkom presunuli na terasu kaviarne a posadili sa k stolu.
Petková objednala občerstvenie a pretože dieťa spalo, viedli tichý rozhovor, ktorý nebolo možné
počuť. Podl'a neverbálnych prejavov ich komunikácia mala nepracovný význam. Ukazovali si
navzájom mobilné telefóny, pravdepodobne fotografie alebo videá, komentovali to a smiali sa. Asi po
45 minútach sa dieťa začalo prebúdzať, Čo bolo pre obe ženy signálom, že stretnutie bude musieť
skončiť. Neznáma žena podala dieťať u fI'ašu s vodou a rozlúčila sa s Petkovou. Obe sa vyobjímali
a neznáma žena odišla s kOČíkom smerom na Ružinovskú ulicu a d'alej pešo pokračovala smerom na
Záhradnícku ulicu. Petková uhradila útratu, prijala hovor na mobilnom telefóne a s niekým krátko
telefonovala, zrejme to bol niekto z redakcie, komu povedala, že o minútu je u seba a preberú to
osobne. Po ukončení hovoru sa vrátila na pracovisko.
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15.22 h. vošla Petková z foayer administratívneho centra do kaviarne. Posadila sa sama k stolu v rohu
kaviarne. Manipulovala mobilným telefónom. Asi po štyroch minútach si k nej prisadli dvaja mladí
muži. Bez toho aby sa akokol'vek zvítali, viedli spoločne rozhovor. Petková a jeden z dvojice mužov
rovnako manipuloval s mobilným telefónom. Zrejme išlo o kolegov z redakcie. Rozprávali sa
o politike, o potravinovej bezpečnosti, o ministerke pôdohospodárstva Matečnej i o ministrovi
školstva PlavČanovi. Petková bola v rozhovore najaktívnejšia. Jeden z dvojice mužov sa asi po desiatich
minútach zdvihol a odišiel z kaviarne do foayer. Petková rozprávala mužovi, ktorý s ňou ostal pri
stole sám, že nevie, či ráno príde do redakcie, pretože má niečo dohodnuté, ale ked' sa vráti, môže sa
na niečo pozriet', čo mal zrejme kolega pripravit'.
16.01 h. dvojica kaviareň opustila a odišla do foayer.
16.10 h. Petková opustila administratívne centrum ROSUM, okolo Štrkoveckého jazera prešla k svojmu
vozidlu a odviezla sa do škôlky pre diet' a na ulicu Mlynské luhy.
16.43 h. zaparkovala Petková svoje vozidlo v mieste svojho bydliska a s diet' at' om vošla do vchodu
obytného domu.

(

(
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17.22 h. opustila Petková spoločne s dieťať om vchod domu, v ktorom býva a odišli na prechádzku
pomedzi domy smerom na hotel Bratislava. Ďalej len náhodná kontrola na trase pohybu.
18.45 h. sa Petková s dieťaťom vrátili domov.
Do 21.00 h. Petková bydlisko neopustila. Sledovanie bolo ukončené.

o 23.06 h. skontrolovaná poloha zaparkovaného vozidla VW - vozidlo stálo na mieste a v polohe, ako
bolo zaparkované popoludní.

Dňa 09.08.2017 006.30 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.42 h. vyšla Petková s dieťať om z vchodu obytného domu. Dieťa odviezla do materskej škôlky
na ulicu Mlynské luhy.
.)

,)

09.14 h. Petková vošla s vozidlom do garáži administratívneho centra ROSUM do sekcie - nájomníci.
09.22 h. zachytená Petková vo svojom vozidle vychádzajúc z garáži. Vo vozidle sedela sama.
Pokračovala Bajkalskou ulicou na Ružinovskú ulicu, kde na úrovni zimného štadióna Vladimíra
Dzurillu otočila cez elektriČkový pás a pokračovala Ružinovskou smerom do mesta. Prešla popod
nadjazd Bajkalskej ulice a za ním odbočila na výjazd na Bajkalskú ulicu, odbočila následne na
Trenčiansku ulicu a pokračovala ulicami Miletičovou, Prievozskou, Mlynskými nivami, Dostojevského
radom, Krupkovou na Pribinovu ulicu kde zišla s vozidlom do podzemných garáži nákupného centra
Eurovea. Vozidlo zaparkovala v parkovacej zóne pod BilIou a pešo vyšla na prízemie nákupného
centra. Pokračovala k hlavnému východu smerom na Šafárikovo námestie. Jej správanie bolo
prirodzené, počas svižnej chôdze neustále telefonovala. Bolo zrejmé, že ide na dohodnuté stretnutie.

)
,)

09.46 h. prešla cez priechod pre chodcov na Dostojevksého rade a pokračovala po Bezručovej ulici
smerom na Dobrovičovu ulicu. V rovnakom čase bol na Dobrovičovej ulici spozorovaný minister
školstva Plavčan, oblečený v športovom úbore. Obaja, Plavčan i Petková, každý z inej strany, mierili
do toho istého bodu na Dobrovičovej ulici a zdalo sa, že idú na dohodnuté stretnutie, čo bolo
vzhl'adom na aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne zaujímavé. Napokon Plavčan vošiel do
prevádzky "Môj bať' na Dobrovičovej ulici a asi o päť sekúnd sa minul s Petkovou. Nemohli spolu
mať ani vizuálny kontakt. Petková prešla na schodisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, ostala stáť a telefonovala. Asi po troch minútach vošla do budovy ministerstva. Následnou
kontrolou sa nepodarilo zistiť za kým išla. Návštevy eviduje vrátnik elektronicky tak, že natočenie
monitoru počítača neumožňuje návšteve vidieť v poradí uložené záznamy. Plavčan sedel v "bare"
chvíľu sám, asi po desiatich minútach vošla do "baru" mladá žena, zvítala sas Plavčanom bozkom
a posadila sa k nemu. Išlo o mladú ženu, ktorá už v súvislosti s Plavčanom bola medializovaná ako
právniČka ministerstva školstva Galisová. Galisová bola oblečená tiež v športovom odeve, zvláštne
však bolo, že mala so sebou elegantnú kabelku, ktorá vyslovene neladila s oblečením či so športovou
aktivitou. Zdalo sa, že oblečenie oboch bola len akási kamufláž.

(

(
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Plavčan s Galisovou posedeli v "bare" asi trištvrte hodinu. Účet uhradila Galisová a obaja spoločne
"bať'

opustili. Asi 25 metrov išla dvojica po Dobrovičovej ulici
odišiel iným smerom.

spoločne,

potom sa

rozlúčili

a každý

11.48 h. Petková opustila ministerstvo. Pod ľavou pazuchou niesla niekoľko zrolovaných papierov
formátu A3. Telefonujúc, svižnou chôdzou pokračovala Lomonosovovou ulicou, cez Dostojevského
rad späť do nákupného centra Eurovea, neotáčala sa (vid' video 2). Nákupným centrom prešla
rovno k eskalátorom, zviezla sa do garáže a prišla k svojmu vozidlu. Tu ostala stáť a smskovala.

1

Jej správanie bolo prirodzené, nejavilo známky účelovej všímavosti voči okoliu. Asi po štyroch
minútach nasadla do svojho vozidla a garáže opustila. Pokračovala ulicami Pribinova, Olejkárska,

landererova, Košická, Prievozská, Bajkalská na Ružinovskú ulicu, kde vozidlo zaparkovala na chodníku
pred zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu. Vozidlo opustila aj s uvedenými zrolovanými
papierovými hárkami a vošla do administratívneho centra ROSUM - do časti dennej jedálne
ChefSTREET nachádzajúcej sa vedľa Coffeshop Company.

'\

~

\

..

Tu sa posadila k stolu, pri ktorom už obedoval jeden z jej kolegov. Petková si kúpila obed a spoločne
s kolegom jedli a rozprávali sa o situácii vo vládnej koalícii. Spomínali mená Danko, Fico, Plavčan,
Kaliňák, ale tiež uvádzali názvy opozičných politických strán. Usporiadanie stolov v jedálni
neumožnilo zaujať bližšiu pozíciu k dvojici a preto nebolo možné počuť presný obsah rozhovoru.
Po naobedovaní sa dvojica prešla priamo z jedálne do foayer administratívneho centra.
15.10 h. Petková opustila administratívne centrum ROSUM a prešla k svojmu autu zaparkovanému na
Ružinovskej ulici. Nasadla a odviezla so do materskej škôlky na ulici Mlynské luhy. V tomto čase do
škôlky prichádzali viacerí rodičia, Čo naznačovalo, že sa v škôlke zdržia dlhšie.
16.30 h. Petková s dieťať om škôlku opustili a zaviezli sa domov.
17.40 h. Pektová vyšla s dieťať om pred obytný dom. Ďalej bez priamej kontroly.
18.37 h. sa vrátili domov.
Do 21.00 h. Petková bydlisko neopustila, sledovanie bolo skončené.

(
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Dňa 10.08.2017 o 07.00 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkov ej v mieste jej bydliska.

08.42 h. opustila Petková bydlisko a zaviezla dieťa do škôlky.
09.16h. zaparkovala vozidlo na parkovisku pri Štrkoveckom jazere blízko schodov na Stropkovskú
ulicu a pešo prešla do administratívneho centra ROSUM.
Počas dňa

sa dvakrát objavila v kaviarni Coffeshop Company a raz v jedálni ChefStreet na obede.
Zakaždým bola s niektorým so svojich kolegov. Z konšpiračných dôvodov i z povahy jej správania,
ktoré bolo bežné a spravodajsky nezaujímavé, nebola obrazovo dokumentovaná. Počas celého
pracovného dňa administratívne centrum ROSUM neopustila.
16.01 h. vyšla z foayer na terasu kaviarne a pokračovala po schodoch na Ružinovskú ulicu. Prešla
k vozidlu a zaviezla sa do materskej škôlky pre diet' a.
16.45 h. sa Petková s diet' ať om doviezli domov.

»)

17.50 h. vyšla len nakrátko s dieťať om pred dom. Prechádzali sa po chodníkoch.
18.20 h. sa vrátili domov.
Do 21.00 h.Petková bydlisko neopustila. Sledovanie bolo skončené.

o

22.53 h. skontrolované vozidlo VW - stálo na pôvodnom mieste bez zmeny polohy
popoludňajšieho parkovania.

Dňa 11.08.2017 o 06.50 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.42 h. Petková vyšla s dieťat' om z vchodu obytného domu k svojmu vozidlu. Dieťa zaviezla do
škôlky.
09.20 h. zaparkovala vozidlo pri Štrkoveckom jazere na obvyklom mieste a pešo odišla do
administratívneho centra ROSUM.
Počas dňa

bola viackrát videná v kaviarni a počas obeda v jedálni chefStreet (vid' video 3). Neudialo
sa nič spravodajsky pozoruhodné, preto nebola vykonávaná d'alšia obrazová dokumentácia.
15.35 h. opustila Petková administratívne centrum ROSUM a odviezla sa pre dieťa do materskej
škôlky. Tu bolo sledovanie skončené.
17.00 h. a 22.30 h. bolo skontrolované jej vozidlo zaparkované blízko vchodu v mieste bydliska.

Dňa 14.08.2017 o 07.21 h. bolo zaČaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.32 h. Petková vyšla s dieťaťom z vchodu obytného domu a spoloČne prešli k zaparkovanému
vozidlu VW. Dieťa zaviezla do škôlky na ulicu Mlynské luhy a vrátila sa domov.

12.20 h. vyšla Petková z obytného domu, v ktorom býva, nasadla do svojho vozidla a zaviezla sa
Ulicami Gagarinovou, Tomášikovou, Drieňovou, Bajkaiskou, Trnavskou, Šancovou, Pražskou,
limbovou naStromovu ulicu, kde vozidlo zaparkovala a svižnou chôdzou prešla do budovy
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Krátko po 13. hodine tu začala tlačová beseda ministra
školstva Plavčana.
14.21 h. Petková opustila budovu ministerstva a svojim vozidlom sa zaviezla ulicami limbová,Pražská,
Šancová, Trnavská, Bajkalská, Gagarinová, Ondrejovová na Mlynské luhy, kde vyzdvihla dieťa zo
škôlky a vrátila sa domov. V podvečerných hodinách bola s diet' ať om videná v okolí domu.
Do 21.00 h. Petková bydlisko neopustila, sledovanie bolo ukončené. Náhodne bolo jej vozidlo
skontrolované ešte 022.45 h. - bez zmeny jeho polohy v popoludňajšom zaparkovaní.

Dňa 15.08.2017 o 07.12 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovei v mieste jej bydliska.

08.28 h. Petková vyšla s dieťať om z vchodu obytného domu a spdločne prešli k zaparkovanému
vozidlu VW. Diet' a zaviezla do škôlky na ulicu Mlynské luhy a vrátila sa domov.

13.33 h. vyšla Petková z domu, nasadla do svojho vozidla a zaviezla sa ulicami Gagarinovou,
Tomášikovou, Drieňovou, Bajkaiskou, Trnavskou, Šancovou, Štefánikovou, Križkovou, Hlbokou na
Sokolskú, kde vozidlo zaparkovala, uzamkla ho a pešo prešla do budovy Ministerstva zahraničných
ved Slovenskej republiky. Krátko pred 15. hodinou tu mali tlačovú besedu predseda vlády a minister
zahraničných vecí.
15.48 h. Petková opustila budovu ministerstva, a takmer rovnakou trasou sa vrátila pre dieťa do
škôlky a domov.
.00 21.00 h. Petková svoje bydlisko neopustila. Sledovanie bolo skončené. Krátko pred 23.00 h. bolo

preverené jej vozidlo, ktoré stálo bez zmien po poludňajšom zaparkovaní.

Dňa 16.08.2017 o 06.52 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.44 h. Petková vyšla s dieťaťom z vchodu obytného domu a spoločne prešli k zaparkovanému
vozidlu VW. V ruke niesla plastovú detskú trojkolku, s ktorou zamieri/ak svojmu vozidlu. Bola chvíľu
nepozorná a dieťa sa jej stratilo z dohl'adu. Na chvíl'u spanikárila a začala ho horlivo hl'adať. Malý
chlapec zabehol za ned'aleké kríky a choval sa. PO chvíli hľadania ho našla a pokarhala. Potom obaja
zamierili k vozidlu a nasadli doň. Dieťa zaviezla do škôlky na ulicu Mlynské luhy a odviezla sa ulicami
Mlynské luhy, Ondrejovová, Gagarinová, Tomášiková, Drieňová na parkovisko pri Štrkoveckom
jazere.
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09.12 h. vošla do administratívneho centra ROSUM, kde má zamestnanie.
10.22 h. bola videná v Coffeshop Company ako si kupuje kávu do papierového pohára a odnáša si ju
do foayer administratívneho centra.
12.20 h. Petková zachytená v jedálni Cantina Rosum spoločne s kolegyňou a kolegom. Zakúpili si
obed a posadili sa spoločne k stolu. Foto má zníženú kvalitu z dôvodu jeho získania v pohybe. Má
však len ilustračný význam. Počas stolovania sa trojica rozprávala len minimálne. Pri vedľajšom stole
obedovala iná novinárka z redakcie Plus jeden deň, Martina Rutkayová.

(,

Po naobedovaní sa, odišla trojica do foayer administratívneho centra.
17.05 h. opustila Petková administratívne centrum, pešo prešla popri Štrkoveckom jazere na
parkovisko pri Stropkovskej ulici, nasadla do svojho vozidla a odviezla sa domov.
Do 21.00 h. Petková bydlisko neopustila, sledovanie bolo skončené.

Dňa 23.08.2017 o 06.57 h. bolo začaté zachytávanie Zuzany Petkovej v mieste jej bydliska.

08.34 h. Petková vyšla s dieťať om z vchodu obytného domu a spoločne prešli k zaparkovanému
vozidlu VW. Nastúpila s dieťat om do vozidla a zaviezla ho do materskej škôlky. Po opustení
materskej škôlky pokračovala sama Mlynskými luhami, Ondrejovovou ulicou, Gagarinovou ulicou,
Tomášikovou ulicou na Drieňovú ulicu, z ktorej odbočila na parkovisko pri Štrkoveckom jazere.
09.13 h. zaparkovala vozidlo blízko schodov pri Stropkovskej ulici a pešo svižnou chôdzou
pokračovala popri jazere smerom na Ružinovskú ulicu a administratívne centrum ROSUM. Počas
chôdze bolo jej správanie prirodzené a ani po dvoch týždňoch takmer nepretržitého sledovania
nejavila známky snahy o odhalenie svojho sledovania, resp. podozrenia o vedomosti o svojom
sledovaní.

f
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09.18 h. vošla Petková do administratívneho centra ROSUM cez Cofeeshop Company. V kaviarni si
zakúpila kávu a chvíľu sa rozprávala s obsluhujúcim personálom. Kávu si vzala so sebou do foayer
k výťahom administratívneho centra.
10.52 h.bolo jej d'alšie sledovanie na pokyn zadávatel'a skončené.

ff··
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Správa zo
Cieľ:

j

dňa

27. 2. 2017

obrazové dokumentovanie stretnutia Martiny Ruttkayovej s Jánom Počiatkom

09.55 h. zachytená M. R. v galérii Ne Eurovea. Veľmi pomalou chôdzou prešla popri
obchodoch k východu z Ne smerom na nábrežie Dunaja. Vzápätí vošla do reštaurácie PRIMI,
na jej zimnú terasu. V tom čase už tam sedel J. P., popíjal kávu a fajčil. M. R. podišla k nemu,
podala mu ruku a posadila oproti J. P. Dvojica si navzájom vykala, aj keď bolo zrejmé, že
nejde o ich prvé spoločné stretnutie. Ich rozhovor sa niesol v otvorenej a trochu aj v koketnej
atmosfére. Spočiatku sa rozprávali o daniach, o vykazovaní výsledkov, o vplyve politiky na
danú agendu. Išlo však len o pár viet zo strany J. P. a vzápätí sa rozhovor zmenil na ľahšie
témy - udržiavanie si fyzickej kondície a hmotnosti. J. P. trochu poúčal M. R., ako má cvičiť
tzv. kardio, ako si sledovať pri tom tep, stravu, apod. Venovali tomu asi 15 minút. Väčšinou
rozprával J. P. Zdalo sa, akoby sa trochu chlapsky predvádzal a "motal hlavu" M. R. M. R.
zaujato počúvala, často sa nahlas rozosmiala a zdalo sa, že jej nadbiehanie zo strany J. P.
vyhovuje. J. P. rozprával pomerne dlho o lyžovačke, na ktorej bol s rodinou, ukazoval
fotografie z lyžovačky v digitálnej podobe uložené vo svojom smartfóne. Rozprával, ako jeho
manželka rada nakupuje, čo jemu síce nevadí, ale nemusí pritom byť. J. P. zrejme vtipne
komentoval jednotlivé fotografie, na čom sa obaja nahlas smiali. Trochu ospravedlňujúco
komentoval fotografie, na ktorých bol práve on. Smial sa, že ukazuje seba z lyžovačky, no
všetky fotky sú o tom, ako sedí v bufete. Ale vraj aj lyžoval. Rozprávali sa aj o akejsi
televíznej debate, ktorú moderátor vraj vôbec nezvládol. Opäť nešlo o obsah, ale skôr o to,
rozosmiať M. R.
Dvojica sa dotkla aj vážnejších tém, napr. kauzy Gorila. Nebolo celkom dobre rozumieť, ale
J. P. hovoril čosi o tom, že sa vyšetrovanie zrejme uberá nikam. Uviedol časť zo známeho
spisu ajasne uviedol " ... no veď Haščák tam prášil tú .... neviem si teraz spomenúť ... " M. R.
mu pomohla a uviedla priezvisko Bubeníková. Téme venovali asi tri minúty. V podstate len
krátko spomenuli asi tri pasáže z uvedeného spisu. Od témy odbočili, keď J. P. zbadal plávať
kus stromu na hladine Dunaja, čo mu vyvolalo asociáciu na utopeného Martina Filka. Krátko
naňho spomenul, hovoril, že on má pred takými vodami, akou je Dunaj, obrovský rešpekt
i strach. On by sa vraj na takú vodu člnkovať nešiel. Potom sa rozhovor znovu upriamil na
lyžovačku a ďalšie voľné témy.
Pri rozhovore dvojica intenzívne fajčila. M. R., vzhľadom na jej povolanie, nebola vôbec
aktívna, skôr naopak. Pôsobila profesijne pasívne, zdalo sa, že jej vyhovuje udávanie tém
rozhovoru zo strany J. P. Žensky však svojím postojom, smiechom i gestami dostávala J. P.
do pozície, v ktorej mal potrebu sa predvádzať a možno aj zvádzať. Stretnutie trvalo cca jednu
hodinu. Účet zaplatil J. P. Dvojica vstala od stola a spoločne reštauráciu o
10.07 h. opustila. Vonku sa rozlúčili podaním rúk. J. P. vybral z vrecka kartu a priložil ju
k dverám vedľa vchodu do uvedenej reštaurácie. Otvoril si dvere a vošiel do priestorov Ne
Eurovea, kde zrejme sídlia firmy. M. R. pokračovala do Ne Eurovea do garáží.
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Správy zo dní 13. 05. 2017 až 18. 05. 2017
Dňa

13. 05. 2017 bola vo

večerných

hodinách, v súlade so zadaním, vykonaná obhliadka miesta
bydliska Moniky Tódovej (d'alej len 1I0bjekť') na ulici Podtatranského Č. 4 v Bratislave.

V Čase o 18.30 h. na uvedenej adrese nebola, pri pohl'ade z ulice, badatel'ná prítomnosť osôb.
Vozidlo, ktoré má používať objekt, Audi A4 combi šedej BA 976 XJ bolo zaparkované asi 20 metrov
pod úrovňou hlavného vchodu do domu (ide o samostatne stojaci rodinný dom vsadený do prudkého
kopca, preto hlavným vchodom do domu z Podtatranského ulice sa vchádza do najvrchnejšieho tretieho nadzemného podlažia). Do domu je možný prístup ešte cez úzku kovovú bránku, ktorá sa
nachádza asi 20 m od hlavného vchodu. Hned' za ňou vedie neupravený chodník dole prudkým
svahom k prvému nadzemnému podlažiu. Po zistení všetkých relevantných vstupných informácií
majúcich vplyv na organizáciu a výkon sledovania bola o 20.00 h. obhliadka ukončená.

,
)

Náhodne boli medzi 20.20 h. a 21.30 h. skontrolované aj bar Next Apache a kaviareň
U Krajniaka. V bare sa nik zo záujmových osôb nenachádzal, v kaviarni sedel majitel' s Joštom.
15.05.2017 bolo o 07.00 h.

začaté

16. 05. 20t7 bolo o 07.00 h.

začaté

zachytávanie na Podtatranského ulici, vozidlo objektu stálo na
rovnakom mieste, ako pred dvomi dňami počas prvotnej večernej obhliadky. Na základe viacerých
znakov bolo nepochybné, že s vozidlom počas ostatných cca 36 hodín nebolo hýbané. Vo večerných
hodinách sa v dome nesvietilo v žiadnom z okien. Do 21.00 h. nebol objekt videný, vozidlo nebolo
použité. Sledovanie bolo ukončené.

)

)

zachytávanie objektu pri bydlisku a v mieste zamestnania na
Jarošovej ulici Č. l v Bratislave. Vozidlo objektu stálo bez zmeny na svojom mieste.

10.00 h. sa podarilo preniknúť do redakcie denníka Denník N, ktorá sídli na Jarošovej 1 v Bratislave

na druhom poschodí. Novinárom je k dispozícii open space, v ktorom sa počas pracovnej doby
striedavo nachádza približne 40 až 50 novinárov a d 'alší personál. Objekt medzi nimi nebol, rovnako

tak ani jej manžel. V tento deň objekt prispel do vydania jedným článkom a jej manžel tromi alebo
štyrmi článkami. Bolo preto dôvodné sa domnievať, že obaja môžu pracovať z adresy
Podtatranského 4 alebo z iného miesta a nemusia denne dochádzať na pracovisko. Počas dňa
zastavilo pred vchodom do domu vozidlo realitnej kancelárie. Vystúpila z neho mladá žena a vošla do
domu hlavným vchodom. Vo večerných hodinách sa v dome nesvietilo. Do 20.30 h. objekt nebol
videný, sledovanie bolo ukončené.

17. 05. 2017 o 07.00 h. bolo začaté zachytávanie objektu v mieste bydliska i zamestnania. Vozidlo
objektu bolo zaparkované na tom istom mieste, no malo výrazne vytočené predné kolesa smerom ku
chodníku. Pravdepodobne sa ním neskoro veČer predchádzajúci deň alebo v noci hýbalo.
13.00 h. bol na dvore, do ktorého je pre hustý porast vidieť len minimálne, spozorovaný manžel
objektu. Oblečený v krátkych šortkách pracoval v záhrade. Občas vchádzal do prvého nadzemného
podlažia domu. Pred vchodom na toto podlažie je značný neporiadok pozostávajúci z nakope
nahádzaných rôznych vecí, záhrada je veľmi nedbalo udržiavaná.
13.50 h. pred domom zastavilo vozidlo realitnej kancelárie, inej ako v predchádzajúci
vystúpil asi 42 ročný muž a hlavným vchodom vošiel do domu.

deň.

(
(

Z vozidla

16.20 h. vyšiel manžel objektu malou zelenou bránkou (zrejme spolu s objektom spolu obývajú len
prvé nadzemné podlažie), odomkol vozidlo, otvoril batožinový priestor (v ňom rovnako veľký
neporiadok), v ktorom čosi chvíľu hľadal. Následne s vozidlom odišiel smerom na ulicu Fraňa
Král'a a Šancovú ulicu, d'alej bez kontroly. Napriek veľmi priaznivému počasiu, nebolo na dvore
vidieť a ani počuť deti objektu, čo mohlo znamenať, že s nimi odcestovala. Nikde na dome,
napriek slnečnému a teplému počasiu nebolo ani na tzv. vetračku otvorené okno.
17.17 h. sa manžel objektu vrátil s vozidlom k bydlisku. Vystúpil z vozidla, v ruke niesol v dvoch
napoly naplnených igelitových taškách potravinový nákup a vošiel do malej zelenej bránky.
(
(
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Do 20.30 h. objekt bydlisko neopustil. Sledovanie bolo ukončené. Náhodne bol ešte krátko preverený
bar Next Apache, v ktorom sa nik zo záujmových osôb nenachádzal. Asi na minútu vošiel do baru
herec Richard Stanke, ktorý s niekým viedol asi minútový telefonický rozhovor a bar opustil.
Panenskou ulicou prešiel do kaviarne lIU Krajniaka", v ktorej sedel jej majiteľ.
18.05.2017 o 07.00 h. zaČaté zachytávanie objektu v mieste bydliska i zamestnania.
07.28 h. zachytený objekt v spoločnosti manžela a maloletého diet' at' a. Nasadli všetci do vozidla
a viezli sa ulicami Podtatranského, Fraňa Kráľa, Boženy Nemcovej, Havlíčkovou, Mišíkovou, Na
Slavíne, Pažitského, Starou vinárskou na Mudroňovu ulicu, kde zastavili s vozidlom pred základnou
školou. Objekt s diet' at' om z vozidla vystúpili a vošli do školy. Tu bez priamej kontroly.

)
)

08.12 h. zachytené vozidlo objektu pri odbočovaní z Mudroňovej ulice na ulicu Stará vinárska.
Vozidlo viedol manžel. Pokračovali takmer rovnakou trasou na Podtatranského ulicu, kde na spojnici
tejto ulice s Vlčkovou ulicou objekt z vozidla vystúpila a pešo vošla do domu, v ktorom býva. Manžel
s vozidlom pokraČoval na Kutuzovovu ulicu, kde zaparkoval a pešo prešiel do zamestnania na
Jarošovu ulicu Č. 1. V tejto chvíli bolo na pokyn sledovanie ukončené z dôvodu potreby splnenia
iného zadania.
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Správa zo

dňa

23. 05. 2017

07.00 h. začaté zachytávanie objektu na Podtatranského ulici Č. 4 v Bratislave.
07.48 h. objekt s manželom prišli k svojmu vozidlu Audi, do ktorého nasadli a pokračovali ulicami
Podtatranského, Fraňa Král'a, Štefánikovou, Šancovou, Jeleniou, Dobšinského, Karpatskou,
Pionierskou, Jarošovou, Hálkovou na ulicu Za kasárňou. Vozidlo riadil manžel, ktorý na úrovni ulice
Pohronskej vozidlo zaparkoval na ľavej strane nasmerované na Vajnorskú ulicu. Po vystúpení
z vozidla obaja pešo prešli do zamestnania na Jarošovu ulicu číslo 1.

,
)

)

)

09.49 h. bol manžel objektu (d'ale; len "novinár") spozorovaný vo vestibule budovy na Jarošovej č.l.
Rýchlou chôdzou budovu opustil a pešo pokračoval Hálkovou ulicou takmer až na roh s ulicou
Riazanskou, kde vošiel do bistra - "Chlebičkáreň" - caffe. Ide o malú prevádzku, s piatimi stolmi vo
vnútri a dvomi stolmi na chodníku pred vchodom. Je možné sa tu občerstvit' nealkoholickými
nápojmi a produktmi studene; kuchyne. Novinár sa posadil k jednému zo stolov vo vnútri bistra
a čakal. Jeho správanie bolo prirodzené a nejavilo známky všímavosti voči potenciálnemu sledovaniu.

(
(

(

(
10.02 h. prijal telefónny hovor, vstal od stola a vyšiel pred bistro. Vyzlečené sako nechal prehodené
cez jednu zo stoličiek. Pred vchodom ostal stáť a rozhliadal sa smerom na Jarošovu ulicu i na
Riazanskú ulicu. Bolo zrejmé, že niekoho naviguje k bistru. Po chvíli zbadal prichádzajúci kontakt
a zdvihol ruku nad hlavu a kýval ňou. K bistru prišiel sám pešo štátny tajomník Ministerstva obrany
Slovenskej republiky Róbert Ondrejcsák. Dvojica sa zvítala podaním rúk a spolu vošli do bistra.
Spočiatku viedli
priateľský rozhovor pozostávajúci z bežných zdvorilostných fráz. Vzhľadom
k skutočnosti, že nebola k dispozícii zodpovedajúca akustická záznamová technika, bude priamo
počutý rozhovor len vo.lne prerozprávaný, preto môže obsahovať malé nepresnosti.
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)
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)
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Štátny tajomník sa opýtal na včerajšiu (22.05.17) tlačovú konferenciu, na ktorej mal objekt
(Monika T) "varit''' Kaliho. Obaja sa smiali. Štátny tajomník servilne povedal, že aj ked' sa nepatrí
kopat' do politickej mŕtvoly, musí povedal, že Kali bol trápny v tom, ako skúšal Moniku
z matematiky. Novinár pri kyvova I a rozhodil rukami na znak súhlasu bez komentára a vzápätí sa
opýtal štátneho tajomníka, že ako v strane Most-Híd vnímajú katastrofálny prepad volebných
preferencií v ostatnom prieskume verejnej mienky. Štátny tajomník poznamenal niečo v zmysle, že
on nie je člen strany, ale len jej nominant a až tak ho to nezaujíma. Vraj na to, že Béla chcel postupne
z SMK I'udí získavat' k sebe, skôr to vyzerá naopak. Uviedol, že Béla je v podstate tiež politická
mŕtvola, ale môže si za to sám. Vraj sa viac stará o kaštiel' v Rohovciach (? - nebolo dobre rozumiet'),
ako o politickú stranu. Pokračoval, že možno nemá všetko v poriadku s eurofondami použitými na
rekonštrukciu kaštieľa a tak pri Kalim drží hubu. Inak nerozumie tomu, ako sa správa. Mnohí v strane
vraj nie sú spokojní a nemusí to dopadnút' dobre. V strane je vraj príliš vel'a Cucza a málo zdravého
rozumu. St' ažoval sa aj na Šebeja, ktorý je vraj už starý a točí to isté dokola. V ostatnej televíznej
debate Šebej mal rozprávat' stále o tom istom, ošúchané frázy, namiesto toho, aby dobre verejnosti
odkomunikoval nadchádzajúci summit NATO. Teraz sa podľa štátneho tajomníka toľko deje a ten
dedo tára také pičoviny. Vraj je dobré, že do Bruselu ide Kiska a nie Fico a dúfa, že Gajdoš tam
nedostane slovo. Obaja sa smiali. Ondrejcsák sa obával, že Trump v Belgicku znovu príde
s kontroverznými vyhláseniami, ktoré bude treba verejnosti postúpit' upravené a správne ich
komunikoval. "Toho kokota nám bolo treba" uviedol na adresu Trumpa. Rozprával údajne
v nedávnej minulosti s niekým z americkej ambasády; na túto tému sa však dotyčný nechcel vôbec
rozprával. Spomenuli ostatné rokovanie vlády a prijaté rozhodnutia týkajúce sa Pobaltia, či
prezbrojenia armády. Vraj pôjde o veľké peniaze, viac ako 1,2 miliardy eur. Rozprávali sa o tendri na

obrnené vozidlá pre mechanizovanú brigádu. Tu stíšili hlas. Smiali sa z ministra Gajdoša i Pašku,
spomínali sa mená Kali, Saloň i Balciar. Ondrejcsák rozprávalo katastrofálnom stave pripravenosti
armády, vraj technika je na plač a personál tiež. V armáde pod.'a neho pomaly nik nebude chcieť
slúžit', okrem zahraničných misií. Zelená guma (asi Gajdoš - pozn.) by vraj najradšej nakupoval
lacnejšiu techniku od Rusov, ale s tým sa vraj musí definitívne skončiť, pretože naši partneri si to
želajú. Vraj nevie, kedy sa prestaneme správat' v NATO ako člen Varšavskej zmluvy. Podotkol, že je
to zrejme otázka ešte jednej generácie. Novinár sa opýtal na povyšovanie. Nebolo celkom dobre
rozumiet' , zazneli priezvisko Glváč, Fico a Jahnátek. Rozoberali závery akejsi kontroly, a že vydrbú
nejakého úradníka a tým sa to vybaví. Bavili sa o nejakom riaditeľovi odboru. Napokon ako vždy ...
sarkasticky sa usmial štátny tajomník. Novinár dodal, že skutok sa nestal... a obaja sa smiali. Štátny
tajomník sa opýtal novinára, ako je to u nich v redakcii, či sa vraj už "Čosi" upokojilo. Odpoved'
bola dlhšia a nebolo dobre rozumiet', ale asi sú tam nejaké vážnejšie vzt' ahové trhliny. Rozhovor trval
približne 40 minút. Po jeho skonČení najskôr odišiel štátny tajomník a po chvíli aj novinár, ktorý sa
vrátil do svojho zamestnania. V tomto Čase bolo sledovanie pre iné povinnosti ukončené.

Dňa

24. 05. 20t7 Denník n publikoval pod autorstvom Moniky Tódovej tento článok:

https:l Ldennil<_n.skl773876LzaidYacove-povysovanie-ministrov-llfe~tia-l{r~tdnika-na-obram~l
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Správa zo dní 25. 05. 2017 a 26. 05. 2017 - 1. časť
Dňa

25. 05. 2017 007.00 h. začaté zachytávanie Moniky Tódovej na Podtatranského ulici Č. 4

v Bratislave. Vozidlo Audi A 4, ktoré menovaná používa, sa nenachádzalo na svojom obvyklom mieste.
08.00 h. bolo začaté zachytávanie aj v zamestnaní objektu na Jarošovej ulici Č. 1.
13.00 h. prerušenie zachytávania.
17.10 h. pokračovanie v zachytávaní v mieste bydliska.
21.20 h. prišlo z Vlčkovej ulice vozidlo Audi A4, ktoré viedol manžel Mirek Tóda. Vozidlo zaparkoval,
vystúpil z neho sám a vošiel bočnou úzkou bránkou do dvora domu Podtatranského Č. 4.
22.30 h. zachytávanie ukončené.

Dňa

26. 05. 2017

06.00 h. začaté zachytávanie Moniky Tódovej v mieste bydliska. Vozidlo, ktoré so svojim manželom
používa, stálo zaparkované tak, ako ho v predchádzajúci veČer zaparkoval jej manžel.
Do 12.15 h. nebol objekt zachytený, vozidlo nik nepoužil. Zachytávanie prerušené.
15.12 h. pokračovanie v zachytávaní. Vozidlo sa nenachádzalo ani v mieste bydliska, ani v mieste
zamestnania.
15.58 h. zachytené vozidlo na Vlčkovej ulici. Vo vozidle sedel len Mirek Tóda, zaparkoval vozidlo na
obvyklom mieste na Podtatranského ulici a vošiel do dvora. Bolo spozorované, že počas dňa malo
vozidlo malú dopravnú nehodu, jeho ľavý predný blatník bol poškodený. V mieste poškodenia bol
vytvorený znak, aký vykoná obhliadajúci technik poist' ovne.

]

19.tt h. zachytený Mirek Tóda na Vlčkovej ulici ako pešo pokračuje ulicami Lermontovou,
Moyzesovou, Kuzmányho, Palisádami, Štetinovou ulicou na Panenskú ulicu. Na rohu Panenskej ulice
zostal stáť a pozeral na vchod Štetinová 1(o. i. tu býva aj Daniel Lipšic). Pokúšal sa telefonovať, ale
zrejme neúspešne. Vzápätí pokračoval do baru Next Apache na Panenskej ulici. Pri barovom pulte si
objednal pivo, prehodil pár slov s barmankou a mávnutím ruky pozdravil jedného z prítomných
hostí. Prešiel na terasu a pri jednom zo stolov sa podaním ruky a pozdravom v anglickom jazyku zvítal
s asi 43 ročným mužom. Pri stole sedela aj asi 30 ročná žena, s ktorou sa Tóda pozdravil po
slovensky.

Rozhovor, výlučne v anglickom jazyku, spoločne viedli predovšetkým Tóda a uvedený muž, žena sa
do rozhovoru zapájala striedavo anglicky i slovensky v menšej miere, no nemožno tvrdiť, že bola len
pasívnou poslucháčkou. Dvojica mužov bola veľmi zaujatá vzájomnou komunikáciou a len minimálne
vnímala okolie, naproti tomu uvedená žena striehla na dve malé deti a zároveň si všímala každého
prichádzajúceho a venovala mu skúmavý pohľad. Rozhovor sa týkal ruskej ekonomiky, vzrastajúcej
industrializácie tejto krajiny a zmenšovania závislosti jej štátneho rozpoČtu od ceny za nerastné
suroviny a od doterajšieho tzv. rúrového hospodárstva. Tóda mužovi zápalisto rozprávalo veľkých
investíciách a rozvoji predovšetkým ruského chemického priemyslu, poľnohospodárstva
a elektronického priemyslu. Rusko podľa neho urobilo obrovský posun a aj jeho obraz v oČiach
Európanov sa bude postupne meniť. Je vraj blízko zlom akejsi psychologickej bariéry dosial·
budovanej Západom. Naopak, akoby táto bariéra začala paradoxne narastať smerom k Západu.
Rozoberali summit, ktorý sa konal v polovici mája 2017 v Pekingu, tiež situáciu v Donbase a na Kryme.
Neznáma žena sa Tódu opýtala, či sa na Krym chystá. Odpoved· sa nepodarilo zachytiť, zaznelo
nieČo o krymských Tatároch. Dlho sa venovali domácej politike. Hlavne uvedený neznámy muž Často
spomínal meno premiéra Fica, zaznelo tam aj asi trikrát meno expremiérky RadiČovej či meno
známeho filantropa Georga Sorosa. Rozprávali sa aj o chystaných protestoch proti korupcii
v Londýne, Prahe a na Slovensku. Tóda uviedol čosi v zmysle, že ak sa podarí dobre zorganizovať
protest v Londýne či v Prahe, môže to mať v konečnom dôsledku väčší efekt, ako protest
v Bratislave či v Košiciach. Slováci sú podl·a Tódu citliví na to, ako ich vnímajú v zahraničí a Čo
o nich prinášajú zahraničné médiá. Potom, ak to vyjde podl·a predstáv organizátorov, to bude
potrebné
len
neustále

~
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stupňovať a na jeseň by to mohlo vyvrcholiť a viesť aj k pádu vlády. Neznámy muž sa opýtal, či

vidí takto reálne vzhľadom na situáciu v politickom spektre. Tóda odpovedal, že už sa
čosi podobné podarilo v roku 1998 a teraz je prostriedkov i vôle dostatok. Podľa neho je v samotnej
koalícii vel'ká frustrácia z vývoja a vel'a I'udí dnes spolupracuje dobrovol'ne. Uvedenú citlivosť
Slovákov je podl'a neho potrebné využiť, môže ísť o jednu z posledných šancí. Svet sa podl'a Tódu
bude radikálne meniť. Neznámy muž sa opýtal na Ústav pamäti národa. Tóda odpovedal, že Monika
sa tomu venuje, ale je to len malý problém. Nemá to potenciál, uzavrel. Neznámy muž si všimol, že
k jednému z nových hostí, ktorý sa posadil na terase, dlho neprišla obsluha. Vstal od stola a vošiel do
baru. O pár sekúnd vyšiel znovu na terasu aj s čašníčkou, ktorá vybavila objednávku hosťa.
Správanie tohto muža aj v minulosti vykazovalo znaky, akoby bol majiteľom baru. Malo by ísť
o štátneho občana Kanady. Je otázka, že ak majiteľ malého baru má kontakty s celou konzervatívnou
slovenskou pravicou, a vedie debaty na tejto úrovni, kto to v skutočnosti je...
to

skutočne

(

{
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20.10 h. postupne prichádzali na miesto pravidelní účastníci piatkových debát v Next Apache (d'alej
na odlíšenie tejto skupiny od ostatných návštevníkov baru budeme týchto pravidelných účastníkov
označovat' len "Apači"). Prvý Apač, ktorý do baru prišiel, bol dosiaľ neustanovený neznámy muž
vo veku asi 65 rokov, ktorý aj v minulosti prichádzal na tieto stretnutia medzi prvými, alebo priamo
prvý (vid' foto nižšie).

Za ním prišli samostatne Štefan Hríb (.týždeň), Eugen Korda (denníkn a .týždeň)a Martin Mojžiš
(.týždeň) a na záver Peter Zajac. Všetci Apači si objednali biele víno a viedli rozhovor, predovšetkým
na politické témy. Rozoberal sa summit NATO v Bruseli, kritika i ul ahovanie si z Trumpa,
pokračujúci tlak na podpredsedu vlády a ministra vnútra Kaliňáka, prípravy na chystajúce sa
protesty proti korupcii a s tým súvisiace financovanie, väčšie zapojenie hercov, vytváranie vo
verejnosti dojmu o prepojení strany Smer-SD so stranou L'SNS (na poslednej téme ľpel najmä Eugen
Korda). Nie je možné presnejšie uvádzal formulácie viet, ktoré tam zazneli. V bare bola pomerne
bujará atmosféra, akoby sa čosi oslavovalo. Bar bol tento piatok úplne zaplnený. Prítomní nad bežné
pomery užívali alkohol a prekrikovali sa.

20.19 h. zaparkovalo pred barom Next Apache vozidlo BMW tmavej farby s nemeckým evidentným
číslom K JM 1426. Z vozidla vystúpil asi 64 ročný muž s výraznou plešinou a s okuliarmi (vid' foto
nižšie). Posadil sa k Apačom a chvíl'u po ňom si prisadla k Štefanovi Hríbovi manželka Milana
Krajniaka.

13223

j

Štefan Hríb viditeľne ignoroval Eugena Kordu, tu a tam sa pousmial na jeho poznámke, pri vážnejšej
téme sa však obracal takmer výlučne k Petrovi Zajacovi a Martinovi Mojžišovi. Miestami mal rozhovor
obsah, ktorý by skôr ladil s dátumom napr. IO. II. 1989 ako s dátumom 26. 05. 2017. Rozprávali sa aj
o akejsi pripravovanej knihe, či o situáciu v hereckých kruhoch. Medzi hercami vraj vypukla akási

"myšia vojna". Spomínalo sa Slovenské národné divadlo, Juraj Kukura, Emília Vášaryová
Studenková.

či

Zdena
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Správa zo

dňa

26. 05. 2017 - 2.

čast'

20.36 h. vošiel do baru Milan Kra;niak, pozdravil sa s celou spoločnost' ou sediacou vo vnútri baru
a sadol si pred barový pult k neznáme; spoločnosti asi desiatich ľudí. Apačov, v spoločnosti,
ktorých bola prítomná jeho manželka, pozdravil mávnutím ruky a nevenoval im, až do zatvorenia
baru pre "náhodnú verejnosť" 022.10 h., pozornost'.

)

)

20.38 h. rozhovor Tódu s uvedenou dvojicou na terase skončil. Tóda sa podaním ruky rozlúčil
s mužom, bozkami na líce so ženou a odišiel na Wc. Muž, žena a dve malé deti, ktoré sa počas
rozhovoru hrali na terase baru vyšli na Panenskú ulicu. Pomaly prešli na Štetinovú ulicu, kde vošli do
vchodu Č. t, v ktorom býva už uvádzaný Daniel Lipšic. Po opustení WC sa Tóda vrátil do baru do
miestnosti s barovým pultom, v ktorej sedel aj Milan Krajniak. Posadil sa pri bare k neznámemu
mladému mužovi v modrej košeli ( na foto nižšie uprostred). Tóda sa s týmto mužom veľmi dobre
pozná, prejavovali si priatel'skú náklonnost, neznámy muž bol mierne v dobrej nálade a pri
komunikácii s inými mužmi používal viac haptiku, ako je bežne zvykom. Nemožno s určitosťou
tvrdiť, či ide o človeka s homosexuálnymi sklonmi alebo či len takýmto spôsobom neverbálne
podporuje svoju náklonnosť a verbálny prejav k niekomu, s kým práve komunikuje.
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Uvedený neznámy muž neskôr dlhšiu dobu komunikoval aj s Milanom Krajniakom, ktorého
chytal okolo krku, za plece alebo potľapkával po stehne.

)

J

Často
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21.48 h. Mirek Tóda bar Next Apache opustil, pešo pokračoval tou istou trasou, ako predtým, len
v opačnom smere, tentoraz na Podtatranského 4. Ďalej nebola táto adresa monitorovaná. Neskôr
však bol ešte pred barom Next Apache spozorovaný. Pokúšal sa neúspešne dostat' do baru, hl'adal
v mobile telefónne číslo, ale zrejme tiež nebo úspešný a preto Panenskú ulicu opustil a nasmeroval si
to znovu na Podtatranského ulicu (vid' priložené video 7)
22.10 h. čašníčka baru Next Apache obišla bar a požiadala vybraných hostí, aby uhradili svoje účty.
Týkalo sa to asi len šiestich hostí, čo znamená, že ostatní sa tam všetci poznajú a majú iné pravidlá. Po
uvedenom Čase sa vstup do baru z Panenskej ulice uzavrie a závesy na oknách sa zatiahnu. Dnu je
v pustený len ten, kto má telefónne číslo na obsluhu a koho obsluha dnu po 22.00 h. vpustí.
23.15 h. začali niektorí návštevníci bar postupne opúšt' at' (vid' priložené foto a video), medzi nimi
aj menej či viac pripití Apači.

)

}

23.57 h. opustil bar Next Apache Eugen Korda (vid' video 8). Bol najviac opitým Apačom a rovná
chôdza bola preňho veľký problém. Potácajúci pokračoval Panenskou ulicou, cez Suché mýto prešiel
krížom ignorujúc podchod, pred Grassalkovičov palác, Námestím 1. Mája. Tu zrejme chcel močit'.
Ked' odbočil do tmy smerom k fontáne, náhodne sa ocitol v pouličnej bitke asi siedmich mladíkov.
Títo začali po ňom vykrikovat'. Korda vytiahol z nohavíc mobilný telefón, ktorý mu chcel jeden
z mladíkov vykopnút' z ruky. Na výzvu ho mladý muž nechal tak. Eugen Korda pokračoval
Námestím Slobody na priechod pre chodcov smerom na Mýtnu ulicu. V momente, ked' sa dostal na
druhú stranu ulice pred budovu RTVS, sa Eugen Korda potkol a padol priamo na hlavu na chodník.
Nestihol ani predpažit' ruky, aby zmiernil následky dopadu. Pád vyzeral (nie je zachytený na videu)
skutočne hrôzostrašne a chvíľu sa Eugen Korda vôbec nehýbal. Ležal na bruchu ruky mal popri tele,
nohy roztiahnuté široko do strán. Práve v tejto chvíli prechádzali okolo tri mladé dievčatá vo veku asi
19 až 21 rokov, ktoré ostali z toho doslova v šoku. Pozerali na nehybne ležiaceho Eugena Kordu
a kričali o pomoc. Nik iný sa v tom čase na mieste nenachádzal. Nebolo možné sa tomuto incidentu
vyhnút' a pri sekundovom zvažovaní I'udskost' - profesionalita, zvít' azila po druhýkrát tento večer
opät' I'udskost'. Eugen Korda sa po chvíli pokúsil pomaly vstat', no vzápätí padol na chrbát a už sa
nezdvihol. Tri mladé dievčatá pri pohľade na kŕvavú tvár Eugena Kordu rýchlo z miesta odišli. Eugen
Korda bol posadený na jeden z kvetináčov. Spočiatku bol úplne dezorientovaný. Bol utretý od krvi
a prachu. Ukázalo sa, že má na hlave - tesne nad čelom - malú tržnú ranu a odreninu asi 5x5 cm.
Vzhl'adom na skutočnost', že jeho pád vyzeral naozaj nepekne, obišiel celkom dobre.
Komunikáciou, potriasaním a po pár dúškoch vody sa postupne spamätával a začal komunikovat'.
Bola mu okamžite privolaná rýchla záchranná služba, ktorá na miesto prišla asi za 10 minút. Neustále si
pýtal kontakt, aby sa mal komu pod'akovat' za opateru, vyjadroval znaky uznania a nekončiacej
vd'aky. Eugen Korda bol odovzdaný záchranárom bez toho, aby im boli poskytnuté osobné údaje
volajúceho na linku záchrany. Nastúpením Eugena Kordu do sanitky skončila mu dosiaľ venovaná
pozornost' a priestor bol rýchlo opustený.
02.15 h. opustili bar poslední Apači, po jednom sa tratili v priľahlých prázdnych uliciach. Sledovanie
bolo ukončené.

Eugen Korda pred budovou RTVS po ošetrení čakajúci na sanitku.
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Správy z 30. 05. 2017 až 01. 06. 2017
-- ..

- -- -----

V uvedených dňoch bol vykonávaný záchyt Moniky Tódovej na ulici Podtatranského Č. 4 a na
Jarošovej ulici Č. 1. Záchyt sa pre objektívne prekážky vykonával striedavo na uvedených adresách
v dopoludňajších hodinách od 07.00 h. do 10.30 h. a od 15.00 h. do 21.00 h., resp. do 22.00 h.
V uvedených dňoch bol objekt spozorovaný len raz. Dňa 1.6.2017 o 08.30 h. spoločne s manželom
nasadli do vozidla Audi A4 a zaviezli sa do zamestnania na Jarošovu ulicu Č. I. Boli obaja oblečení skôr
na trampovanie, než do práce. Počas dňa objekt opustila zamestnanie len raz. Prešla oproti do
nákupného centra Slimák. Kúpila zrnkovú kávu a zopár sladkostí. Po nákupe sa vrátila spät' do
zamestnania. S nikým sa nekontaktovala (vid' krátke video).
12.36 h. obaja zamestnanie opustili, zaviezli sa domov. Manžel ostal vo vozidle. Objekt vzala deti,
spoločne nasadli do vozidla, a odviezli sa na Železnú studničku. Vzhl'adom na sviatok detí, tu všetci
strávili popoludnie. Kontrola bola vykonávaná len sporadicky a z veľkej vzdialenosti bez obrazovej
dokumentácie.
17.00 h. sa s vozidlom vrátili domov. Do 22.00 h. domov objekt neopustila. Sledovanie bolo
ukončené.

.......
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Správa zo dní 12. 06. až 14. 06. 2017
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V dňoch 12. 06. a 13. 06. 2017 bol od skorých ranných hodín do neskorých večerných hodín
zachytávaný Daniel Lipšic na Štetinovej ulici Č. 1 a pred miestom zamestnania na Štefánikovej ulici
v Bratislave. Počas týchto dní nebol videný. Počas dňa bola videná len jeho manželka vodiaca deti do
a z materskej školy.
Dňa

14. 06. 2017 - správa prvá časť

06.22 h. začatý záchyt Daniela Lipšica na Štetinovej ulici.
08.11 h. odviedla jeho manželka deti do materskej školy - bez kontroly a dokumentácie.

15.58 h. vrátila sa manželka s deťmi domov.
17.17 h. na Panenskej ulici zachytený Mirek Tóda. Pešo sa ponáhľal smerom na Suché mýto. Bol
vzatý pod kontrolu. Na Suchom mýte vošiel do podchodu a veľmi rezkou chôdzou, ignorujúc
eskalátory, pokračoval na Poštovú ulicu. V ruke držal mobilný telefón, s ktorým stále manipuloval.
Zišiel námestím SNP, prešiel cez Kamenné námestie na Dunajskú ulicu, kde vošiel do areálu
Bratislavského meštianskeho pivovaru. V tom čase bola terasa pivovaru plná hostL Tóda prešiel
dvorom a vošiel do interiéru reštaurácie. Pri jednom zo stolov sedela trojica hostí, dve ženy a jeden
muž. Tóda sa s nimi zvítal a prisadol si k nim. Objednali si pivo a jedlo a spoločne viedli rozhovor.

17.45 h. prišiel na Panenskú ulicu, asi 70 metrov od vchodu Štetinová 1 Milan Krajniak vo vozidle
Jeep EČV BL 190 OD vojenskej zelenej farby.

Milan Krajniak, oblečený v obleku, z vozidla vystúpil a prešiel pred vchod Štetinova 1. Pred
vchodom zostal stáť a niekoľko minút s niekým telefonoval. Po telefonáte sa pri ňom pristavilo

13232
vozidlo Honda Civic bielej farby, ktoré viedol neznámy muž. Na vozidle sa otvorili predné dvere
spolujazdca a z vozidla ku Milanovi Krajniakovi vyskočil malý pes. Vozidlo pokračovalo v jazde
ďalej po Panenskej ulici. Milan Krajniak so psom vošiel do vchodu Štetinová 1. Asi po desiatich
minútach z vchodu vyšiel a pokračoval smerom ku kaviarni "U Krajniaka", ďalej bez kontroly.

Vid' časť 2 -

pokračovanie

správy
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Správa zo

dňa

14. 06. 2017 - druhá

čast'

18.02 h. si k štvorici prisadol riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky Peter Susko.

Teraz už pätica viedla rozhovor na tému situácie v
že na niekoho ešte čakajú.

spoločnosti,

v parlamente a vo vláde. Bolo zrejmé,

18.17 h. zaparkovala vo dvore pivárne vládna limuzína, čierne BMW, z ktorej vystúpili dvaja muži.
Jedným z nich bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a druhým
neznámy muž v obleku vo veku asi 40 rokov s výraznou plešinou. Obaja vošli do budovy
Bratislavského meštianskeho pivovaru. Vodič vládnej limuzíny ostal chvíľu sedieť vo vozidle, neskôr
tiež vošiel do pivárne a posadil sa k vchodovým dverám.

Miroslav Lajčák s neznámym mužom na fotografii sa posadili oproti Tódovi,

vedľa

Petra Suska.

~

(
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Čo bolo presne obsahom rozhovoru, nie je známe. V pivárni bolo príliš veľa akustického zašumenia
a tiež minister je známy tým, že pomerne týchlo rozpráva a zle artikuluje. No je isté, že témou bol
Béla Bugár, ktorého minister akoby v čomsi obhajoval, že čosi musel urobiť práve tak, ako to urobil.
Z ministrových úst zazneli slová ako "vyšetrovanie", ,,Kaliňák", "kauzy", ,,napätie v spoločnosti", či
veta " ... napríklad v Holandsku by sa toto stať nemohlo".

18.22 h. vstala od stola neznáma žena v oranžovom saku, poďakovala sa za spoločnosť i pohostenie
a rozlúčila sa. Vstal aj Peter Susko a ženu vyprevadil z pivárne na Dunajskú ulicu. Peter Susko sa
s neznámou ženou rozlúčil a vrátil sa späť do pivárne k stolu na pôvodné miesto. Neznáma žena odišla
pešo smerom na Štúrovu ulicu, d'alej bez kontroly.
19.16 h. sa so

,)

spoločnosťou rozlúčil

Miroslav Lajčák. Kývol na vodiča a areál pivárne opustil.

19.36 h. sa rozlúčil neznámy muž v obleku, ktotý prišiel do pivárne spoločne s ministrom. Opustil
piváreň a odišiel na Dunajskú ulicu, kde žiaľ, došlo k pretrhnutiu vizuálneho kontaktu s ním
a nepodarilo sa ho bližšie ustanoviť. Pri stole v pivárni ostali Tóda, neznáma žena v bielom saku, Peter
Susko a neznámy muž v bielej košeli, ktotý tam sedel od začiatku stretnutia.

)

19.41 h. prišiel k stolu a pozdravil sa s Petrom Suskom ďalší neznámy muž, vyššej - silnejšej postavy
a posadil sa k stolu. (Na foto nižšie úplne vpravo-pozn.)

20.37 h. stretnutie sa skončilo. Všetci, okrem muža v bielej košeli sediaceho vedľa Tódu, opustili
piváreň a chvíľu ešte postávali na dvore pri východe na Dunajskú ulicu. Prvý sa rozlúčil a odpojil od
skupinky neznámy muž, ktotý si prisadol k stolu ako posledný. Odišiel na Dunajskú ulicu, kde si asi
po sto metroch odomkol zaparkované vozidlo Citroen belasej farby EČV BA 892 XB. Nasadol

a odišiel smerom na Štúrovu ulicu. Ďalej bez kontroly. Peter Susko sa rozlúčil s Tódom a s neznámou
ženou v bielom saku a odišiel na Dunajskú ulicu - ďalej bez kontroly. Tóda a neznáma žena v bielom
saku spoločne odišli po Dunajskej ulici, Kamennom námestí na námestie SNP, kde ostali stáť na
úrovni McDonaldu na električkovej trati. Živo spolu diskutovali a akoby si vyjasňovali niektoré
detaily stretnutia. Po šiestich minútach sa rozlúčili. Neznáma žena odišla pešo na zastávku autobusu
pri Malej scéne, kde nastúpila na autobus linky č. 70. Tým sa odviezla na zastávku Vlčie hrdlo Slovnaft. Pešo prešla na adresu Vlčie hrdlo 55, kde si vchodové dvere otvorila magnetickým kľúčom
a vošla do vchodu. Pri vchode niet žiadnych menoviek. Mirek Tóda pokračoval hore námestím SNP,
Poštovou ulicou, do podchodu na Suchom mýte na Panenskú ulicu, kde vošiel o
Vzhľadom na viaceré okolnosti a snahu nedekonšpirovať sledovanie,
nebolo vhodné do baru bezprostredne po Tódovi vchádzať. Preto bol bar pár minút bez priamej
kontroly. V tom čase boli v bare Štefan Hnb, ktorý bol v dobrej nálade a popíjal pri bare s Joštom.

21.18 h. do baru Next Apache.
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V bare bolo v tom čase veľa hostí, medzi nimi aj Milan Krajniak, ktorý asi minútu po tom, ako Tóda
vstúpil do baru, bar opustil a odišiel rýchlou chôdzou do kaviarne "U Krajniaka". O chvíľu pred
kaviarňou zastavilo vozidlo Range Rover, z ktorého vystúpil Boris Kollár a vošiel do kaviarne. Štefan
Hnb pil tento večer tvrdý alkohol. Napriek tomu, že bolo na ňom vidieť, že čosi už vypité má a Jošt sa
na ňom už trochu bavil, bol pokojný, sedel na vysokej barovej stoličke v striedavo rozprával
s čašníčkou a manipuloval s mobilným telefónom. Asi po desiatich minútach bar opustil Jošt, ktorý
odišiel pešo obísť priestor pred kaviarňou a Štetinovú ulicu.

21.43 h. Tóda sám stál na terase baru, fajčil a popíjal pivo. Hnb naďalej sedel, teraz už sám, pri
barovom pulte. Bar sa pomaly vyľudňoval. Tóda dofajčil a vrátil sa do baru. Bol zachytený len krátky
útržok z rozhovoru Tódu s Hríbom.
Tóda: "niečo mi tu nehrá, mám ti taký vnútorný pocit, že
aby .. . proste sa mi to nezdá".
Hríb: "myslíš, že je to pojebaná hra?"

čosi

tu nie je v poriadku, nechce sa mi

veriť,

Tóda:,,neviem, nezdá sa mi to".
Hríb: "tak si zahraj ..."
22.16 h. Tóda opustil bar a peši odišiel domov na Podtatranského ulicu. Bol len pod náhodnou
úsekovou kontrolou.
22.39 h. opustil bar Štefan Hnb, ktorý ešte odišiel do kaviarne "U Krajniaka" . Pred kaviarňou ešte
stále stálo vozidlo Borisa Kollára. Bol spozorovaný Jošt na rohu Kozej ulice a Panenskej ulice.
Z uvedeného dôvodu bolo sledovanie ukončené.

Osoby počas sledovania nejavili známky všímavosti voči okoliu v snahe ubezpečiť sa
o potenciálnom sledovaní. Ich správanie bolo prirodzené a zamerané na podnety vyplývajúce
z aktuálneho diania.

( ""
(

13237
Príloha č.66 k Č.P.: PPZ-NKA-PZJ2-10-138/2019-PZ
USB kľúč č.2
\edgar 2\todova\2017\06 2017\2. 6. 2017\Správa
02.06. 17.docx
Správa 02.06.l7.docx

Zdroj:
Priečinok:

Názov dokumentu:

a Správa 02.06.17.docx Properfes

X

General Detl!tls Previous Verslons
Property

VaIJJe

Des .r~ptiO i!
ntle
Subject
Tags
Categorles
Comments

Ong in

)

;

)

llIst ~ed by
Tengo
Revlslon number 9
Version number
Microsoft Office Word
Pro.9l'l1m name
Company
Manager
Content created 11.09.2015 15:00
Date last S!lved 11.06.201719:09
llIst prlnted
Total editing time 01: 13:00
~Q
n t
L-

__________________________

L-_
O_K_.J' ·"

caneel

~

::'r"' :

a Správa 02.06.17.docx Prooerties

X

Genel'lll Detl!lIs Pre\'1ous Verslons
Property
Content status
Content type
Pages
Word count
Chal'llcter count
line count
Pal'llgl'llph count
Template
Scale
Unks dlrt'l?
llInguag2

,.,

Value

appl!cation/vnd.openxm!formats-...
9
767

4376
36
10

Normal
No
No

fi le
Size
Date created

1,93 MB

Date modified
Date accessed
AvaIlabIlIty
Offllne status
Shared with

~;~~::~:~-- _.~

13.04.20188:10

L~J

Cancel

13238

Správa zo dňa 02. 06. 2017
07.00 h. začatý záchyt Moniky Tódovej na ulici Podtatranského Č. 4. Vozidlo Audi A4 parkovalo
pred domom.
Počas celého dňa nebol objekt sledovania spozorovaný. Z dvora rodinného domu bolo počuť detské
a ženské hlasy. Do dvora však pre hustú vegetáciu nie je možné vidieť.

)

)

ľ

19.00 h. začaté súbežné monitorovanie na Panenskej ulici pred barom a v bare Next Apache. V tom
čase tu bol spozorovaný neznámy muž (vid' foto nižšie - muž na foto v stoji), ktorý bol
v predchádzajúcej správe dokumentovaný pri spoločnom rozhovore Mirkom Tódom. Bolo potvrdené,
že ide o majiteľa baru Next Apache, osobu pôvodom z Kanady. V tento deň jedna z dvojice
obsluhujúcich čašníčiek oslavovala narodeniny. Preto v bare obsluhoval neznámy muž, dosiaľ v bare
nevidený. Bolo vidieť, že to robí len vel'mi zriedka, návštevníkov obsluhoval asi prvýkrát, preto mu
s obsluhou a s účtovaním pomáhal majiteľ počas celého veČera.

20:00 h. na Paneneskú ulicu postupne prichádzali vozidlá účastníkov (skr. Apačov) tradičných
piatkových stretnutí v bare Next Apache: medzi inými aj šedé Volvo EČV: Bl 943 EGi šedé BMW
s nemeckým EČV KJM) 426.

20:06 h. na terasu baru Next Apache prišiel muž označovaný v predchádzajúcich správach ako "muž
s briadkou", ktorý pravidelne navštevuje kaviareň "U Krajniaka". Posadil sa k stolu na terase a po
krátkej chvíli sa k nemu posadil neznámy muž.

(

c
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Dvojica sa vel'mi dobre nepoznala. "Muž s briadkou" sa síce nemusel spoločníkovi predstavovat'
menom, potreboval však uviest', že je slovenský operný kritik, vraj sú v Slovenskej republike len
siedmi, a on je jedným z nich. Celý večer sa rozprávali takmer výlučne len o opere.
20.20 h. v zadnej miestnosti baru boli prítomní už všetci Apači, ktorí sem v ten veČer prišli. Skupinu
tvorili brat Fedora Gála, Samuel Abrahám, neznámy muž - účastník takmer každého stretnutia, a
neznámy muž z BMW s nemeckým EČV. Tento veČer Apačom nebola venovaná pozornosť.
Väčšinou sa rozprávali o súčasnej americkej politike, analyzovali debatu Abrháma s Mesežnikovom
na rozhlasovej stanici Regina i potrebu stupňovania tzv. protikorupčných protestov. Témou bolo aj
financovanie týchto protestov, najmä v Prahe.

,)
)

.)
)

20:20 h. na terasu baru Next Apache vošiel, spolu s neznámym mužom, hovorca Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky Boris Urbančík. Chvíl'u len tak postávali a čakali, kým majitel' baru skončí
rozhovor s host' arni pri jednom zo stolov. Potom sa mu prihovoril v anglickom jazyku Boris
Urbančík, vymenili si zdvorilostné frázy a majitel' ich úctivo posadil k poslednému vol'nému stolu.
Boris Urbančík povedal neznámemu mužovi, s ktorým do baru prišiel, že je to majiteľ baru a že je
pôvodom z Kanady. Urbančík povedal, že tu sa robí politika tohto štátu, že tak, ako Erika (asi
Judiníová - pozn.) vraví, že kto nie je v Smotánke, tak ten ako by v šoubiznise nebol, tak on vraví, že
kto nechodí do Next Apache, tak ten akoby nebol novinárom a politickým komentátorom. Na tom sa
obaja zasmiali. Neznámy muž sa spýtal, či to Urbančík dobre dohodol a či ktosi nebude meškat'.
Urbančík ho ubezpečil, že všetko bude v poriadku, ved' "im o čosi ide". Objednali si obaja pivo a pri
spoločnom rozhovore čakali. Nik však neprichádzal a obaja boli trochu nervózni. Napokon asi po
hodine obaja bar opustili a odišli smerom na Suché mýto.

(

13240

))

20:55 h. vošiel na terasu baru Next Apache Jošt. Chvíľu sa prechádzal po terase a telefonoval. Ked'
sa uvoľnil jeden zo stolov, posadil sa. Zapálil si cigaretu, na stôl položil mobilný telefón a fascikel
formátu A4. Bolo zaujímavé, že napriek tomu, že sa priamo posadil oproti "mužovi s briadkou", asi
dva metre od seba, vôbec sa navzájom nepozdravili a nevenovali si ani žiaden neverbálny prejav. Je
pritom nepochybné, že sa dobre poznajú. Rovnako to bolo aj v momente, v ktorom "muž s briadkou"
bar opúšt' al.

.)
),

f(

(

21:09 h. vošiel na terasu baru Next Apache muž, ktorý predtým sedel pri stole s Borisom Urbančíkom
a prisadol si k )oštovi. Spoločne viedli rozhovor. )ošt otváral fascikel v ktorom mal naukladané
dokumenty rovnakého formátu ako fascikel. Čast' dokumentov bola zošitá trikolórou tak, ako to
býva zaužívané pri autorizovaných úradných dokumentoch, napr. znaleckých posudkoch. )ošt pozeral
do dokumentova komentoval niektoré z údajov neznámemu mužovi. Nebolo dobre rozumieť

13241
obsahu rozhovoru, neznámy muž však pri niektorých )oštových poznámkach len nonšalantne
rozhadzoval rukami, akoby chcel poved at' ,,)áááj chlapci to len tak nepôjde", alebo ,,ak je to takto, čo
už tu ja narobím ...". Ich rozhovor trval asi 55 minút. V rozhovore sa spomínala judikatúra, možné
obštrukcie, predsedníČka Švecová i ministerka spravodlivosti Žitňanská. Prevažnú čast' rozprával
)ošt. Po skonČení rozhovoru )ošt odišiel do kaviarne "U Krajniaka" a neznámy muž odišiel smerom na
Suché mýto a pešo pokračoval d'alej smerom na Nám. 1. mája. Ďalej bez kontroly.

J

21:51 h opustili bar všetci Apači. V bare ostala len malá spoločnost' oslavujúca uvedené narodeniny.
Monitoring baru bol ukončený.

23.00 h.
použité.

ukončené

zachytávanie na Podtatranského ulici. Vozidlo Audi A4 v tento

deň

nebolo

(

'(
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'S práva zo
05.06. 2017·

deň

dňa

05. 06.2017

tzv. protestného pochodu proti korupcii

07.00 h. začaté zachytávanie na Podtatranského ulici Č. 4 v Bratislave.
08.55 h. vyšiel z uvedenej adresy Mirek Tóda, nasadol do vozidla Audi A4 a odviezol sa
trasou na Jarošovu ulicu číslo l, do svojho zamestnania.

zvyčajnou

10.37 h. Mirek Tóda opustil zamestnanie a uvedeným vozidlom sa zaviezol rovnakou trasou domov.
12~04 h. zachytený Mirek Tóda na bicykli na ulici Fraňa Kráľa, pokračoval na hlavnú vlakovú
stanicu, kde ostal stát' pred hlavným vchodom a chvÍI'u čakal. Asi trikrát telefonoval. S nikým sa
nestretol a pokračoval na bicykli, tou istou trasou ako predtým s vozidlom, na Jarošovú ulicu Č. 1.

Il~52

h. vyšla z domu Monika Tódová, nasadla do vozidla Audi A4 a viezla sa ulicami Podtatranského,
Fraňa Král'a, Hlbokou, Štefánikovou smerom na Račianske mýto, kde došlo k pretrhnutiu vizuálneho
kontaktu. Do zamestnania na Jarošovu ulicu neprišla. Vzhľadom na zmenu organizácie v doprave
v meste Bratislava práve kvôli pochodu, bola doprava v centre mesta mimoriadne zhustená a nebolo
možné účinne s vozidlom manévrovat' v snahe udržat' objekt sledovania pod kontrolu.

15.01 h. zachytená Monika Tódová vo svojom vozidle na Radlinského ulici. Vo vozidle bola sama.
Pokračovala smerom na Nám. 1. mája, Štefánikovu ulicu, Palisády, ulicu Fraňa Kráľa smerom na
Podtatranského ulicu. Zaparkovala vozidlo pred domom a vošla do dvora.

/

15.37 h. zachytená Monika Tódová na ulici Fraňa Kráľa. Pešo sa ponáhľala po schodoch smerom na
Štefánikovú ulicu, ktorou prešla po priechode pre chodcov a pokračovala leškovou ulicou na nám
Slobody. Tu sa stretla s Eugenom Kordom. Chvíľu viedli spoločne rozhovor a začali sa postupne
prihovárat' mladým I'ud'om s rôznymi transparentmi, ktoré si priniesli na protest. Monika Tódová
im kládla otázky a trochu im aj upravovala pózy pred kamerami. Eugen Korda vyhotovoval
videozáznam. Videozáznam vyhotovoval ešte jeden neznámy mladý muž z denníka N. Námestie sa
postupnezaplňalo protestujúcimi.
16.00 h.opustil Mirek Tóda Jarošovu ulicu č.l a na bicykli pokračoval po Pionierskej ulici, Karpatskej
ulici, Žilinskej ulici pred Úrad vlády Slovenskej republiky. Rovnako sa prihovoril niektorým
protestujúcim. Rozhovory si však nenahrával. Po chvíľke odišiel na bicykli domova do skončenia
sledovania bydlisko neopustil. Bol videný v pracovnom odeve v záhrade, odkial' bolo počut' aj
detské hlasy.
Po presunutí účastníkov pochodu spred úradu vlády na námestie SNP, bola Monika Tódová videná
sama, i v spoločnosti Eugena Kordu, pohybovat' sa medzi účastníkmi i organizátormi protestu. Na
námestí bolo vidieť viacero známych tvári z baru Next Apache, napriklad Jošt, Martin Mojžiš,
neznámy muž tmavšej pleti, ktorý sa neskôr stretol s )oštom v bare Nest Apache (vid' foto na záver
správy), majiteľ baru Next Apache, a niektoríd'alší.
Počas

konania protestu na námestí SNP bolo od priamej kontroly Moniky Tódovej z konšpiračných
dôvodov upustené. Do skon čenia sledovania nebola viac videná.

Počas

prebiehajúceho protestu bolo v Čase o

18.10 h. spozorované na Panenskej ulici v blízkosti kaviarne"U Krajniaka" zaparkované prázdne
vozidlo BMW x5 EČV BL 125 NU, ktoré používa Vladimír pčolinský. V kaviarni nebolo vidieť
z uvedenej ulice žiadne osoby. Rovnako v tom Čase bol bar Next Apache takmer prázdny.
20.30 h. zachytený Vladimír Pčolinský v spoločnosti Milana Krajniaka prichádzajúc pred kaviareň
zo smeru od Suchého mýta. Rozlúčili sa v dobrej nálade podaním rúk. Milan Krajniak vošiel do
kaviarne. Vladimír Pčolinský nasadol do uvedeného vozidla X5 a pokračoval ulicami Palisády, Fraňa
Král'a, Hlbokou, Štefánikovu na Trnavské mýto, za ktorým odboČil na Miletičovu ulicu a vošiel do
podzemných garáži nákupného centra CENTRÁL. Vozidlom zišiel až na druhé podzemné podlažie
napriek tomu, že v tom čase bolo prvé podzemné podlažie už takmer prázdne. Jeho trasa z kaviarne
do Centrálu bola trochu nelogická a zrejme mala poslúžiť na obranu proti potenciálnemu sledovaniu,
na čo bol vzatý zretel' (vid' video č.1). Po vojdení do podzemných garáží nebol Vladimír Pčolinský
z konšpiračných dôvodov chvíl'u pod kontrolou. Po uistení sa, že vozidlo je opustené a odstavené
v garáži, bolo začaté hl'adanie menovaného v nákupnom centre. Väčšina prevádzok a predajní však
už bola zatvorená. Napokon bol Vladimír Pčolinský krátko zazretý vo fitness centre Golem, ktoré je
otvorené do 22.00 h. Bol prezlečený v športovom odeve a sám cvičil. Jeho sledovanie bolo
ukončené.

,;-(
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\

) i

20.39 h. bola skontrolovaná situácia v bare Next Apache. Zo záujmových osôb sa tu nachádzal len Jošt
v spoločnosti muža tmavšej pleti, ktorý bar pravidelne navštevuje.
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Správa zo

dňa

07.06.2017

07.00 h. začaté zachytávanie Moniky Tódovej v blízkom okolí Podtatranského ulice.
08.58 h. bola objekt zachytená na ulici Fraňa Kráľa, ako pešo smeruje k schodom na Puškinovej ulici.
Pomalou chôdzou zišla schodmi na Krížkovu ulicu a pokračovala na priechod pre chodcov cez
Štefánikovú ulicu na Leškovú ulicu. Leškovou ulicou sa dostala k bočnému vchodu Úradu vlády
Slovenskej republiky. Po krátkom zdržaní na vstupe vošla do areálu úradu vlády. V tento deň sa
o 10.00 h. malo konať zasadnutie vlády. Objekt prešla k skupine kolegov z iných médií, pozdravila sa
s nimi a zostala čakať na schodoch budovy, v ktorej pravidelne zasadá vláda. Z dial'ky bolo vidieť,
že sa so skupinou novinárov spolupodieľa na kladení otázok postupne prichádzajúcim ministrom.
Ďalej bez priamej kontroly.
Približne o 12.20 h. objekt opustila úrad vlády a rovnakou trasou sa vrátila domov na Podtatranského
ulicu.
0018.00 h. bydlisko neopustila, kedy bolo jej sledovanie ukončené.
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Správa zo

dňa

09. 06. 2017

07.00 h. začaté zachytávanie Moniky Tódovej na ulici Podtatranského
nachádzalo zaparkované na obvyklom mieste.

č.

4. Vozidlo Audi A4 sa

10.23 h. prerušené zachytávanie. Objekt nebola videná, rovnako ani jej manžel.
14.57 h. pokračované v zachytávaní. Uvedené vozidlo stále parkovalo na rovnakom mieste. Zároveň
bolo začaté zachytávanie Eugena Kordu na Fedruszovej ulici č. 25. Čierny Opel Corsa BL 789 DG,
ktorý má používať, nebol v okolí bydliska až do skončenia zachytávania nájdený. Rovnako v sobotu
10. 06. 2017 po celý deň a v nedeľu 11. 06. 2017 po celý deň. Na elektrickom zvončeku pri dverách
do vchodu obytnej budovy je priezvisko Kordova, Eugen Korda sa však pravdepodobne na tejto
adrese nezdržiava vôbec alebo len zriedka.

17.25 h. zachytený Mirek Tóda. Oblečený bol v tričku a v krátkych nohaviciach. Pešo pokračoval
ulicami Podtatranského, Fraňa Kráľa na Hlbokú ulicu. Išiel veľmi svižne. Na strmej Hlbokej ceste
striedmo bežal i kráčal. Ponáhľal sa.
17.42 h. vyšiel na HavlÍčkovu ulicu, ktorou prešiel na Nekrasovu ulicu a vošiel do krčmy Funus.
Posadil sa k stolu uprostred radu pri HavlÍčkovej ulici, pri ktorom sedeli muž a žena v strednom veku.
Tóda sa s dvojicou nepoznal, krčma bola plná hostí a prisadnutie si k niekomu bola nevyhnutnosť.
Objednal si pivo a neustále pozeral smerom na vchod do záhradnej terasy. Asi po pätnástich minútach
vybral z vrecka mobilný telefón a prostredníctvom textových správ s niekým komunikoval. Uskutočnil
aj jeden hovor. Volajúcemu vykal a pýtal sa, čí to platí a či príde. Zrejme dohodnutý kontakt prísť
nemohol (alebo nechcel?), preto ho Tóda upokojoval, že to nevadí a že to presunú na "budúci týždeň".
Upozornil však, že uverejnenie čohosi má význam len v kontexte s prebiehajúcimi protestmi. Po
hovore vyslal ešte asi dve alebo tri textové správy. Mobilný telefón odložil, dopil pivo a o 18.17 h.
krčmu opustil. Rovnakou trasou sa vrátil domov. S dvojicou, ktorá s ním sedela pri stole, okrem
pozdravu, nemal žiaden kontakt, nič od nich neprevzal a ani im nič neodovzdal. Takmer po celý čas
sedel tak, ako je to zachytené na fotografii nižšie. Správanie Tódu nebolo všímavé či podozrievavé.

začali do baru Next Apache prichádzať pravidelní účastníci piatkových stretnutí (Apači). Už
prvý prišiel neznámy muž, tentoraz na vozidle Volvo BL 943 EG. Asi pätnásť minút po ňom
prišiel do baru neznámy muž, ktorý na stretnutia prichádza na BMW s nemeckým evidenčným číslom
KJM 1426.

20.05 h.

tradične

it
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Títo dvaja neznámi muži viedli sami rozhovor asi až do 21.45 h. Nebola 1m venovaná bližšia
pozornosť.
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21.49 h. vošiel do baru Štefan Hnb, zvítal sa s uvedenou dvojicou, objednal si biele víno a posadil sa
k nim. Vravel, že sa zdržal v redakcii, ale že niečo aj tak nestihol dokončiť. Rozprávali sa
o protestoch, vol'bách vo Vel'kej Británii a opäť o protestoch. Štefan Hnb uviedol,že si myslí, že Fico
ten tlak neustojí, že je to len začiatok. Dôležité vraj je, aby to nezaspalo cez letné dovolenkové
mesiace. Neznámy muž uviedol, že je škoda, že "Iveta je teraz vyradená kvôli Janovi". Hnb uviedol,
že to bude neudržatel'né, postupne sa vraj čoraz viac l'udí bude osmeľovať a budú verejne vystupovať.
Ved' "čo vraj môžu stratiť, tých pár sto eur, z ktorý už nevedia vyžiť?" ,,Rozumiete, ak má niekto
hypotéku, záväzky a má aký-taký slušný plat, tak je opatrný a kalkuluje, ale ak dostane aj dnes stále
tých 850 eur, treba sa ešte o to obávať a neskúsiť radšej s tým. čosi urobiť?" "Tí l'udia by však nemali
ostať zabudnutí, práve tá motivácia je to, čo dnes môže byť dobrým príkladom aj do budúcna". Hnb
filozofoval aj o politike USA či Veľkej Británie, rozprával vraj s Fedorom a ten je dosť znepokojený.
Fedor vraj nie je príliš nadšený z Dzurindu, že sa opäť tlačí do politiky. Opýtal sa, či si myslia, že by
to bolo dobré. Neznámy muž mu na to odpovedal, že podl'a jeho názoru Dzurinda nemá žiadnu šancu
a že mu to príde, akoby sa Fico ~ Dzurinda dohodli, aby Dzurinda pokazil vyhliadky pravice, ešte viac
ju rozdrobil a znemožnil vytvorenie pravicovej vlády. Uviedol, že jemu Dzurinda nebol nikdy
sympatický a že je presvedčený, že ho tak vníma aj väčšina potenciálnych voličov. Potom rozoberali
prípravy ďalšieho protestu, opäť sa spomínala Iveta, Viedeň, otvorená spoločnosť, Soros, akési fondy
a festival Pohoda. Na festivale Pohoda chcú diskusné fórum, na ktorom by Kiska i Iveta mali podporiť
mladých k d'alším protestom. Účasť mal prisl'úbiť aj Bezák. Kiska je plne zaangažovaný do podpory
protestov, spomenúť to má aj v pripravovanej výročnej správe o stave republiky. Kiska s Ivetou
komunikuje. Hnb povedal, že poveril Martina Mojžiša, aby sa venoval vytváraniu dojmu vo verejnosti
o spontánnosti protestov a o iniciatíve mladých l'udí. Podl'a neho je však potrebné do toho vtiahnuť
viac vysokoškolákov, stredoškoláci sú ešte jednoducho stále deti. Presné formulácie viet v rozhovore
nie je možné uvádzať z dôvodu, že nebol získaný autentický záznam, ale len priame počutie a prepis
počutého do písomných poznámok. Muž, ktorý na stretnutia prichádza vo vozidle s nemeckým.
evidenčným. číslom sa do rozhovoru takmer nezapájal. MÍkvo počúval a len občas čosi nezrozumitel'ne
dodal. Hríb sa mužov opýtal, či nevedia, ako je na tom Jano, či ho už pustili z nemocnice. Vraj mal na
mále a ešte dobre, že to takto dopadlo. Neznámy muž odpovedal, že už je z najhoršieho vonku, ale
musí sa šetriť a užívať lieky. Verí však, že Iveta na Pohodu pride, pozvánky dostali aj mladí
"organizátori" protestov,ktorí by mali byť aktívne zapojení do diskusie Kisku a Ivety s účastníkmi
festivalu .
22.15 h. tzv. cudzia klientela musela bar opustiť. Trojica ostala naďalej v bare až do 23.05 h. kedy bar
spoločne opustili. Štefan Hnb, ked'že v tieto dni je kaviareň "U Krajniaka" po večeroch zatvorená,
odišiel po Lýcejnej ulici domov.

Do 23.50 h. Monika Tódová ani Mirek Tóda bydlisko neopustili, vozidlo Audi A4 bolo stále na
svojom mieste. Zachytávanie uvedenej dvojice bolo ukončené.
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"Marek V."

16. novembra 2017

Správa
14. 11. 2017
06.15 h.

začatý

záchyt Mareka V. pred bydliskom na Velehradskej ulici Č. 30 v Bratislave.

07.48 h. opustil objekt vchod obytného domu spoločne s malým dieťaťom vo veku asi štyroch rokov.
Na chrbte niesol čierny ruksak. Prešiel do materskej škôlky vzdialenej asi 100 metrov od bydliska na
tej istej ulici.
08.04 h. škôlku opustil a vrátil sa pred vchod, v ktorom býva, zapálil si cigaretu, pozrel smerom

k oknám v bytovom dome a prešiel cez cestu na parkovisko pred Strednou priemyselnou školou
dopravnou. Podišiel k vozidlu Toyota Corolla šedo popolavej farby s EČV BL 038 OA. Po nastúpení
ostal asi päť minút sedieť za volantom a telefonoval. Zároveň, zrejme kvôli pohodlnosti, čakal
s naštartovaným motorom na roztopenie námrazy na oknách.
08.17 h. opustil vo vozidle parkovisko a pokračoval ulicami Velehradská, Azovskou, Páričkovou,
Dulovým námestím, Košickou, Miletičovou, Trenčianskou, Bajkalskou na Prievozskú, kde zaparkoval
na chodníku oproti sídlu Ringier Axel Springer. Ostal sedieť vo vozidle a dlho telefonoval. Asi po
dvanástich minútach vystúpil, zapálil si cigaretu, postával pri aute a pozeral smerom na uvedenú
budovu. Po dofajčení vybral z auta ruksak, nasadil si ho na chrbát a prešiel cez Prievozskú ulicu do
zamestnania.

fr'

Počas dňa

navštívil bufet na prízemí budovy a približne raz za hodinu a štvrt' vyšiel pred budovu
fajčiť. Striedavo postáva alebo sa prechádza pred budovou s cigaretou sám alebo s niektorých
z kolegov, najčastejšie však s Dagom Danišom.
14.55 h. opustil objekt budovu, nasadol do vozidla a zaviezol sa ulicami Prievozská, Ružová dolina,
Trenčianska,

Bajkalská, Gagarinová na Tomášikovú ulicu na parkovisko pred Paneurópskou vysokou
školou. Z vozidla vystúpil a vošiel do budovy školy. Na mieste sa v tom čase nachádzali dopravní
policajti i policajti v civilnom oblečení a celý priestor bol dôsledne kontrolovaný. Bolo nepochybné,
že školu navštívi niekto, komu takúto pozornosť sa musí venovať.
15.25 h. prišla na uvedené parkovisko kolóna limuzín a vozidiel policajného sprievodu. Z jedného
z vozidiel vystúpil Andrej Kiska a vošiel do budovy školy.
17.11 h. objekt budovu školy opustil, nasadol do svojho vozidla a odviezol sa pred zamestnanie.

Vozidlo zaparkoval na približne rovnakom mieste, ako predtým, a vošiel do zamestnania.
19.25 h. objekt zamestnanie opustil, nasadol do vozidla a telefonoval. Po chvíli vystúpil z vozidla,

zapálil si cigaretu, prechádzal sa pri vozidle a neustále telefonoval.
19.42 h. znovu nasadol do vozidla a pohol sa po Prievozskej ulici,

Miletičovej

ulici, Košickej ulici,
Mojmírovej ulici na Velehradskú ulicu, kde vozidlo zaparkoval na parkovisku pred Strednou
priemyselnou školou dopravnou. Z vozidla vystúpil, vybral ruksak a vošiel do vchodu Č. 30.
Do 22.30 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

(
\
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15. 11.2017
06.17 h.

začatý

záchyt Mareka V. v mieste jeho bydliska.

07.54 h. opustil objekt vchod v spoločnosti malého dieťaťa. Objekt mal na chrbte čierny ruksak
a v ruke naplnenú bielu igelitovú tašku. Spoločne s dieťaťom prešiel cez Velehradskú ulicu na
parkovisko k svojmu vozidlu. Vozidlo stálo na rovnakom mieste, na akom bolo večer odstavené
Objekt otvoril batožinový priestor a odložil tam igelitovú tašku a ruksak. Zatvoril vozidlo a odviedol
dieťa do škôlky.
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08.11 h. opustil materskú škôlku, zapálil si cigaretu a pomaly sa vrátil k svojmu vozidlu. Chvíľu
postával za vozidlom, fajčil a telefonoval. Po dofajčení nasadol do vozidla a zaviezol sa ulicami
Velehradskou, Azovskou, Páričkovou, Dulovým námestím, Košickou, Miletičovou, Trenčianskou,
Bajkalskou na Prievozskú, kde zaparkoval na chodníku oproti sídlu Ringier Axel Springer. Ostal asi
15 minút sedieť vo vozidle a telefonoval. Potom z vozidla vystúpil, zapálil si cigaretu a pozeral
smerom na okná budovy, kde pracuje. Javilo sa to, že na niekoho čaká a spolu niekam pôjdu. Opäť
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prijal hovor, po ktorom otvoril batožinový priestor, vybral z neho ruksak a igelitovú tašku a prešiel cez
Prievozskú ulicu do zamestnania.

Cez deň navštívil sám dvakrát bufet na prízemí budovy a zhruba raz za hodinu vychádzal z budov na
parkovisko zapáliť si cigaretu. Fajčieva sám alebo s Dagom Danišom.
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18.13 h. objekt opustil zamestnanie, na chrbte niesol svoj ruksak a v ruke naplnenú bielu igelitovú
tašku. Nastúpil do svojho vozidla a asi 12 minút telefonoval alebo smskoval. Následne odišiel
rovnakou trasou, ako deň predtým, domov. Vozidlo zaparkoval na parkovisku pred strednou školou
a s ruksakom a igelitkou vošiel do vchodu, v ktorom býva .

Do 22.30 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

13253
16. 11. 2017

06.38 h. začatý záchyt Mareka V. v mieste jeho bydliska. Jeho vozidlo stálo zaparkované na
rovnakom mieste, na akom bolo v predchádzajúci večer odstavené.
07.12 h. opustil objekt bydlisko spoločne s malým dieťaťom, prešli k motorovému vozidlu Toyota
Corolla a nasadli. Pohli sa po Velehradskej ulici, Azovskej ulici, Páričkovej ulici, Dulovom námestí,
Spišskou ulicou, Turčianskou ulicou, Prievozskou ulicou, kde pre zhustenú premávku a svetelnej
signalizácii došlo k pretrhnutiu vizuálneho kontaktu s vozidlom objektu. Bolo zaregistrované, že
pokračoval smerom na most Apollo.

,t

07.51 h. bolo vozidlo objekta spozorované na Dolnozemskej ulici, ako smeruje na most Apollo a ďalej
na Košickú ulicu. Ďalej pokračoval po Prievozskej ulici, Miletičovej ulici, Trenčianskej ulici,
Bajkalskej ulici, znovu na Prievozskú ulicu tak, aby mohol zaparkovať na parkovisku oproti budovy,
v ktorej pracuje. Vozidlo zaparkoval pri stene predajne Tesco. Z vozidla musel vystúpiť dverami pre
spolujazdca a s ruksakom na chrbte prešiel do zamestnania.
Počas dňa raz navštívil bufet na prízemí budovy, aby si zakúpil jedlo a nápoj. S nikým sa tu
nekontaktoval. Približne každú hodinu a štvrť chodil sám fajčiť pred budovu.

17.52 h. objekt opustil budovu, prešiel k vozidlu
a obvyklou trasou sa zaviezol domov. Vozidlo
zaparkoval tentoraz pred vchodom, kde našiel voľné
miesto. Vystúpil z vozidla a s ruksakom v ruke vošiel
do vchodu.
Do 22.30 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo
skončené.
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"Marek V."

20. novembra 2017

Správa
20.11.2017
06.12 h. začatý záchyt Mareka V. v mieste jeho bydliska. Vozidlo Toyota Corolla bolo zaparkované
pred budovou Strednej odbornej školy dopravnej.
07.46 h. opustil objekt bydlisko spoločne s malým dieťaťom, ktoré odviedol do neďalekej materskej
škôlky. Po opustení škôlky prešiel na parkovisko k svojmu vozidlu a zapálil si cigaretu. Fajčiac
pozeral do mobilného telefónu a striedavo na okna bytového domu. Po dofajčení nasadol do vozidla
a odviezol sa obvyklou trasou do zamestnania na Prievozskú ulicu. Vozidlo zaparkoval pri predajni
Tesco expres a prešiel do "budovy Ringier Alex Springier". Ako obvykle, aj tentoraz, asi po necelej
hodine, vyšiel fajčiť pred budovu a pri návrate do budovy sa zastavil v bufete na prízemí.
09.31 h. objekt opustil zamestnanie, prešiel rýchlym krokom k vozidlu, nasadol a odišiel vozidlom
smerom do centra mesta.
10.12 h. vošiel s vozidlom na parkovisko pred Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaparkoval
vozidlo a rýchlym krokom vošiel do budovy ústredia. O približne 10.20 h. sa v budove konala tlačová
beseda premiéra, ministra práce a generálneho tajomníka ústredia k stavu nezamestnanosti.
10.55 h. objekt budovu ústredia opustil a vozidlom sa zaviezol k Národnej rade Slovenskej republiky.
Vozidlo zaparkoval na Smetanovej ulici a rýchlou chôdzou prešiel do budovy parlamentu. Tu malo
krátko po jedenástej hodine tlačovú besedu hnutie OĽaNO. Pravdepodobne išiel na túto tlačovú
besedu. Toto však nebolo potvrdené.
12.48 h. objekt budovu parlamentu opustil, prešiel k vozidlu, nasadol a pokračoval dole po Palisádach
na Suché mýto, ďalej pokračoval na parkovisko pred svoje zamestnanie na Prievozskej ulici, kde
vozidlo zaparkoval a vošiel do zamestnania.
16.20 h. objekt zamestnanie opustil, nasadol do vozidla a zaviezol sa na Kvačalovú ulicu, kde
s vozidlom zastavil pred potravinami "Malina", zapol výstražné svetlá na vozidle a vošiel do potravín.
Uskutočnil malý nákup a vrátil sa do vozidla, s ktorým sa zaviezol pred svoje bydlisko. Zaparkoval,
vybral nákup a vošiel do vchodu.
17.58 h.
objekt bydlisko opustil, nastúpil do vozidla a pokračoval Velehradskou ulicou,
Svätoplukovou ulicou, Mlynskými Nivami, Karadžičovou ulicou, Groslingovou ulicou na Lazaretskú
ulicu, kde vozidlo zaparkoval pri budove Petitpressu. Z vozidla vystúpil a vošiel do budovy .
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19.48 h. objekt budovu Petitpressu opustil,
nasadol do vozidla a zaviezol sa na
Velebradskú ulicu pred svoje bydlisko.
Z vozidla vystúpil a vošiel do vchodu.
Do 22.30 h. objekt bydlisko neopustil,
pozorovanie bolo skončené.

Správa
21.11.2017

)

r

06.27 h. začaté zachytávanie Mareka V. pred
jeho bydliskom. Jeho vozidlo, Toyota
Corolla, bolo zaparkované na rovnakom
mieste,
na
ktorom
ho
odstavil
v predchádzajúcich
neskorých nočných
07.52 h. objekt opustil bydlisko spoločne s malým
dieťaťom, ktoré zaviedol pešo do škôlky. V škôlke sa
tentoraz zdržalo čosi dlhšie ako inokedy. Po opustení
škôlky ostal stáť na chodníku, zapálil si cigaretu,
vybral mobilný telefón a telefonoval. Pomalou
chôdzou prešiel k svojmu vozidlu, pri ktorom ostal
stáť, fajčil a ešte stále telefonoval.

.)
)

08.26 h. nastúpil do vozidla a zaviezol sa rovnakou
trasou, ako v predchádzajúci večer, k budove
Petitpress na Lazaretskej ulici. Dlhšiu dobu neúspešne
hl'adal miesto na parkovanie. V priestore, sa aj vzhl'adom na rekonštrukčné práce na Špitálskej ulici
vytváral totálny dopravný chaos, ulice sa rýchlo upchávali autami. Objekt pomerne dlho ostal
uviaznutý vo vozidle. Občas z vozidla, napriek hustému dažďu, vystúpil a rozhliadal sa, aby zistil
východisko zo
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09.42 h. objekt získal náhle sa uvoľnené miesto na parkovanie na Francisciho ulici. Vozidlo
zaparkoval a veľmi rýchlou chôdzou prešiel na Lazaretskú ulicu do budovy Petitpressu. Na vstupe ho
nik nečakal a ani sa neevidoval na vrátnici. Vrátnika len pozdravil mávnutím ruky a vyšiel do vyšších
poschodí. Počas svojho pobytu v Petitpresse objekt s nikým nevyšiel von fajčiť, či napríklad vypiť si
kávu do okolitých kaviarní.
12.23 h. objekt opustil uvedenú budovu a prešiel k svojmu vozidlu. Nastúpil a zaviezol sa na
Prievozskú ulicu, kde vozidlo zaparkoval oproti zamestnaniu a vošiel do "budovy Ringier Alex
Springieť'. Po vstupe do budovy prešiel do bufetu, kde
_
.--:::;;;;ii
sa naobedoval. Po obede vyšiel pred budovu na jednu
cigaretu a vrátil sa dnu.

.) V

15.36 h. objekt opustil zamestnanie, nastúpil do
vozidla a zaviezol sa na Kvačalovú ulicu do predajne
potravín "Malina". Urobil malý nákup, vrátil sa do
vozidla a odviezol sa pred bydlisko. Z vozidla vystúpil
a vošiel do vchodu.

Do 22.16 h. objekt bydlisko neopustil, pozorovanie
bolo skončené.

Správa
22. 11. 2017
06.45 h.

začaté

zachytávanie v mieste bydliska.

07.47 h. objekt opustil bydlisko. Zaviedol dieťa do škôlky a prešiel na parkovisko k svojmu vozidlu.
Zapálil si cigaretu a obzeral si vozidlo. Po dofajčení nasadol a s vozidlom opustil parkovisko.
Pokračoval ulicami Velehradská, Svätopluková, Záhradnícka, Karadžičová, Legionárska, Šancová,
Pražská na križovatku Patrónka.
08.32 h.
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na uvedenej križovatke bol prerušený vizuálny kontakt s vozidlom objektu. Bolo to
zapríčinené mimoriadne hustou premávkou, nepriaznivým časovaním svetelnej signalizácie
a prechádzajúcou sanitkou z Kramárov so zapnutou sirénou. Vozidlo objekta ako posledné prešlo
križovatkou pred uvedenou sanitkou. Prejazd sanitky spôsobil zdržanie a červený signál na semafore.
Situáciu objektívne nebolo možné zvládnuť s disponibilným počtom síl a prostriedkov. Zvýšenou
rýchlosťou bola bezvýsledne preverená diaľnica po výjazd na Lozorno. Následne boli bezvýsledne
prehl'adané Kramáre, Železná studienka, Polianky, Karlová Ves i Dúbravka, Záhorská Bystrica
(Markíza), okolie parlamentu, úradu vlády, Panenská ulica i Mlynská dolina .
11.10 h. objekt zachytený na Prievozskej ulici ako parkuje vozidlo na parkovisku oproti svojmu
zamestnaniu. Počas svojej prítomnosti v zamestnaní sa naobedoval v bufete na prízemí a vychádzal na
parkovisko fajčiť sám alebo s jedenkrát s Dagom Danišom.
16.55 h. objekt zamestnanie opustil a odišiel s vozidlom domov.

(.
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Do 21.00 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

V nočných hodinách, presne o polnoci, sa na stránke
),
objavil článok objekta
s obsahom rozhovoru s Igorom Matovičom, vrátane videa. Preto je vysoko pravdepodobné, že objekt
po strate smeroval na stretnutie s uvedeným politikom.

27.11.2017
06.55 h.

začatý

záchyt v mieste bydliska.

08.12 h. objekt zachytený vo svojom vozidle na Velehradskej ulici. Pokračoval obvyklou trasou na
Prievozskú ulicu, kde zaparkoval. Po vystúpení z vozidla vošiel do svojho zamestnania. Počas dňa, tak
ako inokedy, vychádzal fajčiť pred budovu na parkovisko. Pred obedom vošiel do bufetu a kúpil si
nápoj a cigarety. V čase obeda znovu prišiel do bufetu a s neznámou kolegyňou obedoval. Viedli spolu
rozhovor o bližšie neidentifikovaných
vlastníckych vzťahoch. Po zjedení obeda
obaja vyšli na parkovisko a spoločne
fajčili. Potom vošli do budovy.
18.44 h. objekt opustil zamestnanie. Na
chrbte niesol čierny ruksak a v ruke
naplnenú igelitovú tašku. Prešiel naprieč
Prievozskou ulicou k svojmu vozidlu
a zapálil si cigaretu. Uskutočnil hovor
z telefónu a taktiež sa javilo, že si
s niekým vymieňa sms správy. Napokon,
asi po desiatich minútach, nasadol do
vozidla. Znovu telefonoval a po
telefonáte dlho hľadel do mobilného
telefónu, ktorý mu v tme osvetľoval tvár.
19.05 h. odišiel s vozidlom do miesta
bydliska.
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19.57 h. objekt opustil svoje bydlisko, nasadol do svojho vozidla a odišiel ulicami Velehradská,
Svätoplukova, ulicou Mlynské Nivy, Karadžičovou ulicou, Groslingovou ulicou na Lazaretskú ulicu,

kde vozidlo zaparkoval pred budovou Petitpressu. Vystúpil z vozidla, v ruke niesol zrolované papiere
formátu A4 a vošiel do budovy vchodom z Cintorínskej ulice.
21.16 h. objekt sám uvedenú budovu opustil, nasadol do svojho vozidla a zaviezol sa domov.

Do 22.40 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

28. 11. 2017
07.01 h. začatý záchyt v mieste bydliska. Vozidlo stálo zaparkované na mieste, na ktorom ho objekt
v predchádzajúci večer zaparkoval.
08.31 h. objekt zachytený na Velehradskej ulici ako vo svojom vozidle pokračuje na Azovskú ulicu
a ďalej Páričkovú ulicu, Dulovo námestie, Košickú ulicu, Spišskú ulicu, Trenčiansku ulicu a Ružovú
dolinu, kde s vozidlom vošiel na parkovisko pri Prievozskej ulici oproti svojmu zamestnaniu.
Parkovisko bolo v tom čase celkom zaplnené vozidlami, preto chvíľu hľadal miesto na parkovanie. To
napokon našiel až na chodníku. Vystúpil z vozidla a zapálil si cigaretu. Chviľu postával pri vozidle
a pozeral smerom do okien budovy svojho zamestnania. Obišiel tiež vozidlo a obzeral si ho, akoby
hľadal prípadné poškodenie laku. Potom vybral z vrecka mobilný telefón a asi tri minúty s nim
manipuloval. Zahasil cigaretu, vybral z vozidla čierny ruksak, ktorý si nasadil na chrbát a prešiel
kolmo cez Prievozskú ulicu do zamestnania. Počas dňa sa opakoval bežný scenár s fajčiarskymi
prestávkami a návštevou bufetu. Do 15.00 h. objekt zamestnanie neopustil.
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29. 11. 2017
07.02 h.

začatý

záchyt v mieste bydliska.

08.16 h. objekt zachytený vo vozidle na Velehradskej ulici. Obvyklou trasou sa zaviezol do svojho

zamestnania na Prievozskej ulici. Počas dňa sa zdržiaval v budove, v ktorej pracuje. Opúšťal ju len
počas fajčiarskych prestávok. V čase obeda zišiel do jedálne a bez spoločnosti pri stole zjedol obed.
16.25 h. opustil zamestnanie, nasadol do svojho vozidla a odviezol sa ulicami Prievozská, Mlynské

nivy, Karadžičová, Groslingová na Lazaretskú ulicu, kde zaparkoval, z vozidla vystúpil a svižnou
chôdzou prešiel ku kaviarni vedľa budovy Petitpressu. Cez okna nazeral dnu, vybral z vrecka mobil
a telefonoval. Po skončení asi tridsať sekundového hovoru odišiel spred kaviarne a vošiel do budovy
Petitpressu. V tom čase sa začalo výrazne kaziť počasie. Fúkal silný vietor a začalo silno snežiť.
Viditeľnosť a podmienky pre obrazové dokumentovanie boli veľmi skomplikované.
17.50 h. opustil bez sprievodu uvedenú budovu, nasadol do svojho vozidla a

pokračoval

v jazde

ulicami Cukrovou, 29. augusta, Špitálskou, Záhradníckou, Svätoplukovou, Kulíškovou na Kvačalovu
ulicu, kde s vozidlom zastavil pred predajňou potravín "Malina". Na vozidle nechal rozsvietené
výstražné svetlá a uskutočnil v potravinách rýchly nákup. Po opustení potravín, nastúpil do svojho
vozidla a zaviezol sa domov.

(
I

18.42 h. vošiel do vchodu na Velehradskej ulici, v ktorom býva.

Do 22.00 h. bydlisko neopustil, pozorovanie bolo

skončené.

29.11.2017
začatý

záchyt v mieste bydliska. Vozidlo objekta stálo zaparkované na mieste, na ktorom
bolo večer odstavené. V uliciach hlavného mesta bola kvôli sneženiu kalamitná situácia v doprave.
06.50 h.

Objekt v dopoludňajších hodinách neopustil bydlisko, neodviedol ani dieťa do škôlky. Krátko
popoludní prešiel v domácom oblečení k vozidlu a vybral z neho pravdepodobne nabíjací kábel na
mobilný telefón. S bielym káblom v ruke sa vrátil do vchodu.
Do 21.00 h. bydlisko neopustil. Pozorovanie bolo

skončené.

05.12.2017
06.58 h. začatý záchyt v mieste bydliska .
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07.52 h. objekt opustil bydlisko a zaviedol dieťa do škôlky. Potom nasadol do svojho vozidla
a zaviezol sa obvyklou trasou do svojho zamestnania na Prievozskú ulicu. Počas dopoludnia bol
opakovane videný na parkovisku pred budovou a fajčil. Obedoval v jedálni na prízemí budovy.
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13.04 h. opustil zamestnanie a zaviezol sa domov.
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13.22 h. opustil bydlisko, nastúpil do svojho vozidla a zaviezol sa k parlamentu, kde prebiehala
mimoriadna schôdza o odvolávaní ministra vnútra. Zaparkoval vozidlo a vošiel do budovy parlamentu.
Pozorovanie bolo skončené.
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Správa zo dní 06. 09. 2017 až 20. 09. 2017
Dňa

06. 09. 2017

vo večerných hodinách bola vykonaná ohliadka miesta bydliska osoby Adam Valček v obci Nová
Dedinka, ulica Poľná 23. Uvedená adresa patrí k rodinnému domu v okrajovej ulici uvedenej obce od
smeru Veľký Biel. Ide o tzv. "Okál", čo boli montované rodinné domy na kľúč v 80. rokoch minulého
storočia. Stavba už je viditeľne opotrebovaná a nie je jej venovaná patričná starostlivosť. Navyše dom
pôsobil akoby v ňom nik nebýval, dvor bol zanedbaný, vstupné schodisko založené rôznymi
predmetmi..., večer sa však v dome zažalo slabé svetlo. Pred domom parkovalo dodávkové vozidlo
značky Opel s EČV se 711 ex s výrazným reklamným označením ,,Dobrý pastier" . Žiadne iné
vozidlo k uvedenému domu do 22.30 h. neprišlo. Ohliadka bola ukončená.

))

Dňa

07. 09. 2017

06.00 h. začatý záchyt na Poľnej 23 v obci Nová dedinka a pred redakciou SME na Lazaretskej ulici
v Bratislave.

zaparkovalo na Lazaretskej ulici dodávkové vozidlo Opel se 711 ex s reklamným
,,Dobrý pastier". Vozidlo zaparkovalo takmer oproti redakcii SME, vodič ostal sedieť vo
vozidle, na vozidle zapol výstražné svetlá, telefonoval a ostal čakať. Po chvíli z vozidla vystúpil
a spolu s ním aj asi 6 ročný chlapec.

16.12 h.

označením

Vodič bol asi 55 až 60 ročný, približne 180 cm vysoký, na očiach mal dioptrické okuliare, v ruke držal
papierové hárky formátu A4 - vid' foto vyššie.

16.18 h. vyšiel z budovy Petit press, v ktorom o. i. sídli aj redakcia SME, mladý pár a prešiel
k uvedenému vozidlu. Muž bol asi 178 cm vysoký, mal hnedé vlasy - skôr svetlé, mal pestovanú
bradu a fúzy, na očiach mal slnečné okuliare. Bolo veľmi ťažké identifIkovať, či ide o Adama
Valčeka, ktorý na webe má fotografIe s oholenou tvárou, takmer bez vlasov a samozrejme bez
slnečných okuliarov.

j

\

13262
S vodičom sa pár nezvítal, resp. len letmo si navzájom kývli. Vodič okamžite hromžil, že sa tam veľmi
zle parkuje, že tam takmer netrafil, lebo celá Špitálska je viac rozbitá ako za vojny, že sú samé
obchádzky a pod. Pár si to mÍkvo vypočul a Adam ValČek zrejme vyzval muža z dodávky, aby si išli
sadnúť do kaviarne oproti - Cafe Axioma. Posadili sa na terasu, muž z dodávky hneď pred Adama
Valčeka predostrel uvedené papiere a vyzval ho, aby to podpísaL Adam Valček vzal pero, ani text
nečítal, a podpísal to. Nestihli si ani objednať a muž sa vrátil s malým chlapcom do dodávky a odišiel
z Lazaretskej ulice. Adam Valček vstal a spoločne s neznámou mladou ženou sa vrátil do budovy Petit
pressu. Do uvedenej kaviarne po celý deň chodia na kávu a cigaretu mnohí novinári z periodík,
ktorých centrály sídlia v uvedenej budove. Z kaviarne je dobre vidieť na vchod do budovy Petit press.
Vstup do budovy je však možný aj cez podzemné garáže. Je známe, že Adam Valček nevlastní
motorové vozidlo. Ak by ho niekto vozil z práce a do práce, bolo by veľmi komplikované zachytiť
sledovaného vo vozidle v prípade, ak by malo na sklách tmavé fólie.

j

Do 23.30 h. kedy sa v redakcii SME stále svietilo, zrejme sa čakalo na dôležité hlasovanie
v parlamente, Adam Valček pešo budovu neopustil. Nebol zachytený ani v žiadnom z vozidiel
vychádzajúcich z podzemnej garáže, do ktorého bolo vidieť. Do rovnakého času Adam Valček
neprišiel na ulicu Pol'nú 23 v obci Nová Dedinka.

Dňa

08.09.2017

bol v čase od 06.00 h. do 22.00 h. vykonávaný záchyt Adama
Lazaretskej ulici v Bratislave. Adam Valček nebol videný.

Dňa

Valčeka

v obci Nová Dedinka a na

09.09.2017

Valček

od 06.00 h. do 22.00 h. vykonávaný záchyt Adama Valčeka v obci Nová Dedinka. Adam
nebol videný.

Dňa

11. 09. 2017

bol v

čase

bol v čase od 06.00 h. do 22.00 h. vykonávaný záchyt Adama
Lazaretskej ulici v Bratislave. Adam Valček nebol videný.
Počas

Valčeka

v obci Nová Dedinka a na

zachytávania na Lazaretskej ulici z kaviarne Cafe Axioma bol spozorovaný špeciálny
prokurátor Dušan Kováčik. V čase obeda vošiel do kaviarne, posadil sa k stolu, objednal si pivo a na
niekoho čakal. Po asi troch minútach vošiel do kaviarne neznámy muž a posadil sa k Dušanovi
Kováčikovi. Tiež si objednal pivo a viedli rozhovor.

í
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Kvalita fotografií je žiaľ nízka z dôvodu,že obraz bol snímaný v pohybe. Dušan Kováčik bol veľmi
obozretný,preto nebolo vhodné zaujímať stálu pozíciu na dokumentovanie. Čiastočne zlyhal aj ľudský
faktor v prípade dokumentujúcej osoby.
Stretnutie trvalo asi 25 minút. Potom každý z dvojice kaviareň opustil samostatne.

Dňa

12. 09. 2017

hodinách bol uskutočnený kontakt s Andrejom Jevičom, okrem iného sa nám podarilo
získať kontakt na osobu, ktorá má dobrý prehľad o redakcii SME. V nasledujúci deň sme sa s touto
osobou stretli. Ústredným motívom stretnutia bola aj tentoraz lukostrel'ba. V istý moment sa začala
rozoberať politika a len tak veľmi opatrne sme nadhodili kvalitu článkov a komentárov denníka a asi
desať rôznych mien novinárov. Medzi nimi aj Adama Valčeka. Počas asi trojhodinového sedenia sme
sa dozvedeli, že Adam Valček je tak trochu čudák, introvert uzavretý do seba. V detstve mal byť
týraný vlastným otcom, s ktorýtn sa vraj vôbec nestýka. Malo ho to vraj veľmi poznačiť Týranie
zažívali spoločne so svojim bratom, ktorý mal pred približne rokom dopravnú nehodu, pri ktorej
zahynul. Na motocykli vrazil do mad'arskéhokamióna, ktorý sa nesprávne otáčal pri benzínke v Senci.
Ostali po ňom dve malé deti - dievčatká. Z toho sa Adam Valček psychicky zrútil a len postupne sa
z toho spamätáva. S uvedeným vodičom dodávky bol malý chlapec a iné vnúčatá, ako dievčatá po
zosnulom bratovi by Valčekov otec nemal mať. Naznačuje to, žev dome v Novej Dedinke nemusí žiť
Valčekov otec. Adam Valček by mal mať vzťah s kolegyňou Martinou Raabovou. Ide zrejme o ženu
na fotografii zo dňa 07. 09. 2017, s ktorou vyšiel z budovy Petit pressu a následne sa stretli s mužom
z dodávky OpeL Vzťah je vraj trochu komplikovaný, čo zrejme súvisí s uvedenými psychologickými
traumami Adama Valčeka. Je však pravdepodobné, že Valček prespáva u Raabovej, ktorá by mala
mať byt kdesi vo Vrakuni. Presnú adresu sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Tieto informácie nám však
dávajú nový predpoklad úspešného záchytu samotného Valčeka.
Vo

večerných

Dňa

13. 09. 2017

bol v čase od 06.30 h. do 18.00 h. vykonávaný záchyt Valčeka na Lazaretskej ulici v Bratislave.
Krátko po 08.30 h. prišla do zamestnania Martina Raabová. Prišla sama zo smeru od ulice 29. augusta.
Vošla do redakcie SME vchodom z Cintorínskej ulice.
V čase medzi 16.00 h. a 16.30 h. budovu Petit pressu masovo opúšťali zamestnanci redakcií.
Do 18.30 h. Adam Valček ani Martina Raabová neboli videní. Zachytávanie boio skončené.

Dňa

ŕ

19. 09. 2017

V čase od 06.55 h. do 19.00 h. bol vykonávaný záchyt na Cintorínskej ulici i Lazaretskej ulici.
14.08 h. oproti budove Petit pressu na Lazaretskej ulici zastavilo dodávkové vozidlo Opel SC 711 CX
s reklamným označením ,,Dobrý pastieť', ktoré zvykne parkovať v obci Nová Dedinka na Poľnej ulici
Č. 23, kde má Adam Valček bývať, čo sa nepotvrdilo. Z vozidla vystúpil ten istý muž, ako dňa 07.09.
2017, ostal stát' pri vozidle a telefonoval. Čakal asi 10 minút a ked' k nemu nik neprichádzal, nasadol
do vozidla a odišiel smerom na ulicu 29. augusta. Pokračoval Mlynskými nivami,Prievozskou ulicou,

I
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Gagarinovou ulicou, diaľničným obchvatom, Seneckou Cestou do Bernolákova, kde odbočil smerom
na Novú dedinku. V Novej dedinke zaparkoval pred pohostinstvom a chvíľu sa rozprával s asi 65
ročným neznámym mužom. Po rozhovore nastúpil do vozidla a odviezol sa na Poľnú ulicu č. 23, kde
vozidlo zaparkoval a vošiel do dvora patriacemu k uvedenej adrese.
Adam Valček ani Martina Raabová neboli videní. Záchyt bol skončený.

Dňa

od 07.15 h. do 20.00 h. bol vykonávaný záchyt na Cintorínskej ulici i Lazaretskej ulici. Adam
Valček ani Martina Raabová neboli videní. Záchyt bol skončený. Bolo rozhodnuté, že do zistenia
relevantných informácii o skutočnom bydlisku Adama Valčeka a mieste výkonu jeho práce, resp.
spôsobu dochádzania do zamestnania a odchádzania z neho, bude zachytávanie prerušené. Výkon
záchytu je na daných adresách možný len z motorového vozidla, ak sa skoro ráno podari nájsť vhodné
parkovacie miesto alebo z priľahlých kaviarní či z bufetu nemocnice Sv. Michala. Na istý čas sa
z týchto priestorov musíme stiahnuť.

V

,j

20.09.2017

čase

(I"
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Správa zo

dňa

18. 05. 2017

18.05.2017 sa konal seminár sudcov obvodu Krajského súdu Bratislava v rekreačnom zariadení Zboru
väzenskej a justičnej stráže pri obci Omšenie.
13.47 h. príchod na miesto konania seminára. Príjazdová cesta k rekreačnému zariadeniu vedie
k hlavnému vchodu, ktorý je na najvyššom poschodí hlavnej budovy komplexu. Budova je zasadená
do strmého svahu. Z okien a balkónov na opačnej strane budovy je vidiet' relatívne hlboké a široké
údolie s bažinami, za ktorým je vo vzdialenosti asi 300 metrov vzdušnou čiarou zalesnený kopec.
Uzavretá spoločnost' s približne 50-timi sudkyňami a sudcami, vrátane predsedu krajského súdu,
hovorcu krajského súdu a predsedníČky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a jej ostražitého
sprievodu, a popísa né t'ažké situovanie budovy v prostredí lesnej samoty naznačilo, že dosiahnut'
cieľ bude mimoriadne náročné. Napriek dvojnásobnému kontrolovanému vstupu sa podaril vstup do
priestorov loby baru a jedálne. Sudcovia tu o
14.20 h. v hlúčikoch živo diskutovali o svojich prípadoch, stave súdnictva u nás i v susedných
krajinách, ministerke spravodlivosti, Harabínovi, apod. Priebežne popíjali pivo čapované zo suda na
jednom z balkónov. Priebežne odchádzali na recepciu, kde bol zapnutý televízor s prenosom zápasu
hokejových majstrovstiev sveta.
15.00 h. prišlo pred hlavný vchod vozidlo, z ktorého vystúpil muž a začal vykladat' aparatúru
potrebnú na tanečnú zábavu. Bolo zistené, že do 18.00 h. mal byt' program sudcov vol'ný, mohli
využit' tamojšie well nes, prechádzku alebo sa občerstvovat' v lobby bare alebo na uvedenom
balkóne. Na uvedený balkón cca o 1655 h. prišla aj predsedníČka Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky v sprievode predsedu Krajského súdu Bratislava.

17.30 h. bolo zrejmé, že sudcovia postupne zistili, že majú medzi sebou niekoho, koho nikto z nich
nepozná. Zvlášt' predsedníČka Najvyššieho súdu, ktorá vedie niekol'ko disciplinárnych konaní so
svojim predchodcom a je ním a tzv. novinárom Martinom Daňom nevyberaným až hrubým
spôsobom urážaná a ponižovaná, bola vel'mi všímavá (čo je vidiet' aj na krátkom videu získaného na

110bčerstvovacom"

balkóne). Bol daný pokyn na novú prezentáciu recepčnými, ktorí už ale nedostali
možnost' neželaných návštevníkov skonfrontovat'. Priestor bol skupinou sledovania diskrétne
opustený.
20.45 h. nastalo zotmenie. Bol vykonaný asi dvojkilometrový presun lesom a zaujatá pozícia cca 300
metrov vzdušnou čiarou oproti uvedenému balkónu. V tomto čase bola už v plnom prúde tanečná
zábava. Popíjajúci a fajčiaci účastníci postávali na balkóne. V miestnosti hrala hudba, ktorú
sprevádzali svetelné disco efekty. Niektorí z účastníkov postupne odchádzali z miesta vozidlami
domov. Na samotnej tanečnej zábave sa zúčastnilo len približne 15 až 20 osôb. Nešlo o žiadnu bujarú
zábavu, skôr veselé posedenie IIV norme" pri hudbe a pohári vína. Bol vykonaný pokus
o dokumentáciu z diaľky, no problémom bolo, že balkón bol počas celej doby konania diskotéky
tmavý bez umelého osvetlenia. Málo osvetlená bola tiež miestnost', v ktorej sa sudcovia zabávali. Preto
postupne s nastupujúcou tmou bolo možné získat' len zábery so siluetami osôb... Napriek enormnej
snahe a trpezlivosti do neskorých nočných hodín sa situácia nezmenila. Napriek tomu, že balkóny
boli vybavené svietidlami, neboli použité.
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01.00 h. zábava bola na konci, bolo sledovanie ukončené.
Záver:
Ciel' sledovania bolo možné dosiahnut' len za predpokladu udržania osobnej prítomnosti vo vnútri
v priestoroch konania zábavy alebo za predpokladu priaznivých svetelných podmienok a excesu
správania vytypovanej osoby na balkóne. Ani jedna z možnosti však objektívne nenastala, preto
nebol ciel' dosiahnutý. Riešením v takýchto prípadoch by mohlo byt' použitie malého dronu. Jeho
prevádzku by iné osoby pre hlasnú hudbu nepočuli a v tme nevideli. Dron dokáže zostat'
v nastavenej polohe aj hodinu až dve a rovnaký čas zaznamenávat' kvalitný obraz. Je však zrejmé, že
jeho využitie by bolo možné len veľmi zriedkavo. Práve v podobných prípadoch, akým bol tento.

?
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Vec:
Analýza USB pamäťového
- jnformácia

nosiča Č.

3, tvar kľúča, kovový (stopa 183)

Analýzou Vami predloženého forenzného obrazu obsahu USB kľúča o veľkosti 3900 MB
bolo zistené, že predmetná pamäťová stopa obsahuje nasledovnú súborovú štruktúru a údaje:
[Informácie o fyzickom disku podľa protokolu programu FTK® Imager v. 4.2.0.13]
Model: Generic Flash Disk USB Device
Drive Serial Number: 4
Ceľková kapacita: 3900 MB
Počet sektorov: 7987200
[Kontrolné súčty HASR]
MD5 checksum: c89674fba21bl 896e4c77f61a46f2d7e
SHAI checksum: f89ce83d537c3d3fe767lda3755chc6a522b584a
ďalej

i

už len "USB kľúč č.3".

l,

Telefón
+4211961 050515

Fax
+4211961 05.90 95

E-mail

dusan.mikulaj@minv.sk

Internet
~~,:c',\Y,·.mim:Jih

leo
00151866

USB

kľúč č.3

obsahuje nasledovnú adresárovú štruktúru:
D" $

1 _USB_ nnect_4GB.E 1
Partíti n 1 (3899MB)
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Obrázok 1 Štruktúra súborového systému USB kľúč Č. 3

Dátum poslednej modifikácie súborov na USB kľúči je v rozmedzí 27. 04. 2018 až 24. 06. 2018.
Dátum vytvorenia je pri všetkých súboroch 24.06.2018, časové rozmedzie 11:16 hod. až 11 :22 hod.
Z tohto možno usudzovať, že súbory na USB kľúč nakopírované práve 24.06. 2018.
(

,/

Dôležité upozornenia:

I

Dátum a čas vytvorenia súboru (Date created) môže byť dátumom a časom vytvorenia kópie súboru
(dátum a čas skopírovania na USB kľúč).
Dátum a čas poslednej zmeny súboru (Date modified) je reálnym dátumom a časom poslednej
zmeny obsahu súboru (môže byť skorší ako dátum a čas vytvorenia).

2

13270
Priečinok:
Priečinok

. fi:'
.
!

~dit ~i."

\M1\INE\Komunikacia s Radičovou

obsahuje súbor s emailovou správou "ZemlovaJadicova.eml" s nasledovným obsahom:

,(jo ,Message I oab l:Ielp

~ G.t Messages

.., " writ.

c:;l Chil!

A Address Bao~.

I ':"'~ -,; "

F:-:::'! j'ieta Radico'la <fveta,radicova~9ma:!I.com'" tt

! S . : O~ :~ Rc tvltl

2S. Cl, 201 5. 14:$0

tt
._- - - - - -.-._-

T.:.· Monib Todova <::emlovaCgmail.com>

..

~-- -_

.._---

A polozíl druhu Dz rindovu vladu - on vyjednal dohodu o vyhrade vo svedomi I
P.s. Bude od 2.2. na Slovensku. Mozme sí dat kavu a poradíme sa, co robit.
Peknu nede u zelam

)
)

: Iveta Radičová
: Dňa 25.1.2015, o 13:14, Monika ľodova

&..mail...Q.Il'!.> napisal:

IOVd

:I
I

Oblieva hrôza aj mňa
Nerozumiem ako môžeme mať k téme komentár TIna Čikovského, že je dobre, že Fico na referendum ide. Mne sa zdá, že sa rozhoduje o tom, či
budeme liberálna demokracia, alebo zase len fašisti
Nechce sa Vám k tomu urobiť so mnou rozhovor?
Ja som s Chromikom volala už pred dvoma týždllami, povedal mi-oficiálne, že na sto percent nejde za ložiť stranu, že je advokát, že nebol v KDH ani
keď robil Upšicovi riaditera kancelárie ako ministrovi spravodlivosti a podobne. Vermi som to chcela takto robiť, ale nedokázala som to na n ičom
postaviť... A toto vyhlásenie, že nejde do politiky sme mali v minúte po minúte z toho dňa .•.
Dňa

.J

25. januára 2015, 12:07, Iveta Radicova <.

I~

ri!dltqva

m_ l . cQIľ > napísal(-a):

Dovolim si, sukromne, pre vasu debatu kratku uvahu, lebo ma oblieva hroza:
>>> Hysterie bude este príbudat a myslim, ze Slovensko caka jedna z najdrsnejsich volebnych kampani, aku Slovensko zazilo. Nebude to dobry
rok pre krajinu. Mys im si, ze Chromik chce zalozit stranu, pricom sa jeho chut na tento krok bude odvíjat od uspechu referenda ( velmi uspesny
bol pri proteste lekarov v 2011). Ak to urobi, moze citelne oslabit KDH, ale aj Siet, Olano a ostatnych. Obavam sa, ze media a aj kritici referenda
nerobia " spravnu" robotu. Bohuzial mlciaca vacsina si mysli opak toho, co v tejto teme ponuka medialny mainstream. Mozno by jednou z ciest
bolo to, ze by sa to zacalo interpretovat ako vytah k moci pre ambicioznych a bezskrupuloznych jednotlivcov, ktori to s tou temou nemyslia
uprimne, a!e chcu zalozit 25.stranu v poradi. Na poli argumentacie, ze homosexualita je ok a ze tradicna rodina nie je ohrozena homosexualmi,
sa obavam, ze sa to na Sovensku neda vyhrat a cim tvrdohlavejsie budu media toto tvrdit, tym opacnejsi efekt mozu vyvolat .
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\Ml\INE\OP TODOVA

Priečinok

obsahuje súbor s emailovou správou "OP_Todová.eml", ktorej obsah je tvorený
vyobrazením prednej a zadnej strany občianskeho preukazu M. Todovej . Komunikácia prebiehala
medzi zemlova@gmail.com a dominik.roman@fincentrum.com.
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Priečinok:

\Ml\INE\ PRACOVNA ZMLUVA_TODOVA

Priečinok obsahuje súbor s emailovou správu a dokument formátu MS Word. Obsahom súboru MS
word a emailovejkomunikáciemedzizemlova@gmail.comamatus.kostolny@gmail.com. ktorá
bola následne preposlaná na monika.todova@projektn.skje n8vrh pracovnej zmluvy M. Todovej.
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Monika Todova "zemlova®gmail.com> tt

o . O . 20 15,

Fwd: N

9:24

T: monika.todo a@ projektn.sktt

Preposlaná správa:

Od: Matus Kostolny <matus.kostolny@grnail.com>

m: 22. decemb ra 201411:46 :33 GMT+0100
II Dátu
Pre:: Monika Todova <zemlova@gmail,com>
Predmet: N

pozri si to, musis tam este dopi nit zivnost a par udajov

@J

mSave 'y

attachment: Todova.doc . :.: ::::
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\MT\INE\ Vtipna konverzacia s Kostolnym

Priečinok

obsahuje s emailovousprávuskonverzácioumedzizemlova@gmail.com
a matus.kostolny@projektn.sk.
Eile

fdit .ii.i~\~

~o

~ G.t Messages v

Mi!ssage 100ls
"

Wr~e

q

I::!elp
Chat

t'& Address Book
~ Reply

: - : ~' Monika Tod ,) a <zemIO {3~ 9m3iL(om > ~

.., Reply AII v

... For.... ard

More'

: ', : .,:: Re:
.': Matus Kostoln) N <matus.kostoln !\)proje~n.sb ~
.
--

?
Dňa

8. januára 2015, 20:54, Matus Kostolny N < matu5 _ kostolllv~pr91~!rtn , sk > naplsal(-a):
Zase utocis?

D ňa

8.1.2015, o 20:51, Monika Todova <l ernlovd@gmdil.colll > na plsal:
(

pan dokonaly
Dňa

8. januára 2015, 20:49, Matus Kostolny N < l!.ldtus.kostQlllv~plolektn , s > napísal(-a):
Je pravda, ze lepsi ako som sa uz asi ani neda, ale skusim to.

Dňa

8.1.2015, o 20:48, Monika Todova <le!nlo~diLwm > napísal:

I to urcite

IDňa

8. januára 2015, 20:48, Matus Kostolny N
Jasne. Polepsim sa.

Dňa

<rndtus.ko!>tollly~plowktll \ k> naplsal(-a):

8.1.2015, o 20:30, Monika Todova <ll'rnlovd@gllld ll wm> naplsal:

sam si minule hovoril, ze sice nepot rebujem byt sefka, ale potrebujem, aby si mi stale
hovoril, ze som najlepsia a najlepsie verejne! tak vies to a neurobis to
:\
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\MT\ \Kauza Donovaly

obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"MT si predmetný email preposlala dňa 9.6.2017 zo svojej jednej emailovej adresy
(zemlova@gmail.com) na druhú (monika.todova@gmail.com).
Email obsahuje v prílohe uznesenie o zastavení TS v kauze Donovaly.
Dané uznesenie nemôže MT mať.
Fotka uznesenia bola spravená 9.6.2017 o 17:01."
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:

x

- . POPIS Properties

Genera' Deta:!s Prevlous Ver:'ons
Property

x

;. POPIS Properties
General Deta ~ Pre "

5 Ve~:ons

~

Va'ue

I

'- V I I !! !I':l l '.. :

Origin
Type of fie:

save (
Revis'on number
Vers'on number
ProQ!CI name
Compa, y

! Last

)

enovo
2

Ope:lS with:

~·l:,rosoft

Office 'Nord

M,mager
Co. tent created 30 . 04 . 201809:38
Date !as': sayed
30.04.201809:42
Last pr ted
Tota! e itino ti e OO :04 :00

I

Content

Conte t stat s
Co. tent type
Pages

.

a~p '.C3t,o n/vr.d . openxnťfofTmts -offic ...

1

~~~~;~. r::. ~. _~7.,

I
!
I,

~l'crosc.ft Offic~

:3 M'crosoft Office Word

_.._--.----------

Location:

E:\I-IT' Ka za Donova!y\POPlS

Sze:

12 .2 KB (12,509 byte;)

Slze on dl3k:

16.0 K8 (16,384 byte s)

Created :

24.06.2018, 11 :16:31

~lod ifted:

30. 04.2018, 10: 42:14

Access.;d:

24 . 06. 2018

Attnoutes:

D[ead-o

M

K

Ca. cel

7

I

ChanQe...

------- -- ._-======~

___________ ______ _____~
K

Word Doc;.lrr.e~t ( .000<)

D H'cide

Ad'J3 ced ...

Priečinok
ct

•
e

obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"Komunikácia pochádza z novembra - decembra 2014, aje vedená medzi MT
a Konštantínom Čikovským (zástupca šéfredaktora Denníka N). V kópii
niektorých emailov je uvedený aj Lukáš Fila (riaditeľ vydavateľstva N Press vydáva Denník N). Jeden z emailov je adresovaný aj na Ľudmilu Račkovú.

Emailový reťazec č. 1
Dňa 7.11.2014 o 14:10 MT posiela email Konštantínovi Čikovskému (Lukáš Fila (('
v prílohe), kde okrem iného konštatuje, že: "K tej tisícke od pani - vezmem si ju
len v prípade, že to bude výplata za prácu, ktorú odvediem v decembri, ak mi ju
teda oficiálne nedá Projekt N. Zároveň MT vyjadruje pochybnosti o tom, či môže
zobrať dar a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti vo výške 800 EUR.
Dňa 7.11.2014 o 14:46 jej odpovedá Konštantín Čikovský (Lukáš Fila v kópii).
Ten konštatuje, že "dar prijať môžeš, dávka v nezamestnanosti nie je to, čo
hmotná núdza".
Emailový reťazec č. 2
Dňa 3.12.2014 o 20:34 Konštantín Čikovský posielal ,MT email, kde si opätovne
pýta jej číslo účtu a konštatuje, že "zajtra to budeme asi riešiť s pani".
Dňa 3.12.2014 o 20:39 odpovedá MT, že predmetný dar nechce. Vyjadruje
pochybnosti, či je to legálne, ako aj obavy z toho, že to na ňu niekto vytiahne.
Okrem toho sa pýta, či "to nie je nebezpečné aj pri ostatných? Teda tých, čo sme
oficiálne nezamestnaní" .
Dňa 3.12.2014 o 20:44 odpovedá Čikovský. Presviedča MT, že je to legálne a aby ((, " .
si ten dar zobrala a ušetrila redakcii peniaze.
.'
Emailový reťazec č. 3
Dňa 10.12.2014 o 10:06 posiela MT Čikovskému email, kde oznamUJe, že jej
prišlo 1 500 EUR a pýta sa či ide o ten dar.
Dňa 10.12.2014 o 10: II Čikovský odpisuje, že áno a že aj jemu toľko prišlo.
Email č. 4
Pochádza z 8.2.2015 a obsahuje v prílohe potvrdenie o tom, že MT bola vedená
v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 1.11.2014 do 31.12.2014, Email
posielala MT Ľudmile Račkovej (ludmila.rackova@petitpress.sk).
Využitie:
Je nevyhnutné preveriť ako to bolo s platnou legislatívou v decembri 2014. To, že
MT dar prijala (ako aj iní spolupracovníci Denníka N) je faktom. Tým pádom, ak
to nebolo v súlade s legislatívou, tak sa nelegálneho konania dopustili viacerí
zamestnanci Denníka N.
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Potom je tu ďalší aspekt, fakt samotného finančného daru v decembri 2015.
Prehľadal som WEB denníka N a nikde som žiadnu poznámku ohľadom
finančného daru nenašiel. Prečo to redakcia zatajila? Kto je darca? Z vyššie
uvedených emailov určite vieme, že Čikovský a MT dostali po 1 500 EUR - už toto
predstavuje 3 000 EUR. Takýto dar však pravdepodobne dostali aj ďalší
zamestnanci - tým pádom išlo o ďaleko vyššiu čiastku. Kto je "darca"?
V komunikácii sa spomína len istá "pani". Keby sa podarilo identifikovať "pani",
mohli by sme spochybniť "nezávislosť" Denníka N."
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\MT\ Kauza_Duha_Remeta

obsahuje tri

podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

.. Email
si
dňa
29.5.2017
preposlala
MT
z jednej
svoJeJ
adresy
(zelnlova@gmail.com) na druhú (monika.todova@glnail.com).
Ide o podnet na začatie TS voči kľúčovým pľedstaviteľom spoločnosti Dúha, a.s.
Fotky boli spravené 29.5. o 11:47."
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Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

(,
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V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"Emailový reťaze c pochádza z 20.11.2014 a komunikácia prebieha medzi MT
a Marekom Chorvatovičom (vedúci editorov a reportérov v Denníku N, ).
V ten deň priniesol d enník Nový čas informácie ohľadom toho, že hovorca
prezidenta SR - Roman Krpeian sa mal v minulosti dostať k bytu v Ružinove za
1 694 EUR.
V tom čase Krpelan pra coval v SME, a MT s Chorvatovičom komunikujú ohľadom
toho, či na nich nikto nevytiahne fakt, že o tom v č ase š kandalizovania napr.
Fígeľovho bytu vôbec nepísali. Okrem toho konštatujú, že "sku tok sa skutočne
stal" .

Využitie:
l . Poukazuj e io n a dvojaký prístup redaktorov (v mjnulos ti SM E) denníka N
(nie o k ažd om chcú písať).
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2. Potvrdzuje to, že s akvizíciou bytu Krpelana nebolo všetko v poriadku."

Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\M1\ Kauza_odpočúvanie_VOS

obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"Ide o 5 emailov.ktoréboliodoslanézadresyMTnaadre suplucinsky@t-zones.sk
dňa 23.11.2011. Každý z emailov obsahuje jednu stranu Správy obranného
vojenského spravodajstva. Ide o správu VOS z akcie rozpracovania vtedajšieho
riaditeľa Služobného úradu Ministerstva obrany SR Petra Plučinského (minister
obrany - Ľubomír Galko).
Závery:
1. Materiál obsahuje zaujímavé poznatky, čo sa týka fungovania Galka na MO
SR, jeho neschopnosti riadiť rezort.
2. Podľa komunikácie medzi Plučinským a náčelníkom Generálneho štábu OS
SR Ľubomírom Bulíkom, mal Galko dať pokyny Bulíkovi ohľadom bližšie
neustanovenej akcie, ktorá sa mala týkať odletu neustanoveného bojového
11

lietadla do Ruskej federácie . Pritom malo ísť o akciu súkromnej spoločnosti.
V ten deň malo mať SR len dve bojaschopné lietadlá MiG-29. Toto je veľký
škandál v prípade, že sa podarí overiť, či to tak bolo.
3. Správa bola odfotená prostredníctvom mobilného telefónu IPhone 4
23.11.20 11019:51.
4. K tejto téme, vyšiel v roku 2011 v SME článok (MT), avšak ne bolo tam nič
krítické voči Galkovi. ((
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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obsahuje tri podpriečinky:

•

EMAIL

•
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POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"Emailový re ťazec poch á dza z n ovembra 2011 . Komunikácia prebiehala m edzi MT
a bývalým príslušníkom VOS Milošom Petríkom.
Podľa všetkéh o práve Pet rík bol zdrojom informácií, čo sa t.ýka zn eužívania rTP
v rámci Vojenského obranného spravodajstva v čase "ministrovania" Ľubomíra
Galka.
O predmetnej kau ze vyš iel v SME aj článok. Následne kauza utíchla ."
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Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\M1\ Kauza_Privatbanka

obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

)

"Dňa

11.1.2013
o 14:46 si MT preposlala z jednej
svoJeJ
adresy
zemlova@gmail.com na svoju druhú adresu monika.todova@sme.sk dokument
"Oboznámenie s kontrolnými zisteniami", ktorý bol spracovaný Spravodajskou
jednotkou finančnej polície a mal byť zaslaný Privatbanke.
Závery:
1. Tento dokument mala MT v svojom telefóne už dlhšie.
2. Oficiálnou cestou sa k nemu dostať nemohla.
3. Dátum odfotenia dokumentu je 3.apríla 2012 o 09:23 ráno. Dokument bol
fotený mobilným telefónom IPHONE 4 (používala MT).
4. Ak sa vrátim do histórie, práve 3.apríla 20] 2 v ranných hodinách sa
uskutočnilo "pamätné" offrecord stretnutie Daniela Lipšica a Gábora
Grendela s lojálnymi novinármi. Počas tohto stretnutia po krátkom úvode
Daniel Lipšk ako aj Grendel opustili miestnosť s novinármi, pritom nechali
daný- dokument (výsledky kontroly v Privatbanke) voľne ležať na stole
v nliestnosti, kde boli naďalej novman. Podľa zachyteného emailu
v minulosti (ten som odovzdal MK), ktorý bol poslaný Gáborovi Grendelovi
13

na jeho emailovú adresu, sa práve takýmto spôsobom dostali novinári
k inak neverejnému dokumentu.
5. Problém pre MT predstavuje už to, že fotky dokumentu mala v svoJom
telefóne. Vlastnosti fotiek jasne preukazujú, že to bolo odfotené počas
stretnutia Lipšica s novinármi v apríli 2012.
6. Neviem, vakom je to štádiu, ale ak ma pamäť neklame, voči Grendelovi
a Lipšicovi bolo vedené trestné stíhanie. V tomto prípade ide o ďalší dôkaz
voči nim.
7. Čo je zaujímavé, nOVInan sa k dokumentu dostali ešte skôr než
Privatbanka. Vychádzam z toho, že MT mala v mobile ešte nepodpísaný
dokument (viď prílohy)."
Súborové atribútyametadáta sú nasledovné:
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\M1\ Kauza_Rybanic_ucty

obsahuje tri

podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:
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"Emailová komunikácia prebehla 11.6.2016 o 21:38 medzi MT a Tomášom
Kamenecom (Dedak Partners).
MT poslala Kamencovi prefotených niekoľko strán z výpovede Rybaniča na polícii,
ako aj uznesenie o obvinení Rybaniča."
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\MT\ Kriminalna_informacia_Danko

Priečinok obsahuje tri podpriečinky:

•
•
•

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

.. Email pochádza z 6.9.2017 a MT si ho preposlala z jednej svoJeJ adresy
(zemlova@gmail.com) na druhú (monika.todova@gmail.com).
Email obsahuje v prílohe správu (Kriminálnu informáciu), ktorú dňa 19.08.2016
spracoval kpt. Mgr. Milan Žáčik. Ide o informáciu, ktorá sa týka údajného
korupčného
správan.ia sa predsedu parlamentu Martina Danka. O tento
dokument sa opierala pri svojich tvrdeniach v minulosti Lucia Nicholsonová.
O predmetn ej kauze sa už písalo, napriek tomu sonl nikde nezaregistroval
zverejnen~T samotný dokument."
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\M1\ znamenie o začatí TS BL 202

obsahuje tri podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:
(
\

.. Email pochádza z 19.4.20 16 a MT si ho preposiela zjednej svojej emailovej
adresy zemlova@gmail.com na druhú monika.todova@gmail.com.
V prílohe sa nachádza upovedomenie o začatí trestného stíhania vo veci zločinu
neodvedenia dane a poistného, má ísť o neoprávnené uplatnenie si nadmerného
odpočtu DPH firmou BL 202, s. r.o .. Čiže ide o jednu zo spoločností Ladislava
Bašternáka.
Vyhodnotenie:
1. Faktom je, že k danému dokumentu sa MT oficiálnou cestou dostať
nemohla. To znamená, že by sme mohli skúsiť pátrať po jej zdroji.
2. Danú trestnú vec v tom čase riešila pplk. Mgr. Tatiana Ujvá:ryová.
Vzhľadom na to, že sa vyšetrovania vzdala (ako sama odôvodnila "bola
neustále pod tlakom médií, konkrétne Denníka N), je málo pravdepodobné,
že by zdrojom MT bola samotná vyšetrovateľka .
3. Upovedomenie o začatí TS nebolo MT zaslané prostredníctvom emailu, ona
to držala v rukách a os obne si u robila foto upovedomenia. Vo vla stnostiach
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foto je uvedené, že fotka bola urobená prostredníctvom mobilného telefónu
IPhone 4 - IPhone používala-používa MT.
4. Z foto sa dá ešte zistiť, že bola spravená dňa 19.4.2016 o 09:16 ráno.
5. Samozrejme, je mozne, že to nemusí mať priamo z polície, ale že jej to
poskytli napr. Lipšic, Grendel (tiež používajú IPHONE), prípadne iný
sympatizant. "
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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Priečinok obsahuje tri podpriečinky:
•
•
•

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:

"Ide o komunikáciu z novembra 2014 medzi MT a právnikom AK DEDAK and
PARTNERS Tomášom Langerom .
Z kontextu príslušných emailových správ vyplýva, že MT urobila pre AK tzv.
informačno-novinársku prácu (fungovala na zákazku???)_ Ako je llložné, že
novinár Denníka N (ktorý má dosť svojej práce) urobí nadprácu pre advokátsku
kanceláriu? Ide o prípad "notárky Dalmy Nurnbergerovej".
MT pre AK zrealizovala nasledovné úkony:
Získala s tanovi sko mestskej časti;
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PREPOSLALA AK emaily od polície a GP, ktoré potvrdzujú TS vyššie
spomínanej notárky;
Získala notársku zápisnici;
Preposlala nahrávku jej rozhovoru s notárkou.
Okrem aspektu, že novinár funguje na objednávku AK, je tu ešte jedna zaujímavá
vec. MT tvrdí, že má "všetko okrem časti internej správy vyšetrovacieho spisu
tímu Gorila. Mám aj tú, ale získala som ju s tým, že ju nikdy nikomu
neukážem. Ak to bude pri súde nevyhnutné, môžem sa nad tým ešte
zamyslieť , ale zatiaľ by som si ju nechala pre seba"
MT sa sama priznáva k tomu, že dispon uje

niečím, čím

nemôže

disponovať!!! "

Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\M1\ Ukolovanie MT

obsahuje tri podpriečinky:

•

EMAIL

•

POPIS

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v
súbor popis.docx s nasledovným obsahom:
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General Detal s Previo s VersiOn s

priečinku

POPIS sa nachádza

13278
Kováčom

"Komunikácia pochádza z 19.3.2015 a prebiehala medzi Petrom
(právnik spoločnosti ESET) a MT.
Peter Kováč v predmetnej emailovej správe dáva MT tipy na reportáže.

V tomto prípade ide o konflikt záujmov, nakoľko spoločnosť N Press, s.r.o.
(vydávajúca Denník N) je vlastnená firmou Denník N, a.s .. Aj v jednej, aj v druhej
spoločnosti sú pozície konateľov (členov predstavenstva), ako aj členov dozornej
rady obsadené osobami z prostredia spoločnosti ESET."
Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\M1\ Uradny_zaznam_Bašternak

obsahuje tri

podpriečinky:

EMAIL
POPIS
PRÍLOHY

V priečinku EMAIL sa nachádzajú súbory emailovej komunikácie, v priečinku PRÍLOHY emailové
prílohy z komunikácie. V Priečinku POPIS sa nachádza súbor popis.docx s nasledovným obsahom:
"Súborové atribútyametadáta sú nasledovné:

Email pochádza z 6.6.2016 a MT si ho preposlala zo svojej jednej adresy
(zemlova@gmail.com) na druhú adresu (monika.todova@gmail.com).
Email obsahuje prílohu tzv. úradný záznam z incidentu polície a Ladblava
Bašternáka (Ide o dokument z Krajského poHc.riaditeľstva).
Fotka bola spravená 6.6.20 16 o 11:00 doobeda."
19

Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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\ODHALENE IDENTITY2\Adam Bajo

Priečinok

obsahuje podpriečinok FOTO (obsahuje dve fotografie s osobami) a súbor
ReporCBajo.docx s nasledovným obsahom:

"Adam Bajo
Analýza FB profilu a ziskaných údajov

Pravá identita!
Dátum narodenia:

10.01. 1996

Narodený v Prahe, jeho
Trvalý po byt:

súčasné

mesto je Nová Dubnica.

M . Gorkého 499/56, Nová Dubnica

Má sestru - Emu Bajovú (FB profil: https://vvww _facebook.com/emma.bajo)
a brata Šimona Baja (FB profil: https://www.facebook.com/simon.s.bajo) . Brat
navštevuje 1.ročník Gymnázia Futurum v Trenčíne.
Foto Adama Baja so súrodencami - FOTO 1.
Adam Bajo so sestrou vo Villachu - FOTO 2 (2013).
Otec - Ing. Jozef Bajo - dátum n a roden ia: 13.0 L 1970. J e napr. riaditeľom
Bauer Media. V minulost.i bol generálnym riaditeľom mliekárn e
Milsy.

vydávateľstva
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Matka - Andrea Bajová, rodená Blašková - dátum narodenia: 23.10.1969
Adam Bajo od roku 2015 študuje na Paneurópskej vysokej škole, Fakulta
masmédií (dekanka - Iveta Radičová).
Od roku 2014 má stály vzťah (s

dievčaťom).

Popri štúdiu pracuje pre komunikačnú agentúru See same
(http://www.seesame.com/kto-sme.html).

Má vlastný blog na sme http://bajo.blog.sme.sk/, kde sa venuje kritike všetkého,
čo súvisí so súčasnou koalíciou.

Je jedným z hlavných organizátorov (spoločne s Davidom Strakom) rôznych
protestných demonštrácií a pochodov: Postavme sa za nezávislú RTVS,
Pochod za Jána Kuciaka, Protikorupčné pochody.
Pritom bolo preukázané, že tieto protesty ako aj ľudia (Straka, Bajo) sú
riadení niekým iným, Straka nemal ani šajnu o čom sú kauzy, proti ktorým
vystupujú.
Presvedčením

- absolútny

"slniečkár" . "

Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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Priečinok:

\ODHALENE IDENTITY2\ Jozef Ilko\

Priečinok

obsahuje podpriečinok FOTO (obsahuje fotografiu s vyobrazením skupiny osôb) a súbor
ReporCIlko.docx s nasledovným obsahom:

"Jozef Ilko
Analýza FB profilu a získaných údajov
Ide o pravú identitu!
Meno a priezvisko:
Jozef Ilko
Dátum narodenia:
15.07. 1991
Rodné číslo:
910715/8225
Miesto narodenia:
Považská Bystrica
Slobodný
Číslo OP:
632969 EB
Cestovný doklad:
P0265533
Trvalý pobyt: Považská Bystrica, Podvažie 188
Telefonický kontakt domov: 042/438534 5
:(
Foto identity - FOTO 1 (ten v slnečných okuliaroch).
Vyštudoval
Strednú
priemyselnú
školu
Považská
Bystrica
(http://www.spspb.sk/). Maturoval v roku 2010, chodil do 4.A triedy, jeho
triednym učiteľom bol Mgr. Jaroslav Benduliak.
Má brata - Ing. Tomáš Ilko - rodné číslo: 890320/8281
Rodičia:

Otec - Jozef Ilko - rodné číslo:
620506/7396
Matka - Iveta Ilková - rodné číslo: 70550 1/798 1
Otec je pomerne "za vodou" - figuruje až na 48 listoch vlastníctva
pôda a podobne)."

(nehnuteľnosti,

Súborové atribúty a metadáta sú nasledovné:
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Priečinok:

\ODHALENE IDENTITY2\ Martin Kureko\

Priečinok

obsahuje podpriečinok FOTO (obsahuje 21 fotografií, ktoré sa vzťahujú k analýze)
a súbor Kurek_report.docx s nasledovným obsahom:

"MARTIN KUREK
Analýza FB profilu a ziskaných údajov
DOPLNENÉ INFORMÁCIE:
Dátum narodenia:
27.05.1991
Rodné číslo:
910527/7654
Miesto narodenia:
Piešťany
Číslo OP:
927945 EW
Cestovné pasy:
P1130907, BB1613221
Trvalý pobyt:
okres Piešťany, Vrbové, 6.apríla 360/14 (u

rodičov)

DOPLNENÉ INFORMÁCIE 2:
História zamestnaní:
03.10.2008 - 02.07.2009:
TESCO STORES SR, a.s.
20.10.2008 - 31.12.2008:
SEDOS, s.r.o. (spoločnosť sa zaoberajúca úpravami
osív pre pestovateľov a záhradkárov)
15.10.2009 - 31.12.2009:
SEDOS, s.r.o.
16.08.2010 - 31.05.2015:
SEMIKRON, s.r.o. (Dodávka produktov SEMIKRON
Internacional. Výroba výkonových polovodičových modulov IGBT, MOSFET,
tyristorov, diód.)
01.06.2015 - 31.05.2016:
Vertiv Slovakia, a.s. (dodávateľ telekomunikačných
produktov, výrobca záložných zdrojov)
01.06.2016 - súčasnosť:
Branson Ultrasonics, a.s. (ultrazvukové zváracie
zariadenia)
Rodičia:

Otec - Dušan Kurek - rodné číslo 630511/6136.
Matka - Iveta Kureková, rodená Hercegová - rodné číslo 685731/6114.
Kontakt na rodičov:
0904 539 974, 0903 539 995.
Dňa 1.5.2017 - Dušan Kurek vyhral 500 EUR v súťaži TV JOJ.
23.02.2018 založili svoj byt vo Vrbovom a zobrali si úver z VÚB.

Adresa FB profilu:
https:llwww.facebook.com/martin.kurek.5
Samotný profil fakticky neponúka žiadne konkrétne informácie o osobe Martina
Kureka, je "uzavretý" a prístupný len "priateľom". Takisto zoznam jeho "priateľov"
je skrytý.
Pôvodne bola na MK nasadená volavka - FB profil s názvom Andrea Jureková.
Žiadosť o priateľstvo bola pôvodneakceptovan.á, Andrea tam stihla nahliadnuť,
ale cca. za 3 minúty bolo priateľstvo zrušené. Počas tejto krátkej chvíľky nebolo
možné extrahovať aniemailovúadresuMK.anižiadne iné kontaktné údaje. Za tie
tri minúty bolo možné "ustaJ.1.oviť" počet jeho priateľov - 205, ako aj nazrieť do
kategórie "videá" - kde bolo vidieť ako pri nejakom výcviku strieľa z ostrej
krátkej guľovej zbrane. Z daného pristupu Kureka je možné vidieť, že je veľmi
opatrný a len tak niekoho cudzieho za "priateľa" neakceptuje.
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Preto bol zvolený iný prístup. Pozorne prešli príspevky, ktoré boli publikované ako
"verejné" (bolo ich len niekoľko) a zvlášť sa pozornosť venovala komentárom
a lajkom (skrátka - reakciám na príspevky). Na základe toho sa stalo možným
urobiť si približný zoznam "priateľov" MK. Na tieto osoby odoslala žiadosť
o priateľstvo iná "volavka" Miriam Kráčiková. Predmetné osoby žiadosť
o priateľstvo prijali, čo umožnilo pozrieť sa aj na "skryté príspevky" MK.
Prvý viditeľný príspevok na "stene" MK pochádza z 31. 12.2009 (ide o skupinové
prianie šťastného Nového roku). Z informačného hľadiska nič dôležité.
Zistené poznatky ohľadom MK:
- Narodený 27.05. (rok sa mi

zatiaľ

nepodarilo

zistiť)

-

Absolvoval Strednú odbornú školu Bzíková ll , Nové Mesto Nad Váhom

-

V roku 2011 (apríl) začal MK chodiť s Erikou Hatrikovou (FB profil https: //www.facebook.com/erika.hatrikova?lst= 100026861463739%3A165
8231046%3A1529241853). Foto nižšie alebo FOTO l v p r ílohách. Foto
pochádza z roku 2016.

V júli 2015 ho Erika Hatriková opustila, čo MK niesol
obdobie behania po zábavách. FOTO 5 až 16.
-

veľmi ťažko.

Nasledovalo

Od 13 .marca 2016 má nový vzťah - so Zuzanou Žákovou (FB profil:
https:// www.facebook.com/profile.php?id= 100008862734142&hc ref=AR
QW3 PH KkIgIYYfľfgUC4mgL-

TiKNjK8lR1d VY1USenNHAYhTTwL15gPQSH jF Rg8) . Vzťah trvá až dodnes.
FOTO 17 - 18.
K Zuzane Žá kovej bolo zistené, že pochádza z ob ce Vrbové, kd e uko nčila Cirkevnú
základnú u meleckú školu sv. Gorazda. Maturova la na Strednej odbornej škole
v Hloh ovci, odbor - fotografický dizajn. V súčas nos ti štu duje na Trnavskej
univerzite, odbor - animácia výtvarného umen ia . Už m a la aj tri samostatné
výstavy - Odra z duše, Žiwel1 a Piešťany 2017.
Webová stránka:
www.fotozz.sk
Telefón:
0905 4 95 223
Em a il:
sjuzn zakova@gmail.com
Od jari 2016 sa MK začína "politizovať" , svedčia o tom jeho statusy ako
ohľad om "kauzy CT", káuz okolo Procházku a podobne. Agituje za O ĽAN O ,
zd i eľa statusy Milana Krajniaka, rôzne člán ky Den n ika N. Napr. vo februári
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2017 zverejnil video
z protikorupčnej
demonštrácie
(Rumunsko) s otázkou "Nás to čaká kedy???".
MK je milovníkom adrenalínových zážitkov -

viď

z Bukurešti

FOTO 20 a 21.

Zvykne zdieľať aj statusy, v ktorých sa prosí o adopciu opustených psov
a šteniatok. So svojou priateľkou tieto útulky aj sám navštevuje (napr.
28.01.2018 v Piešťanoch).
Spoločne

so svojou priateľkou vystupujú za iniciatívu "SME ZA SLUŠNÉ
SLOVENSKO", zúčastňujú sa zhromaždení, pritom MK vykonáva aj prácu
fotografa - fotky sa následne zverejňujú na FB.

)

-

Z viacerých komentárov pod fotkami a príspevkami bola identifikovaná
prezývka MK - "kura", "kurááátko", "kuriatko".

-

Navštevuje

posilňovňu,

hráva poker, má rád hry na playstation.

J

FOTO 19 - MK s novonarodeným synovcom.
Foto z koncoročného výletu v maturitnom ročníku FOTO 2 (ten
FOTO 3 a FOTO 4.

čo

sedí hore),

MK nefiguruje ani v živnostenskom registri, ani v obchodnom registri. Nenašiel
som o ňom záznamy ani v registri dlžníkov, ani na notar.sk . Nefiguruje ani v tel.
zozname.

.i

Záver:
V prvom rade je dôležité poznamenať, že v prípade Martina Kureka nejde o fake
identitu, ale o reálnu osobu! Táto osoba, ale nikde nezanecháva tzv. internetovú
stopu - v žiadnych registroch. Ak berieme do úvahy video, ktoré sa stihlo vidieť
(výcvik), tak môže ísť o príslušníka jednej z bezpečnostných zložiek SR. Túto
verziu podporuje to, že sa na FB ani slovom nezmieňuje o svojej práci.
Ďalšie

možnosti:
1. Môžem sa zajtra pokúsiť cez svojich známych vylustrovať MK cez REGOB.
Údaje, ktoré máJ.ne, celkom postačujú.
2. Môžem sa pokúsiť identifikovať jeho lP adresu, cez ktorú sa pripája
k internet.u. V tomto prípade získame ale len mesto, odkiaľ pristupuje.

Môžem sa skúsiť "nabúrať" do emailovej schránky (vieme ju) jeho priateľky a tam
nájsť emailov}T kontakt na MK (prípadne stiahnuť zaujímavosti z GOOGLE disku).
No a následne otvoriť MK."
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Priečinok

obsahuje podpriečinok FOTO (obsahuje 12 fotografií, ktoré sa vzťahujú k analýze) a dva
súbory textového editoru MS Word FINAL_REPORT.docx a REPORT_Ondrish_Jay.docx
s nasledovným obsahom:
Súbor FINAL_REPORT.docx

"REPORT:

Osobné údaje:
Meno a priezvisko:
Dátum nar oden ia:
Rodn é čí s lo :
Miesto narodenia :

ONDREJ JARIABKA

Ondrej Jariabka

21.12.1986
861221/6437
Bratislava
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Stav:
Číslo OP:
Cestovné doklady:

Kontaktné údaje:
Telefón:
Emailové adresy:

Bydlisko:

Slobodný
925817 EB
2841250,3937334,4364403
0903 652 651, 0908607918
o.jariabka@gmail.com
ondrish@mac.com
ondrish@gmail.com
1986 - 2002: Bratislava V, Ševčenkova 31
2002 - 2011: Bratislava IV, Nábelkova 2
11.11.2011 - 28.11.2011:
Bratislava IV
Bratislava
II
28.11.2011 - súčasnosť:

Poznámka:
Súčasné bydlisko ešte nebolo ustálené. Ondrej Jariabka ako aj jeho matka Patricia
a jej súčasný manžel Jozef Garaj, nemajú uvedené trvalé bydlisko. Namiesto toho
majú len uvedené - Bratislava 2 - Ružinov.
Podarilo sa zistiť, že Patricia Garajová mala v období 2003 - 201 7 živnosť, ktorá sa
spájala s adresou Muškátová 794/50, 821 01, Bratislava - Ružinov.
Ďalšia možná adresa je Priemyselná 9, 5.poschodie, byt Č. 23, Bratislava Ružinov. Byt je napísaný na bratranca Ondreja Jariabku - Mateja Jariabku ktorý má ale doteraz trvalý pobyt v PeZÍnlru.. Okrem toho je zaujímavé, že byt získal
prevodom v roku 2011 - v roku, keď sa Ondrej Jariabka stal" bezdomovcom tt.
Ešte jedna relevantná adresa môže byť Trnavská cesta 154/16, Bratislava Ružinov. Tu má trvalý pobyt Ing. Vladimír Jariabka - strýko Ondreja Jariabku.
presnejšie miesto, kde by mohol Jariabka bývať sa podarilo
extrahovať z FB jeden inzerát, ktorý informuje o stratení sa kocúra (patrí
Jariabkovi). Na inzeráte je uvedené tel. číslo Jariabku, ako aj adresa jeho FB
profilu.
Pri snahe

nájsť

Stratil sa Kato. Bratislava Avion
Stratil sa Kata. Býval pri Avione (Mokrý záhon) a podarilo sa mu vyklznur von. Je tam
novoprlsťahovaný_ POvodne býval na Kolibe (Brečtanova). kde sa môže snažiť vrátI!'.
pretože tam aj chodieval von (čiže vonku Je zvyknutý). SvoJim rud'om veľmi chýba.
Zvláštne znamenie má obe ušká rozstrapkané a na hrudi biely medailón. Kontakt:
0903652651. Ondriš. https:ffwwVlJacebook.comfondrlsh

rb Páči sa mi te
O f(ome~ !ovať
{!;? Zdierať
Z inzerátu je jasn e vidno, že pôv odn e koc úr býval na B rečtanovej ulici
(Koliba ) a neskôr n a u lici Mokráň záhon ( ne ďale ko Avionu). In zerát p och á dza
27

z 31.08.2017. Z tohto vyplýva, že niekedy v lete 2017 sa Jariabka
presťahoval na ulicu Mokráň záhon v Ružinove.
Vzdelanie:
Maturoval na Súkromnom slovanskom gymnáziu (www.ssg.sk).
Čo sa týka vysokej školy, nikde som neobjavil zmienku o jej absolvovaní. Avšak je
vysoko pravdepodobné, že je absolventom (doktorandom) Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Pri tomto tvrdení
vychádzam z toho, že na internete sa nachádza viacej linkov, ktoré Jariabku
s touto školou spájajú. Napríklad v roku 2017 bola jeho práca prezentovaná na
Študentskej vedeckej konferencii - konkrétne: Marek Šuppa, Ondrej Jariabka: goterm-adventures: Learning the *nix Command Line, Text Adventure Style.
Zamestnanie:
2005 - 2006:

Ajilon Consulting
Pozícia:
1st line backup support
Január 2008 - September 2008:
Slovak Data Systems
Pozícia:
Service technitian, tech.manager, solutions
Manager
,(('
2008 - 2009:
Apple IMC
Pozícia:
support specialist
12.06.2009 - 15.01.2010:
Združenie na pomoc ľuďom s ment.postihnutím
(dohoda) - členkou predsedníctva je jeho mama.
23.09.2010 -31.12.2010:
OZ Inklúzia (dohoda)
01.02.2011- 04.11.2011:
Across Wealth Management (prac.zmluva)
Pozícia:
IT Specialist
01.07.2012 - 18.05.2015:
ESET spol. s r.o.
Pozícia:
Quality engineer
01.01.2016 - 30.09.2016:
CRIF - Slovak Credit Bureau
Pozícia:
Quality analyst
01.03.2017 - súčasnosť:
ESET spol. s r.o.
Pozícia:
technical support engineer,
Quality Assurance Engineer

Rodinné pomery:
Slobodný.
Je otcom dieťaťa - syna (ten nosí ale iné priezvisko) - Alexander
narodenia: 15.12.2016, rodné číslo: 161215/9021.

Zemčák,

dátum

Majetkové pomery:
Nebola identifikovaná žiadna nehnuteľnosť, ktorá by patrila Ondrejovi Jariabkovi.
Nefiguruje v žiadnych firmách. Nie je vlastníkom ani automobilu, ani motorky
(nemá ani vodičský preukaz). Nemá ani zbrojný pas.
Rodičia

a rodina:
Otec - Ľuboš Jariabka (rodné číslo: 591104/6449) - nebohý (umrel v roku 2014).
Matka - Patrícia Garajová, rodená Boržíková (rodné číslo: 585612/6507).
Otec bol vedúci riaditeľských útvarov Slovenskej televízie. Matka bola
moderátorkou detských relácií. Otec sa stal alkoholikom, svoju ženu týral,
napokon sa s nim rozviedla. V súčasnosti je vydatá za Jozefa Garaja.
Patrícia má v súčasnosti dlh voči Všeobecnej zdravotnej pojsťovni vo výške 286,27
EUR.
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Strýko (z otcovej strany) - Ing. Vladimír Jariabka - rodné číslo: 550321/6818. Bol
ženatý s Jankou Môťovskou (rodné číslo: 615111/7126), s ktorou mal dve deti Hanu a Mateja. Manželka sa s ním rozviedla a presťahovala sa do Pezinka.
V súčasnosti je V. Jariabka ženatý druhý krát - s Annou Jariabkovou, rodenou
Ridzaničovou. Deti - Hana sa v súčasnosti volá Klokner a žije v Londýne. Matej je
súkromným podnikateľom. Podľa záznamov, dlhoval Vladimír Jariabka
k 30.04.2018 daňovému úradu sumu 1 755,47 EUR. K 11.6.2018 dlhoval
Sociálnej poisťovni čiastku 567,56 EUR.
Dom áce zvieratá:
Pes - Darwin - má ho od augusta 2015.
Kocúr - Kato - v auguste 2017 ušiel.
Politické presve dčenie:
Zdieľa statusy FB stránky STOP ĽSNS - je možné, že za ňou aj stojí. Po vražde
Kuciaka sa aktívne zapája do internetových výziev "Postavme sa za slušné
Slovensko" . Kritika procesov v RTVS. Kritika SNS. Vystupuje výrazne proti SMER.
Proiú y:
www.vimeo.com - zverejnené jedno video "Adrenalínový týždeň na Sliezskom
Dome".
www.foursquare.com - označil, že sa mu páčia nasledovné miesta: Palacinkáreň
Viktoria Cafe, Axioma Cafe, Atelier ELoo! (všetko BA) a Mole West (Neusiedl am
See).
Iné:
Vzhľadom na to, že nemá ani auto, ani motorku, preferuje bicykel. 10. augusta
2014 mu ukradli spred Eurovei bicykel značky FELT, model QJ70 (FOTO 1).
V júni 2016 mal nehodu na bicykli, musel na cyklotrase prudko zabrzdiť (kvôli
chodcom) a preletel cez volant bicykla (FOTO 8).
V roku 2009 mu v električke ukradli MacBook. "
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Súbor REPORT_Ondrish_Jay.docx:
značky

•

,,10. augusta 2014 mu ukradli spred Eurovei bicykel
QJ70 (FOTO l).

•

Od augusta 2015 má psa, volá sa Darwin. FOTO 2 - FOTO 5.

•

Má aj

mačku

FELT, model

(FOTO 9).

• V júni 2016 mal nehodu na bicykli, musel na cyklotrase prudko
(kvôli chodcom) a preletel cez volant bicykla (FOTO 8) .
•

Zdieľa

•

Po vražde Kuciaka sa aktívne zapája do internetových výziev "Postavme sa
za slušné Slovensko". Kritika procesov v RTVS. Kritika SNS.

statusy FB stránky STOP

ĽSNS

- je možné, že za

ňou

zabrzdiť

aj stojí.

• Vystupuje výrazne pr oti SMER.
•

FOTO identity - FOTO 6 a FOTO 7.'"
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Zaznamenal:

kpt. Ing. Dušan Mikulaj, PhD.

?/--Prítomný:

.

~

mjr. Mgr. ar Vrábel
kpt. Mgr. v Bacigál

~~
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