
                                            

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 

národná kriminálna agentúra 

odbor Západ 

Rázusova 7,  949 01 NITRA 

 

ČVS: PPZ-325/NKA-ZA2-2019 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU  S V E D K A - pokračovanie 

 

 

V                    Nitre dňa 25.6.2020 o 09,00 hod. bol vyslúchnutý 

JUDr. Vladimír SKLENKA, nar. 14.6.1976  
(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

miesto narodenia, okres Žiar nad Hronom 

národnosť Slovenská 

trvalé bydlisko Bratislava – Vrakuňa, Kosodrevinová 20118/58 

prechodné bydlisko Nemá 

adresa na doručovanie písomnosti Podľa trvalého bydliska 

preukaz totožnosti EV166800 
 

 

vyslúchaný v trestnej veci 

obvinený Marian Kočner, JUDr. Miroslav Mojto, JUDr. Monika Jankovská, 
JUDr. Andrea Haitová, JUDr. Dušan Srogončík, Zuzana Maruniaková, 
Mgr. Denisa Cviková, JUDr. Jarmila Urbancová, JUDr. Ľuboš Sádovský, 
JUDr, Eugen Palásthy, JUDr. Richard Molnár, JUDr. Katarína Bartalská, 
JUDr. Gabriela Buľubášová, JUDr. David Lindtner, Mgr. Angela 
Balázsová, Ladislav Mojžiš, Mgr. Eva Timár Myjavcová 

pomer k obvinenému, k veci a ku stranám bez pomeru  

 

P O U Č E N I E  

Budete vypočutý v trestnej veci obvineného  Marian Kočner a spol. 

ktorý je stíhaný pre trestný čin zločin zasahovania do nezávislosti súdu a iné 

podľa § 

342 ods. 1, ods. 2 písm. 
b) Trestného zákona.  

 

Ako svedka Vás poučujem: 

Podľa § 127 Trestného poriadku ste povinný vypovedať ako svedok o tom, čo je Vám známe o trestnom čine a 

o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. 

Podľa § 130 ods. 1 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď ako svedok, ak ste príbuzný obvineného 

v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. Ak je viac obvinených a ste v uvedenom 

pomere len k niektorému z nich, máte právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy,  keď nemožno 

oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým ste v tomto pomere. 

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku ste oprávnený odoprieť vypovedať, ak by ste svojou výpoveďou 

spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, 



-2- 

strana zápisnice o výsluchu svedka JUDr. Vladimír SKLENKA, zo dňa 25.6.2020 

osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých 

ujmu by ste právom pociťovali ako vlastnú ujmu. 

Podľa § 131 ods.1 Trestného poriadku Vás poučujem o význame svedeckej výpovede a o tom, že ste povinný 

vypovedať úplnú pravdu a nič nezamlčať.  Je trestné v zmysle § 345 Trestného zákona, ak iného lživo obviníte z 

trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Taktiež je trestné v zmysle § 346 Trestného zákona, ak ako 

svedok pred vyšetrovateľom uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takúto 

okolnosť zamlčíte. 

Podľa § 123 ods. 1 Trestného poriadku môže sa Vám dovoliť, aby  skôr, než  odpoviete, nazreli do svojich 

poznámok. Táto okolnosť sa musí v zápisnici poznamenať. 

Podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku po skončení výsluchu Vám bude zápisnica predložená na prečítanie, 

alebo ak o to požiadate, bude Vám prečítaná. Máte právo žiadať, aby bola zápisnica doplnená alebo aby sa v nej 

vykonali opravy v súlade s Vašou výpoveďou. 

Podľa § 138 Trestného poriadku s poukazom na  § 123 ods. 1 Trestného poriadku sa Vám môže dovoliť, aby 

ste skôr ako  odpoviete, nazreli do písomných poznámok a podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku  musí Vám byť 

zápisnica po skončení výsluchu predložená na prečítanie, alebo ak o to požiadate, prečítaná. Máte právo žiadať, aby 

bola zápisnica doplnená, alebo aby v nej boli vykonané opravy v súlade s Vašou výpoveďou. 

Podľa § 129 Trestného poriadku nesmiete byť vyslúchaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť a 

ktoré ste povinný zachovať v tajnosti, okrem prípadu, že by ste boli od tejto povinnosti príslušným orgánom 

oslobodený. Ďalej nesmiete byť vyslúchaný ani vtedy, keby ste svojou výpoveďou porušili zákonom alebo 

medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem prípadu, že ste boli od tejto povinnosti 

oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme máte túto povinnosť. 

Podľa § 136 ods. 1 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že Vy alebo Vám blízka osoba je ohrozená v 

dôsledku uvedenia Vášho bydliska, môžete uviesť namiesto bydliska svoje pracovisko alebo inú adresu, na ktorú Vám 

môže byť doručené predvolanie. Ak ste skutočnosti dôležité pre trestné konanie zistili v súvislosti s výkonom svojho 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, môžete namiesto bydliska uvádzať svoje pracovisko. 

Podľa § 136 ods. 2 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že oznámením totožnosti alebo bydliska, 

prípadne miesta Vášho pobytu je ohrozený Váš život, zdravie, telesná integrita, alebo ak takéto nebezpečenstvo hrozí 

Vám blízkej osobe, môže sa Vám povoliť, aby ste neuvádzali údaje o svojej osobe. Súhlas na postup podľa § 136 ods. 1 

a 2 Trestného poriadku dáva v prípravnom konaní prokurátor. 

Podľa § 139 Trestného poriadku ak Vám hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo 

odsúdeného na slobode, máte možnosť žiadať na adresu, ktorú na tento účel uvediete, informácie o tom, že obvinený 

bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel, odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel. 

Podľa § 263 ods.4 Trestného poriadku zápisnicu o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní využil 

svoje právo odoprieť vypovedať podľa § 130 možno prečítať za predpokladu, že bol pred výsluchom, ktorého sa 

zápisnica týka o svojom práve odoprieť vypovedať riadne poučený a výslovne vyhlásil, že poučeniu porozumel a toto 

právo nevyužíva, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona.   

Podľa § 140 ods. 1 Trestného poriadku máte nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu 

(svedočné). Nárok zaniká, ak si ho neuplatníte do troch dní po svojom výsluchu, alebo po tom, ako Vám bolo 

oznámené, že k výsluchu nedôjde, alebo ak ho nevyčíslite do pätnástich dní od uplatnenia nároku. 

  Podľa § 28 ods.1 Trestného poriadku ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v §2 

ods. 20 vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník 

opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak obvinený využije svoje právo podľa § 2 ods. 20, 

pribratý tlmočník pretlmočí na jeho žiadosť aj jeho poradu s obhajcom v priebehu alebo v priamej súvislosti 

s procesným úkonom, s podaním opravného prostriedku alebo s inými procesnými podaniami. 

 Podľa § 28 ods. 2 Trestného poriadku Tlmočník sa priberie aj vtedy, ak osoba uvedená v §2 ods. 20 síce 

vyhlási, že rozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie, avšak orgán, ktorý úkon vykonáva zistí, že jazykové schopnosti 

tejto osoby nie sú dostatočné k riadnemu uplatneniu jej práv v jazyku, v ktorom sa vedie konanie, o pribratí tlmočníka 

sa v takomto prípade rozhodne uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť. 

 Podľa § 28 ods. 3 Trestného poriadku ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v  zozname 

tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosiahnuteľní, priberie orgán 

činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka na úradný jazyk štátu, ktorého je táto osoba štátnym občanom, alebo 

v ktorom má bydlisko a ktorému táto osoba rozumie. 

 

Poučenie o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom 

vzťahu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

 

Poučujem Vás o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom  v 

pracovnoprávnom vzťahu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).  
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Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom   v pracovnoprávnom 

vzťahu v súvislosti s oznamovaním  kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických 

osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona sa závažnou protispoločenskou činnosťou rozumie protiprávne konanie, ktoré 

je: 

1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 

Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 

Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej 

časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej 

časti Trestného zákona, alebo  

2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 

prevyšujúcou tri roky.  

 

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o ochrane utajovaných skutočností,1) 

poštového tajomstva,2) obchodného tajomstva,3) bankového tajomstva,4) telekomunikačného tajomstva5) alebo 

daňového tajomstva,6) o poskytovaní a sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie,7) o povinnosti mlčanlivosti 

príslušníkov spravodajských služieb,8) o povinnosti mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb9) ani povinnosť 

oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.10) 

Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré 

sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v 

pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení trestného činu, možno podať zároveň s 

oznámením alebo počas trestného konania. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. 

Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva prokurátorovi okrem konania pred súdom, kedy sa žiadosť podáva súdu, ktorý 

koná vo veci.  

Podľa § 3 ods. 2 zákona žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum 

narodenia a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miesto výkonu jej práce a označenie jej zamestnávateľa. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany 

podľa § 3 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a 

oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa § 7; to neplatí, ak osoba požiadala o ochranu podľa 

odseku 2. Doručením písomného oznámenia prokurátora alebo súdu zamestnávateľovi podľa prvej vety sa oznamovateľ 

stáva chráneným oznamovateľom. 

      Podľa § 4 ods. 2 osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1 môže namiesto  ochrany 

podľa § 7 požiadať len o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že je oznamovateľ. Ak prokurátor alebo súd zistí, že 

osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne 

oznámi, že je oznamovateľom. 

Podľa § 4 ods. 3 zákona ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany 

podľa § 3 ods. 1, nie je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov 

neposkytnutia ochrany. 

      Podľa § 7 zákona ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti spočíva v tom, že  

 

1. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len 

„pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim 

súhlasom inšpektorátu práce; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas 

inšpektorátu práce vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis. Súhlas inšpektorátu práce sa nevyžaduje, 

ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením 

 
1 ) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2 ) § 10 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 ) § 17 Obchodného zákonníka. 
4 ) § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 ) § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
6 ) §11zákonač. 563/2009Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7 ) § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
8 ) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. 

§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 
9 ) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 

predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z. 
10 ) § 340 a 341 Trestného zákona. 
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pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia 

zamestnávateľa.  

2. Proti rozhodnutiu o žiadosti o udelenie súhlasu inšpektorátu práce sa môže odvolať zamestnávateľ a chránený 

oznamovateľ. 

3. Právny úkon, na ktorý neudelil súhlas inšpektorát práce podľa odseku 1, je neplatný. 

 

     Podľa § 8 ods. 1 zákona ochrana zaniká: 

a) doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce, 

b) skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa, 

c) skončením trestného konania; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému 

orgánu, 

d) odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej 

výpovede a krivej prísahy v súvislosti s podaním oznámenia, alebo 

e) ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere. 

 

      Zánik ochrany podľa § 8 odseku 1 písm. c) a d) prokurátor, súd alebo správny orgán bezodkladne písomne 

oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a chránenému oznamovateľovi. 

      Ochrana podľa § 8 odseku 1 písm. e) zaniká písomným oznámením prokurátora alebo súdu zamestnávateľovi; 

prokurátor alebo súd bezodkladne písomne oznámi zánik ochrany inšpektorátu práce a chránenému oznamovateľovi. 

      Podľa § 9 ods. 1 zákona Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže 

poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy, ak v 

trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného 

činu. 

      Orgán, ktorý oznamovateľovi zaslal písomné oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 alebo podľa § 6 ods. 1 

alebo ods. 2, oznámi oznamovateľovi nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1. 

 

Žiadosť o poskytnutie odmeny podľa § 9 odsek 1 môže podať oznamovateľ ministerstvu do šiestich mesiacov 

odo dňa doručenia oznámenia. Na žiadosti o poskytnutie odmeny podané po tejto lehote sa neprihliada. Žiadosť 

obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oznamovateľa a odôvodnenie žiadosti; k žiadosti 

oznamovateľ priloží kópiu oznámenia o nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia. 

      Ministerstvo pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru účasti oznamovateľa na 

objasnení trestného činu, zistení alebo usvedčení jej páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku, ak ho 

možno vyčísliť; na ten účel si vyžiada stanovisko prokurátora alebo súdu , ktorý vo veci konal. Ministerstvo rozhodne o 

žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia. 

Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia ministerstva o odmene 

súdom je vylúčené. 
  

K  p o u č e n i u :  

 

Pred výsluchom som bol riadne poučený podľa platných zákonných ustanovení uvedených 

na 1. a 2. strane tejto zápisnice, osobitne podľa § 127 Trestného poriadku a § 131 ods. 1 a § 130 

ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku o práve ako svedok k veci nevypovedať, k čomu prehlasujem, že   

nemám zákonný dôvod nevypovedať a vypovedať chcem a budem. 

  

Taktiež som bol poučený v zmysle § 345 a § 346 Trestného zákona o trestných následkoch 

krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy, toto poučenie beriem plne na vedomie. 

Taktiež som bol poučený v zmysle § 139 Trestného poriadku a prehlasujem, že svoje práv 

žiadať na adresu, ktorú na tento účel uvediem informácie o tom, že obvinený bol prepustený 

z väzby alebo z nej ušiel, nevyužívam. 

Bol som poučený aj o tom, že podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku, zápisnicu o výpovedi 

svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní využil svoje právo odoprieť vypovedať podľa § 130 

Trestného poriadku možno prečítať za predpokladu, že bol pred výsluchom, ktorého sa zápisnica 

týka o svojom práve odoprieť vypovedať riadne poučený a výslovne vyhlásil, že poučeniu   

porozumel a toto právo nevyužíva, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim 

ustanoveniam tohto zákona. 
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Tiež som bol poučený podľa § 140 Trestného poriadku o svedočnom, pričom  uvádzam, že 

svedočné si neuplatňujem. 

Tiež som bol poučený o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným 

postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pričom toto poučenie beriem na vedomie. 

 

Poučeniu som v plnej miere porozumel a beriem ho na vedomie a po tomto do zápisnice 

uvádzam nasledovné: 

K obvineným: K obvineným nie som v žiadnom príbuzenskom, ani inom obdobnom pomere. 

 

K veci: 

 

Otázka vyšetrovateľa: Bližšie popíšte čo do časových súvislostí konania, ktoré ste popísali vo 

svojej včerajšej výpovedi v súvislosti s JUDr. Molnárom. 

Odpoveď: To vysvetlím tak, že už z toho, čo som v rámci toho okrem časového úseku, teda roku 

uviedol, bolo zrejmé, že ide o r. 2014, lebo ako som už uviedol, za sudcu som bol vymenovaný 

12.6.2014 a ako som uviedol, kde som bol zaradený, ako som bol zaradený a ako som mal ja 

a JUDr. Marková spustený nápad, kde som uviedol, že to bolo od toho okamihu, teda po 12.6.2014, 

keď mi bol teda dodatkom k rozvrhu práce určené súdne oddelenie a spustený nápad, do tohto 

oddelenia v určitom pomere, kde som uviedol, že takto to bolo do konca r. 2014 a nejedná sa o r. 

2016, kde som sa pomýlil, keď som uviedol tento rok. Následne som sa zmyslel a opravil som sa 

a uviedol som tento rok teda r. 2014, čo vyplýva aj z kontextu celého textu, že nemohlo ísť o r. 

2016. Narýchlo som si to spojil vlastne s mojim výberovým konaním na predsedu súdu, ktorý sa 

riešil ako som už viackrát vo svojej výpovedi uviedol, že bolo v r. 2016, alebo horizont 2016, tzn. 

jún, keď bola uzávierka a následne, september, október r. 2016, kde sám z vlastnej iniciatívy mi 

Rišo ma oslovil, že mi pomôžu, že skočí za Zorom a že Zoro, teda Zoroslav Kolár vie v tejto veci 

pomôcť. Preto som uviedol vtedy r. 2016, ale ide o r. 2014, kde vlastne som popisoval to prvé 

stretnutie vo vzťahu k tomu, ako pôsobil na mňa, ako zákonného sudcu, v konkrétnej veci, ktorú 

som včera uviedol, a to bola incidenčná žaloba spoločnosti SLOVAKIA RING podaná na súd voči 

žalovanému  Doprastav, ktorý bol v reštrukturalizácii. V tej dobe už možno aj reštrukturalizácia 

bola skončená, no tie spory treba dotiahnuť. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Katarína Bartalská? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: O JUDr.  Bartalskej som mal už vedomosť, keď som bol ešte asistent na NS SR, keď 

vlastne sa prihlásila na výberové konanie na OS BA  I. a vlastne bola na súdnej rade, takže vtedy 

som mal o nej vedomosť, ale sme sa ešte vôbec nepoznali. Iba v rámci toho, že ako som bol v tej 

budove, lebo v tej budove som pôsobil  8 rokov, na Župnom námestí, vtedy tam bol NS SR a MS 

SR a tiež tam bolo aj sídlo kancelárie súdnej rady, v tej dobe. S tými ľuďmi som sa poznal a v rámci 

nejakej rozpravy, nejakých debát, sedení som sa dozvedel o JUDr. Bartalskej.  Bližšie som sa s ňou 

spoznal a zoznámil, keď som nastúpil na ten súd, ako som už uviedol teda  12.6, no fyzicky som 

prišiel 13.6.2014 aj keď bolo zrejmé, že vlastne akú agendu budem vykonávať, čo som popísal aj 

pri iných osobách a iných skutkoch, teda že budem sudca zaradený na obchodno-právnom úseku, 

tak v rámci predstavovania a teda aj prvého kontaktu na stretnutí v rámci obchodného grémia, 

vzhľadom na to, že JUDr. Bartalská bola tiež zaradená na  uvedenom úseku a vykonávala agendu 

sporovú aj nesporovú, takže sme sa zoznámili vtedy. Na začiatku sme si vykali. Tu môžem uviesť, 

že JUDr. Bartalská sedela alebo zdieľala kanceláriu s p. JUDr. Barkovou, o ktorej som sa včera už 

zmienil a je uvedené, ako som sa  s ňou zoznámil v zápisnici pri JUDr. Haitovej a podrobnejšie som 
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sa jej venoval, takže s JUDr. Barkovou vzhľadom na to, že sme sa už poznali a bola ochotná mi aj 

na začiatku ako mladšiemu kolegovi byť nápomocná, tak som za ňou častejšie chodil do jej 

kancelárie, ako do kancelárie JUDr. Bartalskej a takto sme sa bližšie spoznávali postupne. Potom 

môžem uviesť, že neviem presne teraz časovú os, alebo konkrétny dátum, sme si aj potykali 

a vymenili sme si telefónne čísla, teda  mali sme na seba súkromné čísla, kde sme si aj volali, písali 

a potom ako som ja od r. 2016, ako som už viackrát uviedol vo svojej výpovedi, mal teda telefón, 

kde som mal nainštalovanú THREEMU, tak sme sa spárovali, myslím cez QR kódy a potom sme 

viac menej komunikovali od tej doby cez THREEMU, ale nebol nikdy problém si zavolať a napísať 

správu v rámci telefónu. Môžem uviesť, že okrem uvedenej aplikácie sme spolu nekomunikovali 

cez inú aplikáciu, ako je VIBER, WHATS APP, môžem uviesť, že postupom času sme sa v rámci 

pracoviska, v rámci nejakej pracovnej sféry viacej zblížili, stretávali sme sa potom viacej v rámci 

súdu, rozoberali a riešili sme spolu veci. Potom tam boli nejaké veci, čo sa týka zastávania postov 

z mojej strany, teda bol som najskôr krátku dobu členom sudcovskej rady daného súdu a následne 

keď som prijal a bol som menovaný za podpredsedu, tak aj tu sme riešili nejaké otázky, čo sa týka 

toho, kto by potom ďalej bol, alebo koho by sme navrhli za členov sudcovskej rady a až následne sa 

JUDr. Bartalská stala predsedníčkou sudcovskej rady a môžem povedať, že čo sa týka v rámci 

nášho súdu, tak s JUDr. Bartalskou som si najviac písal najviac som s ňou riešil veci, môžem 

povedať, že aj keď sme sa presťahovali na Medenú č. 22, stále sme ešte spolu komunikovali cez 

THREEMU, stále sme spolu riešili veci, kde ona bola podpredsedníčkou, ja som sa vzdal funkcie, 

ona potom zobrala,, že bude chvíľu poverená a následne sa rozhodla, že súhlasila, že bude 

navrhnutá za podpredsedníčku, čo sa aj stalo, bola menovaná a stále sme boli v kontakte dokonca aj 

týždeň predtým, ako som mal pozastavený výkon sudcu, sme intenzívne spolu riešili veci, stále som 

jej pomáhal a pripravoval som jej a robil som za obchodný úsek dodatky k rozvrhu práce na 

príslušný rok.  Teda môžem uviesť, že s ňou som mal najrozsiahlejšiu komunikáciu aj v rámci 

THREEMY, v rámci kolegov  a ľudí z justičného prostredia. Ako som sa už viackrát vyjadril, tak aj 

pani doktorka viackrát povedala alebo mi napísala, že my sme ako jedno oddelenie, keď ona niečo 

chcela, ja som to mal, nikdy nebol problém, keď ja som niečo mal na ňu, tak tiež vlastne. Niekedy 

to išlo ťažšie, alebo to bolo zdĺhavejšie, no vždy mi vyhovela.   Môžem uviesť napríklad, keď sa tu 

spomínali alebo som sa vyjadroval ku skutkom a k otázkam ohľadom písania nejakých rozhodnutí, 

odovzdávaní na USB kľúč, tak v rámci toho nášho prostredia nejedná sa o ojedinelú vec, ale 

o štandardnú vec. Napríklad aj JUDr. Bartalská minimálne dvakrát v nejakých veciach, o ktorých 

mala ona záujem a mal som ich pridelené ja, tak keď ma požiadala, ako chce rozhodnúť, v prospech 

koho, tak z mojej strany nebol problém. Dokonca mi doniesla aj vyhotovenie týchto rozhodnutí 

následne na USB kľúči. Keď hovorím minimálne 2-krát, jedna vec bola incidenčný spor, kde 

nepamätám si presne, ale podľa môjho názoru na strane žalobcu bola Sociálna poisťovňa a na strane 

žalovaného bola spoločnosť GROTTO a teraz už neviem, či to bol incidenčný spor vyvolaný 

z reštrukturalizácie alebo v konkurze, ale tam išlo o to, aby som tam žalobu zamietol, mám za to. 

Následne mi toto rozhodnutie doniesla vypracovaný na USGB kľúči a dala mi ho, buď u mňa, alebo 

u nej, no toto zrejme u nej  v kancelárii. Potom môžem uviesť, že mala záujem o jednu vec, jedná sa 

o mimosporovú vec, vec, ktorú som mal pridelenú v rámci agendy obchodného registra. Jednalo sa 

o agendu alebo konanie v sp. zn. ak sa nemýlim CBR, kde najskôr ja som nevedel  v rámci toho 

množstva, že takú vec mám, ona mi povedala, že čo chce, ja som jej povedal, že jasné, dobre, 

potom som si dal spis predložiť, následne som si zavolal VSU, ktorej som dal pokyn, ako má 

postupovať, vec mi dať pripraviť. Tu môžem povedať, že  v rámci týchto agend mimosporovej 

agendy, okrem pár výnimiek  mi všetky veci pripravovala a a robila VSU, ktorú som mal pridelenú 

rozvrhom práce.  Ona mi zavolal,  teda VSU, že chce prísť za mnou  s touto vecou a vysvetlila mi, 

že nie je to také jednoduché, že je tam nejaký problém. Toto som prebral aj osobne s JUDr. 

Bartalskou aj cez THREEMU, tak tam som to riešil procesne, aby to bolo dobre s mojou VSU, ide 

o Natáliu Ďurčovú v tej dobe. Katka Bartalská bola z toho trošku nervózna a nedochvíľna, chcela, 

aby som to čím skôr urobil. Raz mi písala správu cez THREEMU, že som jej to sľúbil a že teraz, 

nie, trošku sa ma to dotklo, lebo ma mala za kolegu, ktorý najskôr sľúbi a potom urobí opačne, 
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alebo je ticho  a nevyhovie, no ja som vo vzťahu k nej taký nebol ani som sa necítil byť taký 

a potom sme si to vydiskutovali. Potom prišla za mnou, v tej to veci bola viackrát u mňa 

v kancelárii a mi navrhla, že si to urobí sama, že si to pripraví, že mi to donesie a vysvetľovala mi 

k tomu svoj právny názor, venovala tomu dosť značnú pozornosť, mala so sebou aj podklady, čo sa 

týka nejakého zákonu,  komentára a nejaké rozhodnutia a ja som súhlasil v rámci našich vzťahov, 

že dobre, nech si to napíše, urobí, nech mi to  donesie a jej to rozhodnutie vydám, aj sa tak stalo, 

keď to mala, doniesla mi to na USB kľúči a tak ako mi to dala, tak sme to v rámci môjho oddelenia 

urobili. Urobil som to sám, no v rámci systému CORVIN som to robil spolu s VSU.  Môžem 

povedať, že som stále vychádzal v ústrety aj keď sa mali prerozdeľovať spisy, v akom pomere alebo 

že by chcela to a to vždy som vyšiel v ústrety. My dvaja  sme si vždy vzali viac vecí, no vždy to 

bolo technickými prostriedkami náhodným výberom v súlade so zákonom.  Na našom súde boli  

všetci radi, keď sa mohli zbaviť spisov a my sme sa dohodli, tak sme to predniesli na grémiu, 

ostatní súhlasili, ja som to predniesol alebo dal nejaký postup keď sme riešili v rámci zvyšného 

vedenia súdu  som si to vyargumentoval, keď boli nejaké problémy alebo niekto z kolegýň 

a vedenia, tak som im povedal, že kľudne si ju môžu zavolať a dohodnúť sa s ňou a že ona vám to 

vysvetlí. Taktiež viem, že pani doktorka mala dobrý vzťah s JUDr. Repákovou, JUDr. Cvikovou 

a aj potom ako nastala táto akcia, teda akcia tímu HMLA, potom následne, ako sa tomu venovali 

médiá, bola zložená komisia na súdnej rade, pozvánky na konkrétnych sudcov, aby prišli na tú 

komisiu, tak aj vtedy sme to ešte spolu riešili, dokonca aj u nej v kancelárii aj s JUDr. Repákovou aj 

Cvikovou, keď tam boli spolu. Taktiež môžem uviesť, že mala  veľmi dobrý vzťah s JUDr. 

Haitovou, čo uviedla aj na otázky novinárov, aj s p. Jankovskou Monikou. Ona chvíľu u nej 

v kancelárii na MS SR pracovala, keď bola vymenovaná za sudkyňu, no ona radšej chcela ísť do 

výkonu, tak tam nebola tak dlho ako JUDr. Cviková.  Môžem povedať, že my sme o nejakých 

finančných  veciach nikdy sa nerozprávali, nikdy sme to neriešili. Viackrát to aj povedala, že ona to 

ani nechce vedieť, nevypytovala sa, pre koho, za čo to chcem. Niekedy sme sa o tom rozprávali aj 

som jej to povedal a takisto to bolo opačne. Jedine vedela, že a to som jej aj otvorene povedal 

a mala o tom aj vedomosť, že nemám dobrý vzťah vo vzťahu k p. Kánovi a k jeho kancelárii, to 

som jej aj povedal, že všetko, hocikedy, len toto jediné odo mňa nemôže žiadať. Ona vravela, že 

ona o tom vie, lebo konkrétne nejakú vec chcela riešiť a povedala, že ona sa do toho nebude starať, 

montovať. Viem, že mala veľmi dobrý vzťah s JUDr. Hajdúchom, to aj viackrát spomínala, lebo 

sme sa bavili, keď sme niečo riešili. Ona mi nikdy žiadnu finančnú hotovosť, čo chcela odo mňa a 

ja som jej to sľúbil, nedoniesla a takisto ani ja okrem toho, čo som uviedol k prejednávaným 

skutkom vo svojej výpovedi.  

 

Poznámka vyšetrovateľa PZ: V čase o 09,40 hod. sa k výsluchu dostavil JUDr. Detvai. 

 

 Môžem uviesť, že s pani doktorkou sme si gratulovali na meniny, narodeniny a keď sme už 

spolu vykonávali agendu konkurzu a incidenčných sporov my dvaja, tak sme boli dohodnutí, že 

minimálne raz do mesiaca sa stretneme  a budeme sa stretávať. Buď sme boli niekde v kancelárií 

alebo sme išli spolu na obed a prebrali sme všetko, čo sme chceli v rámci práce. Keď sme boli 

v Justičnom paláci, teda keď sme tam ako obchodný úsek sídlili, tak sme chodili do reštaurácie 

FELINI, ona to tam poznala a mne to bolo jedno a keď sme boli na Medenej  22, takto nejako sme 

pokračovali, že približne raz do mesiaca alebo  v nejakom takom horizonte sme išli spolu na obed 

a preberali sme určité veci. Tam sme chodili do PIZZA MICA, bolo to pizzéria, tam sme chodili, 

ale aj niekde inde. Boli sme spolu na dennej báze, buď sme boli spolu v práci, stretávali sme sa 

denne, vykonávali sme túto agendu, často sme riešili spolu veci a keď mala ona alebo ja prácu na 

doma,  tak sme to riešili cez THREEMU, alebo keď sme mali dovolenky, tak sme si písali. Viem, 

že Katka mala vedomosť o osobe Mariána Kočnera, nemám žiadnu informáciu o tom, že by boli 

v osobnom kontakte oni dvaja spolu, že by si spolu písali alebo volali aj cez rôznu aplikáciu, alebo 

že by sa stretávali, skôr mám za to že nie, ale viem no už si presne nepamätám, či som to spomenul 
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pri skutku pri výsluchu, že raz mi p. Kočner povedal, že vlastne bol s Jančim s jej partnerom, 

s Valkom a že prednedávnom robil pre neho nejakú vec. 

 

  

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Denisa Cviková? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: O JUDr. Denise Cvikovej som mal nejakú vedomosť, že je taká osoba v rámci 

justičných kruhov, lebo ona vlastne po tom, ako bola menovaná do funkcie sudcu, bola na stáži na 

MS SR u p. Jankovskej a viem, že bola na útvare dohľadu, tzn. že riešila podnety na disciplinárne 

návrhy. Čo sa týka, keď prišla na náš súd s tým, že ona bola tuším na OS Nové Zámky, keď odišla 

z MS SR, keď sa ujala funkcie sudcu, cca tuším po troch mesiacoch možno aj viac, neviem presne, 

teda došlo k preveleniu súdnej rady na náš súd, ako to bolo a za akých podmienok, to presne 

neviem, no viem, že to riešila p. Jankovská s p. Fulcovou a potom štandardný postup. Neskoršie 

môžem uviesť, že určite nechcela vykonávať agendu C – občiansku agendu na našom súde, ale 

napríklad ako u nej, tak aj u Goliana, p. Fulcová takéto veci nevedela zariadiť, vo vzťahu k tomu, 

v akom stave sa nachádzal OS BA I. v tej dobe. Ja som ju registroval, vedel som, že je taká sudkyňa 

u nás, vykali sme si, tu musím uviesť, že si vykáme do dnešného dňa, nepotykali sme si. Na JUDr. 

Cvikovú som nemal súkromný telefónny kontakt na mobil,  takže sme si spolu nikdy 

netelefonovali, neesemeskovali sme si a ani sme nepoužívali navzájom nejakú aplikáciu, cez ktorú 

by sme komunikovali, teda žiadnu len v rámci nejakých stretnutí na chodbe, pozdravením a 

napríklad stretnutí na pléne a pri takýchto príležitostiach alebo keď sme mali nejaké spoločné 

udalosti na súde. Nemal som k nej žiadny osobný vzťah, žiadne obedy, kávičky.  Ani sme si 

negratulovali, nevinšovali. Vždy nejaké požiadavky vo vzťahu k JUDr. Cvikovej, keď už som bol 

podpredseda OS BA I, ako aj určitú dobu povereným zastupovaním predsedu súdu a ako som sa 

zoznámil a spoznal osobu p. Kočnera, tak všetko išlo cez neho, tzn., že ako som už uviedol, Kočner 

na tom stretnutí vo vzťahu k tým zápisom uviedol konkrétne meno sudkyne, teda JUDr. Cvikovej 

a uviedol, to, čo som sa už bližšie vyjadril ku skutku.  Tam bol vždy len môj dopyt, či o tom vie a či 

bude s tým súhlasiť, vždy prišla odpoveď, že áno, že je to prerokované s JUDr. Jankovskou, vždy, 

ako to bolo  možné a keď to bolo možné, neviem, kto to vymýšľal, ako to bolo, vždy som ich 

požiadavke vyhovel.  Keď sme sa stretli aj po tom, vôbec sme sa o tom osobne nerozprávali, 

myslím, že určite vedela, že som bol oslobodený, keď som to navrhol, prešlo to, bolo to schválené  

a stalo sa, čo chcela, s čím súhlasila, no nikdy sme to nerozoberali, neriešili sme to a nespomínali 

sme osobu p. Kočnera. Pani Jankovskú, Monču, to áno.  Možno bola pár razy u mňa v kancelárii, ja 

u nej, no bolo to zanedbateľné oproti JUDr. Bartalskej. Možno som sa jej 2-krát opýtal na nejaké 

veci, na jej právny názor. Jedna vec, bolo to v civilnej agende, jednalo sa o vec JUDr. Štefana 

Harabina, o čo ma požiadal Branislav Harabin, v tom čase VSU, ktorý bol na KS BA na trestnom 

úseku, aby vytýčila pojednávanie. Jemu som sa snažil vysvetliť, aby pochopil ako a v akom stave je 

OS BA I., lebo sa mu strašne zdalo pridlhé obdobie, že ešte nie je vytýčený termín pojednávania.  

Ešte som mu povedal, že  vydrž, za chvíľočku to pochopíš, on už bol vtedy úspešný na výberku 

a čakal na ostatné postupy, aby bol sudca. Podľa mojich vedomostí viem, že on si to potom riešil 

sám s ňou.  Tuším ešte raz som sa jej opýtal vo vzťahu s prejednávacou vecou vo vzťahu 

k Kooperatíve na jej právny názor, ako to vlastne vidí v rámci pojednávania a jej právneho názoru 

na uvedenú vec. Nikdy som jej neposkytol žiadnu finančnú hotovosť, ani inú a ani uvedená sudkyňa 

vo vzťahu ku mne mi nikdy nič neposkytla a to, čo som uviedol, že som mal za to, že nechcela 

a nebola nadšená, že musí byť zaradená na civilnom úseku, tak to bolo preukázané aj tým, že by išla 

postupne na ten obchodný úsek len sa to nedalo urobiť hneď a zaraz a odobrať jej tie veci a prideliť 

ich inému zákonnému sudcovi a mojim návrhom, ktorý som prezentoval hlavne cez p. Kočnera 

súhlasila.  Ona tuším mala problém, nevedela pochopiť ten pomer nápadu, tie čísla, to som jej raz 

vysvetlil na chodbe a viem, že taktiež sa skúšala dostať alebo chcela ísť na KS BA na správne 

kolégiu, to boli pohoršené niektoré sudkyne z civilného úseku, to viem tiež.  Môžem uviesť, že keď 
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prišlo k tejto akcii HMLA, tak v rámci tej súdnej rady, tej komisie, na ktorú sme boli predvolávaní 

a sme to riešili u Katky aj s Mirkou, tak tam prišla aj JUDr. Cviková. Ja som za Katkou prišiel aj 

v inej veci, ale vzhľadom na to, že mala v bunke tri kancelárie a v jednej z nich bola JUDr. 

Repáková, tak sme sa tam takto stretli a riešili sme teda otázku, či ísť, alebo neísť a ako postupovať, 

kde JUDr. Cviková povedala svoj názor, no riešila to aj s JUDr. Jankovskou, s ktorou bola stála 

v kontakte, že aby nás nenapadlo, že tam nechceme ísť, ona povedala, že nech nás to ani nenapadne, 

že dúfa, že tam nechceme ísť, že ani  Monika nepôjde v žiadnom prípade a že urobí všetko preto, 

aby tam nešla ani jej sestra, že ju priviaže Monika o radiátor, ak by tam chcela ísť, čo už teraz 

vieme, že sa jej to nepodarilo. Taktiež sme spolu ešte aj na chodbe prehodili pár slov, lebo ona tam 

prišla preto, lebo už dostala novinárske otázky ohľadom toho zmenkového konania a tých správ 

v rámci THREEMA a išli to ona, Mirka a Katka riešiť. Taktiež môžem uviesť, že mi povedala, že 

zobrala si dovolenku, odročila všetky veci a neviem, pri akej príležitosti, ale vo vzťahu k tým 

otázkam mi povedala, takú vec, že Monika Jankovská vie, že teraz tu p. Monika Tódová nie je a že 

sa nachádza v Amerike, že nebude písať. To ma dosť prekvapilo, že aj v takejto dobe riešia a majú 

prehľad o takýchto veciach.  Čo sa týka tej zmenkovej veci a teda nejakej účasti alebo participácii, 

tak viem len to, čo som uviedol ku skutku, že sám pri jednom stretnutí v dom dome na Kolibe alebo 

pod Kolibou mi p. Kočner povedal, že to zmenkové rozhodnutie vo vzťahu k MARKÍZE napísala 

Cviková, lebo že Maruniaková by to nikdy nedokázala. Môžem uviesť, že pokiaľ nebolo v médiách 

zverejnené, ja som nemal o tomto žiadnu vedomosť, o tomto mi nepovedal ani Kočner, že JUDr. 

Cviková sa zúčastňuje predmetného pojednávania ako verejnosť a že vlastne chodila predtým za 

JUDr. Maruniakovou na súd. Čo sa týka nejakej finančnej hotovosti alebo odmeny, k tomu môžem 

uviesť, že p. Kočner mi takéto niečo nepovedal, teda vtedy, keď o nej hovoril, čo sa týka toho, že 

kto napísal ten rozsudok a prečo, tak nepovedal, že za čo, čo jej dal. Pochválil sa len s týmto, lebo 

mi to tak pompézne povedal, ale to bolo všetko. Či JUDr. Cviková mala nejaký telefónny kontakt, 

alebo sa osobne stretla, stretávala s p. Kočnerom, o tomto vedomosť nemám, no odvtedy, ako sme 

riešili ten zápis do obchodného registra, som vedel, že Kočner to všetko rieši a požiadavky vo 

vzťahu na moju stranu zo strany JUDr. Cvikovej alebo po dohode Cvikovej s Jankovskou išli 

sprostredkovane cez Jankovskú. Podľa môjho názoru oni spolu nekomunikovali, čo sa týka 

telefonicky, či sa osobne stretli, to ja neviem, ja som to nezisťoval. Ja som s ňou  komunikoval 

môžem povedať len pracovne, súkromne sme sa spolu nebavili. Ten vzťah je úplne iný, ako mám 

s JUDr. Bartalskou. Po tej medializácii tých správ a v superrýchlom konaní vo vzťahu k mojej 

osobe som mal pozastavený výkon funkcie sudcu, tak s JUDr. Cvikovou som už vôbec 

nekomunikoval, ani som sa nikdy nestretol.  Uvádzam to preto, lebo s JUDr. Bartalskou som bol 

stále v kontakte, volali sme si aj písali.  To ma teraz napadlo, že by to bolo dobré, aby som to teraz 

uviedol.  K uvedenej osobe to je všetko.  

 

Poznámka vyšetrovateľa PZ: V čase o 10,00 hod. sa k výsluchu dostavil Mgr. Kučera. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Miriam Repáková? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: Pani JUDr. Repáková, teda Mirka, o uvedenej osobe, teda sudkyni, ako som už uviedol 

vo svojej výpovedi k jednému zo skutkov, chcem uviesť, že prvýkrát som toto meno počul na 

porade v rámci KS BA, ktoré bolo na OS BA II., ktorého som sa zúčastnil prvýkrát, ako poverený 

zastúpením predsedu OS BA I., v rámci nejakej rozpravy, alebo bodu „Rôzne“, p. JUDr. Lindtner 

Dávid predostrel otázku alebo požiadavku sudkyne JUDr. Repákovej v rámci toho, že sa vrátila na 

výkon funkcie sudcu OS BA III. po rodičovskej dovolenke, že by chcela teda v rámci nejakej práce 

na doma, jeden deň navyše, tzn. teraz neviem presne ten pomer, že 3 dni alebo 4 dni v práci 

a zvyšné dni bola na Malorke, ako som sa už vyjadril ku skutku. K tomu bola nejaká rozsiahla 

debata, ktorú p. Lindtner viedol.  On mal taký dlhší prejav, on rád rozpráva a rád sa necháva 

počúvať, to je o ňom známe. Potom som o JUDr. Repákovej druhýkrát, teda to druhé meno vo 
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vzťahu, že som počul a že je, teda JUDr. Repáková, počul som ho z úst Kočnera, ktorý po tom, ako 

sme sa zoznámili a riešili sme záležitosti, ktoré som popisoval ku skutku aj vo vzťahu k mojej 

osobe, ako šéfovi vedenia súdu, tlmočil na mňa požiadavku, teda že by mal záujem, chcel by 

pomôcť a chce, aby JUDr. Repáková bola prevelená alebo preradené z OS BA III. na OS BA I. 

a tiež konkrétne aby vykonávala agendu v rámci obchodného úseku. Tu treba uviesť, že toto 

uviedol všeobecne, nechcel konkréte, aby robila toto, alebo toto, že chce napríklad aby bola v EXRe 

konaní, to bolo všeobecné a toto sme s Kočnerom preberali osobne.  

 

Poznámka vyšetrovateľa PZ: V čase o 10,15 hod. sa k výsluchu dostavili JUDr. Filip a JUDr. 

Erdös. 

 

 Vzhľadom na to, že som sa zúčastnil tej porady, kde sa riešila otázka okrem jej práce na 

doma aj agenda, ktorú vykonávala, že nebola s ňou spokojná a chcela sa vrátiť do agendy, ktorú 

vykonávala pred nástupom na rodičovskú dovolenku, ona vykonávala agendu, čo sa týka 

obchodného úseku aj v rámci OS BA III. a zrejme to asi tiež nešlo v rámci toho ako bol nastavený 

rozvrh práce na danom súde a viem, že   jej bola daná agenda v exekúcii.  Toto som povedal aj p. 

Kočnerovi, že to meno som počul a viem, že to bolo v rámci tej porady prerokované, teda som 

vedel, že má asi blízky vzťah k obchodnému právu. Stále  to bolo v tom horizonte, v tom časovom 

úseku, keď vznikli tie najväčšie problémy, ktoré som už pomenoval pri skutkoch  v rámci nášho 

súdu, takže som mu povedal, že  ja by som bol len rád, že keď niekto chce ísť robiť na OS BA I. 

a chce byť prevelení, lebo všetci chceli radšej zutekať na iný súd, alebo vyšší súd, tak  som mu ale 

vysvetlil, že  to nie je nejako v mojej kompetencii a že to musí zariadiť s JUDr. Sádovským 

vtedajším predsedom KS BA. On povedal, že dobre, že to zariadi. Takéto veci, ako aj vo vzťahu ku 

mne, ako som sa už vyjadril ku skutkom aspoň ako mi tvrdil p. Kočner zariaďoval cez Róberta 

Kaliňáka. Toto mi aj on hovoril, že toto vybaví Kali, že už aj bol so Sádovským, že už  o tom vie 

a že dobre. Keď sme mali aj nejakú poradu, ktorá bola v rámci budovy Justičného  paláca, v rámci 

KS BA a keď som už disponoval takouto informáciou, tak som ohľadom uvedeného viedol debatu 

so Sádovským, že takáto a takáto vec by bola, on povedal, že áno, vie o tom a vtedy bol návrh, že 

by chcela alebo by bolo, že by to bolo od 1.1.2017. Samozrejme, že sme to spolu prediskutovávali, 

ja a predseda KS BA a Dávid Lindtner predseda OS BA III. aj na tejto operatívke. Zo začiatku tomu 

nenaznačovalo nič, že  by to tak nemalo byť, bolo to aj  v bode programu hneď na najbližšom 

zasadnutí súdnej rady SR, kde potom ale došlo na žiadosť predsedu, ktorý bol jej členom 

k stiahnutiu uvedeného bodu a bolo to vlastne odročené na ďalšiu súdnu radu, na jej zasadnutie. Čo 

sa týka k procesu, k tomu som sa už vyjadril vo svojej výpovedi ku skutku a vlastne následne až na 

ďalšej tej súdnej rady, na jej zasadnutí, kde bola aj osobne JUDr. Repáková, tak bola preložená 

s určitým termínom, tuším 1.4.2017. Keď JUDr. Repáková bola preložená a nastúpila na náš súd, 

tak vtedy som ju spoznal a videl prvýkrát. O nej veľmi pekne rozprával p. Kočner. On vtedy, keď 

ma požiadal o to a oslovil ma, mi rozprával takú chronológiu, odkedy ju pozná a jeho vzťah k nej. 

Takže sme sa zoznámili, môžem uviesť, že dovtedy sme nemali žiadny telefónny kontakt, nepísali 

sme si ani cez žiadnu aplikáciu, dokonca ani cez služobný mail ani telefón, nestretli sme sa ani 

predtým ani osobne my dvaja ani traja, teda ja, Kočner a JUDr. Repáková. Potykali sme si, vedeli 

sme súvislosti a okruh osôb vzájomných, vymenili sme si telefónne čísla, teda sme mali na seba aj 

súkromné čísla a cez tie QR kódy sme sa spárovali a mali sme vzájomne aj THREEMU. Čo sa týka 

toho, že išla na obchodný úsek a akú agendu dostala, to bolo z hľadiska, že nastali tie skutočnosti, 

ktoré som popísal ku skutkom. Všetci sa tešili, teda zvyšní kolegovia, ona nebola, aké súdne 

oddelenia a aké veci jej budú pridelené, teda v tom oddelení aké veci dostane, no rešpektovala to. 

Takže sme komunikovali spolu buď osobne, teda že prišla ona za mnou do kancelárie, alebo ja za 

ňou, alebo sme sa stretli na chodbe v rámci spisových kancelárií, telefonicky a THREEMOU, nie 

v nejakom veľkom rozsahu, nebolo to v takom veľkom rozsahu ako s Katkou Bartalskou, no bolo to 

vo väčšom rozsahu ako ja s Cvikovou. Mal som vedomosť, že sa pozná s osobou p. Mariána 

Kočnera, dokonca aj s jej rodinnými príslušníkmi, bez nejakých problémov mi rozprávala, že keď 
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bola  aj na dovolenke v Chorvátsku, keď si písali, že kde sú, nemala problém aj s deťmi ísť k nemu 

na loď, že tam bola, deti sa povozili aj na skútroch a tiež aj oni poznali Kočnera osobne. S Mirkou 

sme sa rozprávali aj v rámci osobných vecí, v rámci našich rodín. Pána Kočnera oslovovala, alebo 

ho nazývala Marian. Po mojich nejakých upozorneniach, ako som sa už vyjadril v skutkoch, keď 

niečo bolo, chcela sa niečo spýtať a išla za mnou, uvádzala slovo „kamarát“. Keď sme zistili aj tie 

konanie, ktoré som popísal  podrobne v skutkoch,  vo vzťahu ku kauze TECHNOPOL, tak potom 

sme sa o tom aj rozprávali,  môžem povedať, že nie vo veľkom rozsahu, napríklad čo sa viaže toho 

EXRe konania, čo sa týka toho konania v CB agende, tak samozrejme prebiehala naša diskusia 

viackrát. Aj prišla s nejakými otázkami alebo s niečím, s nejakým návrhom, čo jej mal „kamarát“ 

doručiť a nedoručil, teda myslela p. Kočnera.  V rámci náš troch, teda ja, Kočner a Repáková 

môžem uviesť, že nedochádzalo nejako k preposielaniu správ si navzájom ani si nepamätám, že by 

sme takto urobili raz, nemôžem to vylúčiť, že nikdy, no mám za to, že to nebolo ani raz. Keď sme 

spolu  komunikovali cez THREEMU, nikdy sme tu nič bližšie nerozoberali, ako s p.  Bartalskou, 

kde sme  v THREEME preberali dosť podrobne veci. Vždy to bolo, či som u seba, či sa môže 

zastaviť. My sme mali kancelárie na jednej chodbe, na jednej strane len trošku ďalej od seba 

vzdialené.  Môžem uviesť, že Kočner mi nikdy nehovoril alebo nepovedal, že by JUDr. Repákovej 

dal nejakú finančnú hotovosť na konkrétne  veci, ja som sa to nikdy nepýtal, ani Mirky ani Kočnera, 

ani som sa nezaujímal a ja som nikdy JUDr. Repákovej neponúkol žiadnu finančnú hotovosť, ani 

som jej niky nedal žiadny dar, takisto to nebolo ani vo vzťahu JUDr. Repákovej ku mne. My sme si 

nevinšovali na meniny, narodeniny, nestretávali sme sa ani osobne ani pracovne, že by sme chodili 

na kávičky, obedy, iba v rámci súdu a práce, no mali sme dobrý priateľský vzťah a keď to bolo 

možné, vždy som vo vzťahu k jej požiadavkám vyhovel alebo som urobil všetko preto, aby bola 

spokojná.  Okrem tých dvoch sporov, ja som za ňou nikdy neprišiel so žiadnou požiadavkou, že by 

mala riešiť. Viem, čo sa týka TECHNOPOLU, tak mali problémy aj s jej partnerom s Ivom 

Ďurkovičom, s JUDr. Kánom, no toto som asi popísal v skutku podrobne a taktiež viem, že mi 

povedala raz, lebo potom bola taká téma aj viacerí sudcovia to mali, bola kauza HOTEL 

CARLTON a tam mi uviedla, že bola kontaktovaná zo strany p. Praženkovej, ktorá na ňu vplývala 

a ovplyvňovala ju v prospech p. Mikurčíka, neviem aké mala konanie v tomto smere, ja som sa o to 

bližšie nezaujímal, čo sa týka tej spoločnosti myslím. Keď mala problémy vo vzťahu k tomu 

kontumačnému rozhodnutiu, tak som sa jej viackrát ospravedlnil osobne, lebo vo vzťahu k nej mi to 

bolo ľúto vzhľadom na to, aký sme mali vzťah a aká to bola osoba. Ona potom len raz povedala, že 

aby sme jej aj s p. Kočnerom dali pokoj a viem, že vtedy si zrušila  THREEMU, takže si nás aj 

vymazala, to som  aj napísal p. Kočnerovi a on uviedol, že sa o ňu postará a bližšie som to uviedol 

k tomu skutku, tak to nebudem rozvádzať, takže od toho momentu sme už spolu nekomunikovali, 

nepísali sme si, nevolali, no keď sme sa stretli, rozprávali sme sa len tak stroho na chodbe, 

nenavštevovali sme sa už v rámci kancelárií len potom, keď začali vychádzať von nejaké 

informácie vo vzťahu k vražde Kuciaka a v vzťahu ku Kočnerovi, tak sme možno dve vety spolu 

riešili a samozrejme bola z toho šokovaná, že s vraždou Kuciaka spájajú Kočnera, tak isto ako aj ja.  

Vôbec sme nekomunikovali ani keď začala táto akcia až keď to začalo byť tak mediálne riadne 

sledovaný a bol vyvíjaný tlak, tak som bol raz za ňou ohľadom niečo v kancelárii, ani obraz ani 

zvuk a vtedy mi asi po vyše roka napísala SMS, že sa ospravedlňuje, že má nejaké bolesti a potom 

stres. Potom, čo som uviedol vo vzťahu k JUDr. Cvikovej, aby som sa neopakovala v tomto období, 

potom mi bol prerušený výkon funkcie sudcu a s JUDr. Repákovou som už nekomunikoval, ani 

som ju nedopytoval, nepísali sme si, nevolali a do dnešného dňa sme sa ani osobne nestretli. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. David Lindtner? Máte, resp. mali ste na neho 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ním? Máte vedomosť, či bol v kontakte, resp. 

spolupracoval s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňoval nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K p. JUDr. Dávidovi Lindtnerovi chcem uviesť, že som sa s ním zoznámil prvýkrát 

a stretol som sa s ním na porade, ktorá bola s vedením z MS SR a s vedením všetkých súdov 

v rámci celého obvodu SR, ktorá sa konala v Omšení, ktorého som sa zúčastnil ako poverený 
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zastupovaním predsedu OS BA I., následne potom bola tá ďalšia operatívka na OS BA II., takže 

v rámci týchto porád aj s tým, že som bol stále kandidát a uchádzal som sa o predsedu OS BA I., tak 

sme sa zoznámili, potykali sme si, vymenili sme si aj telefónne čísla, aj súkromné. Spolu sme aj 

telefonovali viackrát, taktiež sme si spárovali cez QR kódy na THREEMU, cez túto sme spolu 

komunikovali. On si dosť často tuším menil telefón, takže potom vždy keď sme sa následne stretli, 

tak znova sme sa spárovali cez tie QR kódy.  Môžem povedať, že o tom, že sa osobne poznajú, že 

sa stretávajú, teda myslím JUDr. Lindtner a Kočner viem od Kočnera, kde keď sme niekedy 

spomínali aj jeho meno, som sa mu raz posťažoval, že Dávidko vždy niečo sľúbi, keď som ho 

o niečo požiadal,  ale nakoniec to aj tak nevie  vyriešiť a vybaviť, že vždy to tak zahmlieval. Na to 

mi Kočner povedal, že jemu vždy Dávid, čo od neho chcel, tak mu vždy urobil, nepovedal na neho 

ani jedno  zlé slovo, bol s ním spokojný.  V rámci toho, keď boli nejaké porady, stretnutia, tak sme 

sa rozprávali, myslím, že som ho dvakrát oslovil v nejakých konkrétnych veciach, ktoré boli na jeho 

súde. Jedna sa týkala rozvodu a jedna nejakej vyživovacej povinnosti, alebo teda určenia výživného. 

Nikdy som mu nesľuboval nejaké financie, alebo som mu nehovoril o nejakých financiách, alebo že 

by som mu ponúkal nejaké dary, alebo že by som mu niečo dával. Takisto sme sa súkromne 

nestretávali, nechodili sme ani na kávičky, na obedy. Zo začiatku to bolo tak, že keď som bol na 

tých poradách alebo stretnutiach, sme tie veci riešili, alebo sme si stručne písali.  Potom to už bolo 

väčšinou tak, raz mi povedal, že už nemá THREEMU ani nechce ju mať, tak sme si zavolali alebo 

napísali, že či a kedy je v práci. Ja som takto urobil potom už len raz vo vzťahu k tomuto, on 

viackrát, tak buď on prišiel za mnou alebo ja za ním. Zo strany JUDr. Lindtnera to bolo ako som už 

popísal k jednému skutku, prišiel za mnou do budovy Justičného paláca, za mnou do kancelárie 

a vlastne potom povedal, že poď ideme na chodbu, von, chcel so mnou niečo prebrať, opýtať sa. 

Vtedy on prišiel za mnou, ako som povedal vo vzťahu k tomu skutku  k tomu CARLTONU, kde na 

mňa pôsobil, ako som to už  opísal k tomuto skutku s tým, že by tam bola odmena, že je tam 

dostatok peňazí a že vlastne keby som pôsobil ako chce na zákonné sudkyne, sudcov a VSU, tak by 

som bol veľmi spokojný. Konkrétnu sumu alebo finančnú hotovosť neuviedol. Môžem povedať, že 

takto isto postupoval ešte raz, a to už keď bol p. Kočner vo väzbe, bolo to v lete v r. 2018. Neviem 

presne, či to bol júl alebo  august, no určite to bolo v tomto letnom období, no určite to bolo v r. 

2018 tiež takto isto, už nie cez THREEMU mi zavolal, či som v práci a kedy budem v práci, som 

mu povedal, sme sa dohodli a keď bol pred budovu Justičného paláca, tak mi zavolal, či som tam, 

že aby som išiel dole, ja som povedal, že dobre. Keď som tam prišiel, tak tam komunikoval 

s nejakými kolegyňami z KS BA, tuším  tam práve išla do práce aj JUDr. Ajša Ererová, jej 

priezviská  presne neviem, no už som ju spomínal pri jedno skutku. Tam sme sa spolu rozprávali 

a potom sme išli sami dvaja pešo nabok v rámci Šoltésovej ulice, sme sa prechádzali po chodníku. 

Tam mi doniesol aj tuším dva papiere, dve listiny formátu A4, možno aj viac bolo tých listín, no 

viazalo sa to ku dvom konaniam. Boli to dva platobné rozkazy, jeden na sumu cca 5.000.000,-Eur 

a druhý na oveľa vyššiu sumu, možno 20 až 30.000.000,-Eur, dokopy tie dva platobné rozkazy boli 

v sume cca 40.000.000,-Eur. Ide o to, že bolo to podané, boli tam už aj čísla konaní, takže ja som 

podľa tých čísiel konania aj vedel, o aké zákonné sudkyne ide. Jedna bola JUDr. Moťovská  - 

Dobošová, ktorá mala to konanie, vydanie platobného rozkazu v tej vyššej sume a druhý  mala 

JUDr. Žáková, bola to nová kolegyňa a ona mala ten platobný rozkaz v tej nižšej sume. Uviedol mi 

k tomu nejaký skutkový stav, opísal mi, o čo ide, prečo tak ide, čo tým zamýšľajú a povedal, že by 

chcel, aby boli vydané tie platobné rozkazy, aby im to bolo vyhovené a či viem ísť a viem sa 

rozprávať  s uvedenými sudkyňami, kde som uviedol, že p. JUDr. Žáková je nová kolegyňa, že ju 

vôbec nepoznám, že tam by som to skôr videl, že nie, že sa ani netrúfam opýtať sa ani na jej právny 

názor, ale čo sa týka p. Moťovskej, tak to som povedal, že áno, vtedy boli naše vzťahy neutrálne, 

neboli ako pred kauzou ECO INVESTMENT, no vedeli sme sa spolu s Moťovskou rozprávať. To 

povedal, že  on ju aj pozná, že rozmýšľal, že by aj on neskúsil ísť za  ňou,  no dohodli sme sa, že ja 

za ňou pôjdem a JUDr. Žákovú poznal, vedel, že bola v Pezinku, neviem, či bola predtým aj niekde 

inde, no vie od predsedu OS Pezinok JUDr. Tomáša, že aj keď bola VSU, nebola to osoba,  s ktorou 

by sa dalo na priamo rozprávať, na priamo ísť a z toho aj on usúdil že z tadeto cesta nevedie. Tam 
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mi tiež uviedol, že  keď to dokážem vybaviť, že budem veľmi spokojný, že tam bude veľmi pekná 

odmena. To sme vonka debatovali , mimo súd na tej Šoltésovej ulici. Ide o konania, alebo o tie 

platobné návrhy spoločnosti TSS GRADE a je to voči ŽSR alebo CARGO, oni boli žalovaní, je to 

vo vzťahu k štátu, nejaký nárok. On mi aj popísal, ako som hovoril, že niečo, je to také postrašenie, 

naťahovanie sa. Uviedol som mu, že sú to dosť vysoké sumy, aby bol vydaný plaťák v takej sume, 

že v tej dobe, neviem presne v akom rozmedzí bolo aj v médiách prepierané, že na OS BA II. bol 

vydaný plaťák na 300.000,-Eur a urobili z toho neviem čo, tak som mu povedal, že to môže byť 

problém, no on trval na tom, že je to plaťák, že je to naťahovanie, že by potom podali odpor, by sa 

dohodli, ja som to chcel, aby sme išli normálne na pojednávanie a rozhodnutia, toto on zamietol, 

takýto zámer nebol. Ako som mu sľúbil, neviem, či hneď v ten deň, lebo vzhľadom na to, že to bolo 

v letnom období, mala JUDr. Moťovská dovolenku, tak som  zistil, že kedy mala ísť na dovolenku, 

alebo už mala dovolenku, ale bol som s ňou v kontakte, takže som ju v tejto veci oslovil, povedal 

som jej, to čo mi povedal vo vzťahu k tomu, nejaký obsah alebo skutkovú stránku a povedal som jej 

aj konkrétne, že v tomto prípade, že kto, v mene koho idem za ňou a to v mene p. Lindtnera. Takto 

sme sa s Dávidom aj dohodli, lebo ja som nevedel, že sa poznali, no on hovoril, že sa poznali. 

Teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak v krátkom slede som išiel za ňou a povedal som jej to, ona mi 

vtedy povedala, že ide na dovolenku, asi takto to bolo a keď sa vráti, mi sľubuje, že sa na to pozrie 

alebo si to zoberie domov. Potom sme sa stretli minimálne ešte raz aj s Dávidom a povedal som mu, 

že som sa s ňou stretol, všetko ako sme boli dohodnutí som jej povedal, predniesol, že mi dá vedieť. 

Potom sme sa ešte minimálne raz stretli s JUDr. Moťovskou a tá mi povedala, že čo ona musí 

urobiť, alebo že čo urobí, toto som následne povedal aj Dávidovi, ona potom povedala, že uvidí, že 

čo a ja som na ňu vplýva a ovplyvňoval tak ako sme sa s Dávidom dohodli. Tam išlo asi aj 

o zaplatenie poplatku.  Čo sa týka toho druhého konania u JUDr. Žákovej, tak tam nakoniec lebo 

mala kanceláriu tam, kde som mal ja, na tej istej chodbe a viem, že ostávala dlhšie v práci,  bola 

nová sudkyňa, nemala ani VSU ani asistentku, tak keď sme sa tak rozprávali, nahodil som aj 

uvedený plaťák, ale to bol len taký dopyt a také oslovenie a chcel som vedieť, ako sa ona zachová. 

Konkrétne som potom už toto s ňou neriešil, lebo nebola taká, že poďme to hneď riešiť, že by sa 

chcela o tom rozprávať.  Potom už neviem, ako to dopadlo s Dávidom sme sa už potom vo vzťahu 

k tomu postupom času nestretli a či si to potom riešil sám s JUDr. Moťovskou a či išiel na JUDr. 

Žákovú inak, to už neviem. Stretli sme sa ešte jedenkrát, a to na môj popud, ja som vyvolal to 

stretnutie a to vo vzťahu jednej veci, čo som chcel, to výživné, už som bol len sudcom na 

obchodnom úseku, nebol som už v žiadnej funkcii, tak súhlasil, toto sme sa stretli pred jeho súdom 

vonku sme sa rozprávali, opýtal som sa ho, že či tam bude nejaký termín a či niečo zistil, tak 

povedal, že musí ísť za sudkyňou a musí sa opýtať, no to bola sudkyňa, ktorá v tejto agende k týmto 

veciam bola naklonená skôr nie vo vzťahu k otcovi, teda k návrhu, aký tam bol. Bolo to u JUDr. 

Žákovej, ju poznám, lebo bola so mnou ako asistentka na NS SR. On vedel, že je nejaký právny 

názor v obdobných veciach, že treba naložiť tým otcom a nie opačne. Taktiež sme sa rozprávali, 

teda prišla reč na p. Mariána Kočnera, kde vlastne sme sa o tej situácii bavili. On povedal, že ho 

pozná veľa rokov, že kto mohol vedieť, keď ako mladý prokurátor bol v rámci nejakej spoločenskej 

udalosti, na mieste, kde boli jeho starší kolegovia, kde mu povedali, že teraz ťa s niekým 

zoznámime. Bol to Marián Kočner. Niečo sme sa rozprávali, bolo už von, že je THREEMA, alebo 

že prelomili OČTK THREEMU, takže k tomu sme sa niečo bavili a rozprávali aj vo vzťahu ku 

Kočnerovi a tiež sme prejednali vec p. Lipšica, ktorá bola u nich a že p. Kočner  pôsobil na 

predsedu a chcel, aby bol p. Lipšic nepodmienečne odsúdený. K tomu sa Lindtner vyjadril, že to nie 

je možné, že to neexistuje, mal tam byť iný trest, tak v rámci svojich kompetencii a možnosti teda 

ovplyvňoval zákonného sudcu a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Toto viem aj od Kočnera aj osobne, 

aj mi o tom písal aj dlhodobo, čo sa týka osoby p. Lipšica, že tam sú vzájomné invektíva a je tam 

veľká nenávisť. Konkrétne tu, čo sa stala Lipšicovi tá udalosť, ktorú  zapríčinil, tak Kočner viackrát 

napísal, že leští gilotínu. Keď som to veľmi nepochopil, tak mi to vysvetlil, že chce dostať p. 

Lipšica do basy. Potom viem, že ešte jedenkrát bol Lindtner za mnou, keď sme už boli na Medenej 

22, stretli sme sa vonku,  teraz si už  presne nespomínam, čo sme riešili, no asi som chcel 
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odpovedať na tú Žákovú, či áno alebo nie. Potom sme prebrali situáciu, ktorá bola v tej dobe, ja 

som sa mu posťažovala, ako sme sa rozprávali o nejakých veciach, tak na p. Kána, že ako po mne 

ide a aké úkony a k čomu smeruje vo vzťahu k mojej osobe a on povedal, že áno, p. Kán je 

problém.  To znamená, že v takom duchu to povedal, alebo to tak odznelo tak ako by aj on mal 

z uvedenej osoby strach. Potom ja so už s ním nekomunikoval, to bolo posledný krát, čo sme sa 

stretli, a aj potom , ako som mal pozastavený výkon, nikdy som sa s ním nestretol ani nevolal ani 

nepísal.  Dokladám do spisu kópiu novinového článku z 15.4.2013 s názvom „Nitkami v TSS ťahá 

nenápadný magnát“. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe Mgr. Zuzana Maruniaková? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K uvedenej osobe môžem uviesť len to, že ja ju osobne nepoznám, nikdy som sa s ňou 

nestretol, nemal som na ňu telefonický kontakt ani ona na mňa, nemali sme žiadnu aplikáciu medzi 

sebou, ani sme nekomunikovali cez aplikáciu ani sme nijak i keď sme kolegovia  i keď v rámci 

iného súdu, sme sa ako kolegovia nestretli, nevolali sme si pevnou služobnou linkou. O uvedenej 

osobe viem len od p. Kočnera a z rozprávania p. Kočnera a písania správ medzi mnou a Kočnerom 

cez THREEMU aj vo vzťahu k p. Maruniakovej.  Či sa ona s ním osobne stretla, o tom ja nemám 

vedomosť, či spolu telefonicky alebo nejako inak spolu komunikovali, o tomto ja nemám žiadnu 

vedomosť. Že by p. Kočner jej dal nejaké finančné hotovosti, alebo dary, alebo protislužbu, o tomto 

ja nemám žiadnu vedomosť, ja som sa o tomto nezaujímal, nevyzvedal som sa, viem len všetko, čo 

sa týka uvedenej osoby, tak všetko riešil s JUDr. Jankovskou. Môžem povedať, že aj po tom, čo 

som mal prerušený výkon, môžem zopakovať, uvedenú osobu som nekontaktoval, nikdy sme sa 

nestretli ani nerozprávali, to je všetko, čo viem k uvedenej osobe povedať. 

 

Poznámka vyšetrovateľa PZ: V čase o 11,30 hod. bol výsluch prerušený z dôvodu obedňajšej 

prestávky. Vo výsluchu bolo ďalej pokračované  o 12,30 hod.. Z úkonu odišla JUDr. Lenčéšová. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Eugen Palásthy? Máte, resp. mali ste na neho 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ním? Máte vedomosť, či bol v kontakte, resp. 

spolupracoval s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňoval nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K JUDr . Pálasthymu uvádzam nasledovné a to, že osobne sa nepoznáme, nikdy sme sa 

nestretli, myslím tak, že by to bolo z nejakej iniciatívy, či už z mojej alebo z jeho strany, keď tak, 

tak len v rámci budovy Justičného paláca, kde vlastne on bol sudca KS BA na obchodno-právnom 

úseku a ja som bol na OS BA I.  tiež na úseku obchodnom. Nemali sme na seba telefóny, myslím 

súkromné ani mobilné čísla, nikdy sme si nevolali, nepísali, nemali sme žiadne aplikácie navzájom, 

takže sme nekomunikovali ani cez tieto aplikácie a nikdy som s ním netelefonoval ani v rámci 

budovy súdu cez pevnú linku aspoň on tom nemám žiadnu vedomosť. O pánovi doktorovi 

Palásthym viem len v rámci teda našej práci, v rámci apelácie vzhľadom na to, že jedna z mojich 

agiend bola CBi, incidenčných sporov, kde v rámci tej činnosti rozhodovacej, v rámci rozvrhu práce 

KS BA bol p. Palásthy v odvolacom senáte, ktorý mal na starosti aj rozhodnutia vo vzťahu 

k odvolaniu k agende, ktorú som mal pridelenú a ktorú som vykonával.  Keď som vydal nejaké 

rozhodnutie v tejto agende, prišlo k odvolaniu a keď to padlo do uvedeného senátu, tak v rámci 

toho, keď rozhodli, spis sa vrátil späť, tak iba takto to prebiehalo aj to pracovné medzi nami v rámci 

pracovného zamerania.  Nikdy som za ním nebol v kancelárii tak, ako som spomínal u JUDr. 

Haitovej, že som bol za ňou raz, alebo sme sa na chodbe rozprávali viackrát. Taktiež po tom, keď 

som mal pridelenú agendu K – konkurzov a reštrukturalizácii, tak  aj  v rámci apelácie s jedným z 

tých súdnych oddelení na KS BA, vykonával JUDr. Palásthy, teda rozhodovaciu činnosť, keď mu 

napadli  veci z môjho oddelenia. Čo sa týka vo vzťahu k p. Kočnerovi, k jeho vzťahu k nemu, tak ja 

o tom nemám vedomosť, alebo neviem, že by spolu komunikovali na priamo, mali na seba 

telefónne číslo alebo aplikáciu, cez ktorú by komunikovali, to ja neviem, iba ako som uviedol vo 
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vzťahu k mojej výpovedi ku skutku, tak to bolo jedinýkrát zo strany Kočnera, že som počul 

uvedené meno, teda sudcu JUDr. Eugena Palásthyho, vo vzťahu k tým konaniam alebo k tej kauze 

DIXIA SOLLARIS.  Mám za to, alebo sa domnievam, že komunikoval prostredníctvom advokáta, 

ku ktorému som  sa vyjadroval ku skutkom, teda sprostredkovane. Na základe toho, čo som uviedol 

vo vzťahu k JUDr. Palásthymu, uvádzam, že nikdy som nejakú finančnú hotovosť som mu 

neprisľúbil, nedal, takisto aj opačne, zo strany JUDr. Palásthyho ku mne ja osobne som na neho 

nikdy nevyplýval, ani neovplyvňoval jeho súdne rozhodnutia. Môžem uviesť len vo vzťahu k tomu, 

ako som sa vyjadril ku dvom skutkom, tak viem len o tom postupe a o tej finančnej hotovosti o ako 

to prebehlo od Kočnera, ktorý mi spontánne, úplne normálnym prejavom povedal pri tom jednom 

stretnutí  na dome na Kolibe, osobne, nie cez THREEMU. Viem, že JUDr. Palásthy z toho, čo som 

počul, chodil do práce viac poobede ako doobeda, tak do  budovy súdu chodil v neskorších 

hodinách a pracoval v budove súdu v Justičnom paláci 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Dušan Srogončík? Máte, resp. mali ste na neho 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ním? Máte vedomosť, či bol v kontakte, resp. 

spolupracoval s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňoval nejaké súdne konania? 

Odpoveď:  Čo sa týka JUDr. Srogončíka, tak o uvedenom predsedovi som mal vedomosť a vedel 

som, že je taká osoba aj viac rokov dozadu, teda dávnejšie a to v období, keď som nebol sudca. Tu 

by som sa odvolal na tú mlčanlivosť podľa § 80 Zákona PZ.  V tom období som nemal žiadny 

osobný kontakt s ním, žiadne telefónne čísla, súkromné mobilné čísla, nevolali sme si, nepísali sme 

si, nekomunikovali sme cez žiadne aplikácie, ani sme sa nestretávali osobne.  Potom ako som bol 

sudca, tak s JUDr. Srogončíkom som mal prvý kontakt osobný na tom stretnutí, ktoré bolo 

s vedením z MS SR a so všetkými vedeniami súdov v rámci obvodu z celého SR, ako som 

spomenul v Omšení, takže tam sme sa zoznámili. Tuším raz na nejakej porade, z nej sme sa 

spoločne zastavil u neho doma v Pezinku.  Tam bol aj predseda z Malaciek p. Hudák, on bol vtedy 

ešte predseda OS Malacky. Stretávali sme sa v rámci toho obdobia, keď som bol poverený 

zastúpením vedenia OS BA I. na poradách, operatívkach alebo spoločných stretnutiach. Môžem 

povedať, že sme si potom tykali, no nemali sme na seba telefónny kontakt ani v tejto dobe, nevolali 

sme si, nepísali, nemali sme žiadnu aplikáciu, cez ktorú by sme mohli spolu komunikovať. Môžem 

označiť náš vzťah, čo sa týka po pracovnej aj osobne stránke úplne normálny a korektný. Môžem 

uviesť, že s JUDr. Srogončíkom som osobne ja neriešil žiadnu vec ani som nežiadal od neho, aby 

vplýval alebo ovplyvňoval na niektorú zo zákonných sudkýň alebo sudcov z OS BA V., môžem 

uviesť, že tak isto to bolo vo vzťahu jeho osoby k mojej osobe, že nikdy odo mňa nežiadal vo 

vzťahu k nášmu súdu nejakému sudcovi alebo sudkyne, aby som v prospech neho alebo 

sprostredkovane pôsobil alebo vybavoval nejaké konania. Môžem uviesť, že nikdy som  JUDr. 

Srogončíkovi neodovzdal, neprisľúbil finančnú hotovosť ani žiadnu vec, vecný dar, takisto to bolo 

aj z jeho strany vo vzťahu ku mne a vlastne sme sa nejako nestretávali, nechodili sme na kávičky, 

obedy, nebavili sme sa o rodinách, len v rámci pracovných operatíviek, spoločenských sedení. Čo 

sa týka vo vzťahu k p. Kočnerovi, tak neviem, či vedeli o sebe, mali na seba kontakt, alebo spolu 

niečo riešili, písali si, či p. Kočner priamo žiadal niečo od JUDr. Srogončíka. Ja môžem povedať, že 

počas tej doby, ktorú som uviedol aj ku skutkom aj k osobe p. Kočnera v mojej výpovedi, to 

obdobie, čo som ho poznal, tak si nespomínam, že by mi niečo vo vzťahu k JUDr. Srogončíkovi 

uviedol, že by s ním niečo priamo riešil alebo sa s ním osobne stretol alebo s ním komunikoval.  Ja 

som nemal aj keď sme sa rozprávali alebo písali s p. Kočnerom cez THREEMU o kauze zmenky 

alebo o kauzách prejednávaných na OS BA V. žiadny nejaký  záujem alebo vyzvedanie 

a vyťahovanie informácií od Kočnera vo vzťahu k JUDr. Srogončíkovi, teda som sa o to nezaujímal 

a nezisťoval som to zo strany mňa, na Kočnera vo vzťahu k Srogončíkovi.  Ani som to s ním nikdy 

nepreberal ani uvedenú kauzu, myslím s JUDr. Srogončíkom osobne.  
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Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe Mgr. Eva Timár Myjavcová? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K uvedenej osobe k pani doktorke môžem uviesť to, že pokiaľ, alebo kým som sa 

nespoznal a nezoznámil s Kočnerom , tak s pani doktorkou som nemal osobný kontakt, nemal som 

na ňu číslo, takže sme si nevolali, nepísali sme si, nekomunikovali sme cez žiadnu aplikáciu, 

môžem povedať, že len v rámci mojej rozhodovacej činnosti v príslušnej agende, teda agende CBi –

incidenčných sporov, vzhľadom na to, že pani doktorka je aj v tom období bola správkyňa a bola 

zapísaná v zozname správcov, tak minimálne na jednom pojednávaní bola ako správca alebo právna 

zástupkyňa jednej zo strany sporov, takže len čisto len pracovného hľadiska, že bola správkyňa 

alebo právna zástupkyňa a sme sa stretli alebo stretávali len v pojednávacej miestnosti na našom 

súde v tej dobe.  Potom, keď som spoznal p. Kočnera a ako sme spolu riešili konania v spoločnosti 

DIXIA SOLLARIS, môžem uviesť, že nie pri tom prvom, keď sme boli v hoteli WEST pri Ing. 

Horváthovi, ale až neskôr, keď sme riešili viacej a rozoberali sme postupy, kde som sa bližšie 

vyjadril  k prejednávaným skutkom vo svojej výpovedi, keď sme sa vlastne už stretávali s p. 

Kočnerom na tom dome, tak vtedy mi prvýkrát spomínal aj Evičku, teda pani doktorku a aj jej 

manžela pána doktora  Timára.  Čo sa týka pani doktorky, tak p. Kočner sa o nej vyjadroval veľmi 

pekne, vo vzťahu k tej oblasti, ktorú ona vykonáva, je erudovaná a že je veľmi dobrá.  Takisto sa 

vyjadroval aj o Tiborovi,  takže od tohto okamihu viem, že pani doktorka sa pozná aj s p. Mariánom 

Kočnerom a spolu riešia aj rôzne veci najmä čo sa týka konkurzov.  Môžem uviesť, že sme sa   

o pani doktorke s p. Kočnerom vždy, keď sme riešili uvedené konania, ktoré sú popísané 

v skutkoch, tak sme sa rozprávali, vždy ju spomínal v rámci nejakých tých odborných postupov, 

alebo v rámci právneho názoru, postupu, ku skutkom aj k procesu a aj sme si písali s p. Kočnerom 

cez THREEMU vo vzťahu k pani doktorke, teda aj tá komunikácia, ktorá je zverejnená a bola 

publikovaná v médiách, ten obsah je autentický. Chodila aj na pojednávanie v rámci týchto sporov.  

Vždy sme nejaký postup predtým s Kočnerom buď osobne alebo cez  THREEMU prešli a keď sa 

nemohla dostaviť pani doktorka, vždy prišiel v zastúpení jej manžel.  Môžem uviesť, že aj v tejto 

dobe som nemal žiadny osobný kontakt s pani doktorkou, teda sme sa nikdy nestretli osobne ani 

spolu s p. Kočnerom v tejto dobe, ktorú opisujem a nemali sme na seba ani súkromné telefónne 

čísla a sme spolu nekomunikovali ani cez žiadnu aplikáciu. Čisto keď sme spolu komunikovali, tak 

len cez služobný mail vo vzťahu k prejednaným veciam a konaniam len čisto pracovne.  Keď sme 

sa stretávali na  pojednávaniach  alebo aj predtým, sa obrátila na mňa mailom na nejaký dopyt alebo 

môj právny názor, či som sa nestretol s niečím s čím si nevedela dať rady. To mi písala v maili, ja 

som jej odpísal a tiež sme komunikovali pracovne. Môžem uviesť, že tvrdenie p. Kočnerea vo 

vzťahu k pani doktorke sa mi potvrdili, ozaj v tomto obore bola zdatná, erudovaná a na 

pojednávania chodila veľmi dobre pripravená.  Čo sa týka osobného kontaktu mňa a pani doktorky 

teraz už nie v rámci budovy Justičného paláca a nášho súdu a pojednávaní v rámci nejakej práce 

a zamestnania, tak  som sa s ňou zoznámil na Donovaloch v hoteli ŠPORT, kde bola aj so svojou 

rodinou tak, ako ja o čom som ja ale dopredu nemal vedomosť a ani som to nevedel.  Pani doktorku 

aj pána doktora vizuálne ako osoby som poznal, ale teda v rámci toho stretnutia, keď tam bol 

následne aj p. Kočner, tak sme sa v rámci, keď sme sa tam stretli, sme si sadli a potykali sme si 

navzájom, teda ako rodina. Sme sa tam stretávali, každý mal svoj program a stretli sme sa spoločne 

aj s p. Kočnerom dokonca to bol prelom r. 2016 – 2017, takže kauza TECHNOPOL bola v prúde, 

čo sa týka rôznych riešení a aj uvedenú vec sme tam spolu riešili, nejaké postupy, návrhy, keď som 

zistil a mal som nejaké informácie zo súdu, tak som informoval cez THREEMU a písal som to 

Kočnerovi, on sa s nimi tiež radil písomne aj osobne tam. Nebolo to tak, že by sme tam celú dobu 

trávili spoločne non stop a p. Kočner navrhol, že keď sa vrátim z lyžovačky, že sa stretneme dole, 

kde sa sedí, sú tam sedačky a preberieme to aj s Timárovcami. Takto sme sa stretli a spolu sme 

sedeli, ja, Kočner, Evička, teda pani doktorka a Tibor, pán doktor a riešili sme postup, ako by sme 

postupovali v kauze TECHNOPOL. Vo vzťahu to bolo  k jednému mimosporovému konaniu, ku 

ktorému som sa už podrobne venoval minimálne pri jednom skutku, no možno aj pri dvoch o svojej 
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výpovedi, takže od tohto momentu sme sa aj osobne poznali a aj sme si tykali.  Či sme mali potom 

následne na seba telefonický kontakt, to si nespomínam, no viac menej nie. Môžem uviesť, že 

osobne sme sa  nestretávali, ani rodinne, toto bolo jediný a poslednýkrát, čo sme boli takto spolu, 

teda nebolo to vzájomne z našej strany plánované. Nenavštevovali sme sa, neobdarovávali sme sa, 

negratulovali sme si, nechodili sme spolu na obedy ani na kávičky. Keď sme boli  na tejto 

dovolenke, tak tam áno, ale mimo dovolenky nie.  Keď sme sa stretli, tak len v rámci súdu, keď 

bola pojednávať u nejakej inej zákonnej sudkyni v nejakom inom konaní a sme sa stretli, pozdravili 

sme sa, podebatovali, porozprávali sme sa. Samozrejme sme sa bavili vždy aj o p. Kočnerovi.  Čo 

sa týka toho, či mám vedomosť, teda okrem týchto skutkov, o iných veciach, tak ako pri iných 

osobách som uviedol, ja som sa nevypytoval, nevyťažoval som nad rámec toho, čo som vedel a čo 

som ja riešil s p. Kočnerom, pani doktorka ma tiež o nejakých veciach, ktoré mali spolu a riešili ich, 

neinformovala a takisto ani Kočner. Čo viem, tak viem to len z médií,  k tým iným veciam, čo mali 

spolu riešiť a z ich komunikácie, ktorá bola zverejnená. Čo sa týka mojej komunikácie a p. 

Kočnera, čo sa týka k Evičke, ktorá bola zverejnená, tak môžem uviesť, že je autentická. Pani 

doktorke som nikdy neposkytol finančnú hotovosť ani som jej neponúkal žiadnu finančnú hotovosť, 

neponúkal som jej ani žiadny vecný dar alebo som jej neodovzdal žiadnu vec a takisto to bolo aj zo 

strany pani doktorky. Okrem tých skutkov, ktoré som vypovedal, ma pani doktorka nijak 

neovplyvňovala v iných konaniach, že by priamo odo mňa chcela, aby som v danom konaní 

rozhodol tak a tak.   Ani mi neponúkala ani mi neponúkla žiadnu finančnú hotovosť, alebo nejakú 

inú vec alebo dar. Mal som stále nejaké konania, čo sa týka incidenčných sporov, kde bola 

správkyňa alebo právna zástupkyňa, to sme riešili spolu pracovne. 

  

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Miroslav Mojto? Máte, resp. mali ste na neho 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ním? Máte vedomosť, či bol v kontakte, resp. 

spolupracoval s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňoval nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K JUDr. Mojtovi môžem uviesť, že som ho nepoznal, nikdy som sa s ním nestretol, 

nemali sme na seba telefónne čísla, kontakty ani žiadne nejaké aplikácie, takže sme si nepísali, 

nevolali a nikdy sme spolu neriešili žiadne konanie, vec, teda mám za to, že ani v rámci svojej práce 

a výkone sudcovskej činnosti som sa s ním osobne nestretol.  O uvedenom pánovi doktorovi som 

o ňom počul prvýkrát od p. Kočnera, to by som poukázal na moje vyjadrenie, ktoré som uviedol 

k uvedenému skutku a okrem p. Mariána Kočnera mi spomínal JUDr. Mojtu aj že s ním musí byť 

alebo má sa s ním stretnúť asi JUDr. Molnár, toto bolo v r. 2019. Žiadna finančná hotovosť z mojej 

strany, z jeho strany, žiadne ovplyvňovanie z jeho alebo z mojej strany alebo cez tretiu osobu, 

nebolo. Pán Kočner rozprával o ňom  len v rámci riešeného skutku, čo sa týka DIXII SOLLARIS. 

Ja nemám o tom vedomosť, že by som sa s ním niekedy stretol. 

 

Otázka vyšetrovateľa: Čo viete o osobe JUDr. Jarmila Urbancová? Máte, resp. mali ste na ňu 

telefonický alebo iný kontakt? Stretávali ste sa s ňou? Máte vedomosť, či bola v kontakte, resp. 

spolupracovala s osobou Marian Kočner? Máte vedomosť, či ovplyvňovala nejaké súdne konania? 

Odpoveď: K osobe JUDr. Jarmily Urbancovej môžem uviesť, že som ju spoznal a prvýkrát som sa 

s ňou stretol, keď som nastúpil na NS SR ako asistent sudcu NS SR sudkyni JUDr. Baricovej, kde 

v rámci teda ich senát bol v rámci správneho kolégia, ktorého teda predsedníčkou bola JUDr.  

Baricová a členkami senátu boli JUDr. Urbancová a ešte jedna pani doktorka tam bola najskôr, no 

teraz si neviem spomenúť, ako sa volala,  Elena Krajčovičová. Takto som sa zoznámil s JUDr. 

Urbancovou. Stretávali sme sa v rámci porád, pred porád a chodil som aj na pojednávania, keď 

pojednávali v rámci senátu. Postupne sme sa potom osobne zblížili, kde vlastne v rámci súdu som 

chodil k nej do kancelárie, v rámci práce, ale aj v rámci toho, že viem, že ona pôsobila  v justičnej 

akadémii, teda v rade justičnej akadémii a teda som ju požiadal a riešil som cez ňu nejaké rôzne 

návrhy, teda zmeny zákonov alebo doplnení, čo sa týka nás, aby sme sa mohli ako asistenti tiež 

zúčastňovať seminárov a školení. Takto sme začali častejšie bývať spolu. Ja som mal v rámci toho 

senátu dobré vzťahy. Potom neskôr tam na miesto JUDr. Krajčovičovej prišiel JUDr. Morava 
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a takto to bolo až dovtedy, kým som sa ja nestal sudcom a nebol som vymenovaný za sudcu. Potom 

vlastne sa riešila otázka, postup podpredsedu NS SR a teda vlastne p. JUDr. Urbancová prijala 

určitý návrh a kandidovala na tento post, o čom sme sa od začiatku rozprávali, lebo vtedy nie každý 

vedel jej meno a keď to vyšlo najavo jej meno, že sa bude uchádzať, tak niektorí boli aj prekvapení. 

Rozprávali sme sa o práci, o rodine, kolegoch a o KS Trnava, potom získala dostatočný počet 

hlasov a bola menovaná za podpredsedníčku . Potom sme si potykali a veľa vecí sme spolu riešili. 

Môžem uviesť, že čo sa týka mojej osoby, po tom čo som mal nejakú prax, tak sme spolu riešili aj 

justičnú skúšku moju, následne aj nejaké moje prihlásenie sa, alebo uchádzanie sa o post sudcu, 

takže všetky tieto veci som riešil najmä s JUDr. Urbancovou a nie s JUDr. Harabinom.  S p. 

Harabinom som riešil len to, keď som mal ísť na súdnu radu, som mu zavolal, lebo JUDr. 

Bajánková mi odkázala, že môžem zabudnúť, že nikdy v živote nebudem sudcom, myslím JUDr. 

Bajánkovú, ktorá bola sudkyňou NS SR. Potom, keď som absolvoval výberové konanie, bol som 

menovaný za sudcu na OS BA I. tak sme sa ďalej s JUDr. Urbancovou stretávali, chodil som najmä 

ja za ňou do kancelárie na NS SR, neskoršie potom sme sa stretávali na Jégeho  ulici 1210 

v reštaurácii CASA INKA, alebo pekáreň – kaviareň ALMOND a občas sme išli aj niekde inde, 

taktiež ma bola pozrieť na OS BA I. , kde v jednu dobu, keď takto prišla ma poprosila, že na našom 

súde, konkrétne v agende C – civilnej je jedna vec, ktorú by chcela, či by som jej nemohol stým 

pomôcť a vybaviť jej ju. Na uvedenom konaní jej veľmi záležalo. Potom som zistil, kto to má, mala 

to JUDr. Otília Doláková, s ktorou som mal od začiatku dobré vzťahy, komunikovali sme spolu, tak 

som jej prisľúbil, že JUDr. Doláková so mnou komunikuje, je osoba, ktorú trošku poznám a viem 

ísť za ňou a viem sa jej opýtať. Aj som tak urobil aj som s s ňou rozprával a povedal som jej, čo 

chcem a za koho stranu som prišiel za ňou a chcel by som, aby bolo kladne rozhodnuté.  Potom som 

o tom informoval JUDr. Urbancovú, väčšinou sme sa k tomu stretávali s tým, že ako som uviedol, 

že sme mali dobré vzťahy, potom sme si aj tykali, tak sme mali aj telefónny kontakt, teda súkromné 

čísla, sme si písali a volali, v tej dobe sme nemali ani ja ani ona, resp. sme nekomunikovali cez 

nejakú aplikáciu a ja som ani nemal žiadnu aplikáciu, či mala ona, to ja neviem. Keď sme chceli 

riešiť ohľadom tejto veci, na ktorej jej veľmi záležalo, lebo za mnou chodila na súd a keď som ju 

išiel odprevadiť, tak na mňa naliehala, že teda, aby som išiel za JUDr. Dolákovou, aby vytýčila 

pojednávanie. Môžem uviesť, že sa tak aj stalo, takže keď mohla, vytýčila v čo najkratšom možnom 

termíne a rozhodla tak, ako sme chceli, kde po tomto rozhodnutí, keď sme sa stretli následne 

s JUDr. Urbancovou, boli sme v reštaurácii na obede v CASA INKA, tak okrem iných vecí, 

rodinných, sme prejednali aj túto vec, bola rada,  bola veľmi spokojná a keď sme odchádzali, tak mi 

vlastne dala obálku, v ktorej bolo 5.000,-Eur, kde ja som bol tak, že to nie, na čo, ona že áno, to je 

v poriadku, to je poďakovanie, že boli veľmi spokojní, takže túto finančnú hotovosť som od nej 

prijal  a zobral som ju. Keď som vedel, že vlastne aký má záujem vo vzťahu k prejednávanej veci 

a ako jej na tom záleží, vzhľadom na náš vzťah, teda mňa a JUDr. Urbancovej, som sa ponúkol 

JUDr. Dolákovej, že jej  s tým pomôžem, teda napísaním a vyhotovením  rozhodnutia kde sa ona 

potešila, dala mi aj spis a ja som vyhotovil celé rozhodnutie sám, ktoré som následne odovzdal p. 

JUDr. Dolákovej, ale dal som ho aj JUDr. Urbancovej, teda s ním disponovala skôr ako strany 

sporu.  JUDr. Doláková sa poďakovala  a povedala, že aj nabudúce to tak môže byť. Potom, keď 

sme sa stretli s JUDr. Urbancovou opätovne, po tom, čo som jej odovzdal, alebo som jej doniesol to 

rozhodnutie ,ktoré som vypracoval, tak mi doniesla ešte raz 5.000,-Eur s tým, že je to také 

poďakovanie, že boli spokojní, lebo vedel, že som to písal a vypracoval ja.  Tam bol potom bežný 

procesný postup, po tomto to išlo na KS BA, to som tiež zisťoval, lebo JUDr. Urbancová sa stále 

o to zaujímala a som zisťoval, že kto to má, komu to na KS BA napadlo, lebo ma požiadala aj 

o pomoc, aby to kladne dopadlo na KS BA v prospech strany, teda žalobcu, žalovaný bol hlavné 

mesto magistrát Bratislava, žalobca bola firma – súkromná spoločnosť v rámci územia hlavného 

mesta a bolo to za obdobie p. Ftáčnika. Bol to taký starší spor. Vzhľadom na to, že  z uvedeného 

senátu som ja nikoho nepoznal, som oslovil JUDr. Molára, aby mi s touto vecou pomohol. Ja si 

nespomínam, či som mu spomenul, že to riešim pre JUDr. Urbancovú, no ani by som s tým nemal 

problém, lebo viem, že sa poznali. On mi prisľúbil, že jasné, že áno, že sa pôjde opýtať.  Aj tak 
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urobil a na nejaké moje a JUDr. Urbancovej dopytovanie sa na uvedenú vec, som ja kontaktoval 

zase JUDr. Molnára a on sa bol pýtať na toto. Ja neviem, za kým išiel v rámci uvedeného senátu, 

ale pri jednom mojom dopyte, keď on išiel za tým konkrétnym sudcom alebo sudkyňou senátu,  

keď sme sa stretli, tak mi povedal, že tam musia byť 3 splnené podmienky, že dve sú dobré, no 

jedna nie, že sa proste nedá  a že vec bude zrušená a vrátená na opätovné konanie na OS BA I. 

O všetkom som informoval JUDr. Urbancovú a potom to už išlo vo vzťahu k tomuto konaniu, že 

keď sme sa sporadicky stretli, tak niekedy sa opýtala, lebo povedala, že sa stále vypytujú a že chcú 

vedieť, čo môže s tým JUDr. Doláková urobiť.  My sme sa naďalej spolu stretávali, rozprávali sme 

sa úplne o všetkom, aj o osobných veciach no hlavne o justícii a keď som spoznal p. Kočnera a keď 

mal nejaké veci alebo dopyt, ako som už uviedol nad rámec tých skutkov, napr. ten SEAPORT 

alebo PORT SEA, to neviem,  tak sme sa vždy stretli s JUDr. Urbancovou, bola ochotná, ja som jej 

povedal, č oje vo veci a ako by som chcel. Takto som postupoval aj v jednej veci, ktorú chcel p. 

Kočner, no neviem už  o akú išlo. JUDr. Urbancová nemala vedomosť o tom, že idem  v mene p. 

Kočnera za ňou sa o tejto veci baviť. Ona sa ma ani nikdy nepýtala, keď tak, všeobecne sme to 

nejako riešili, myslím, že sa ma nepýtala, že Vladko, kto ťa v tejto veci poslal, alebo pre koho to 

chceš. Niekedy to bolo tak, že vzhľadom na to, že som aj ja pojednával dvakrát do týždňa, ona mala 

a tiež svoje aktivity, bola v justičnej rade, bola podpredsedníčka  NS SR,  tak nie vždy  bolo možné 

sa stretnúť v nejakej blízkej, krátkej dobe, teda v krátkom čase, ale niekedy to bolo aj dlhšie a to p. 

Kočner mal takú tendenciu sa pýtal, že či som tam bol, ako to je a jednu dobu, neviem presne kedy, 

skrslo v jeho hlave asi  myšlienka, alebo mi napísal cez  THREEMU, že sa pýtal, aký má telefón 

JUDr. Urbancová, a to preto, lebo povedal, že jej zabezpečí iPhone, že aký by chcela. Riešili sme 

farbu a veľkosť aj teda, či by to odo mňa prijala a zobrala, tak sme to ustáli, že áno, že ja jej to dám. 

Zhodli sme sa na tom, že to bude iPhone 7 plus, takej ružovej farby. K tomuto je aj komunikácia 

medzi mnou a p. Kočnerom. Keď ho zabezpečil, zadovážil a keď sme sa stretli na tom dome na 

Kolibe, tak mi ho odovzdal, ja som následne, keď sme sa dohodli s JUDr. Urbancovou som prišiel 

za ňou na NS SR do jej kancelárie. Spomínam si, že mala asi meniny alebo nejaký sviatok a  p. 

Kočner to aj vzhľadom k tomu vyhodnotil a aj sme to spojili, takže ja som jej ten telefón podaroval, 

dal som jej ho ako darček. Ona sa poďakovala, potešila, spoločne sme ho spojazdnili, nainštalovali 

sme si THREMU, QR kódom sme sa spárovali a odvtedy, keď sme niečo preberali, riešili nejakých 

konaní, káuz, citlivých  záležitostí, tak sme všetko riešili s JUDr. Urbancovou cez THREEMU. 

Stále sme si občas klasicky zavolali, môžem uviesť, že JUDr. Urbancová nemala vedomosť, že od 

koho je uvedený telefón ani som jej to nepovedal, ona sa ani nepýtala a brala to ako darček odo 

mňa. Naďalej sme sa spolu stretávali, písali sme si, volali, riešili sme spolu veci a tu môžem 

povedať, že keď boli nejaké správy cez THREEMU alebo otázka na mňa od p. Kočnera, napríklad 

na kauzu alebo konanie EUSTREAM, rozpustenie Kotlebovej strany, Majský, Hazard, konanie, 

ktoré som bližšie popísal ku skutku, tak keď  sme komunikovali cez THREEMU tak, ako je 

zverejnené, tak buď keď mi Kočner niečo dal, tak som ten text preposlal s mojim dopytom 

Urbancovej a keď prišla odpoveď od Urbancovej, tak som to preposlal Kočnerovi, takže tie správy, 

ktoré sú v rámci THREMY medializované a popísané sú autentické a sú to správy buď Kočnera 

alebo Urbancovej, ktoré som ja preposielal. Uvedené veci a tieto kauzy sme riešili aj osobne, ako 

s p. Kočnerom, tak aj s JUDr. Urbancovou,  nikdy sa ma neopýtala, že kto ma poslal, alebo že pre 

koho to je, väčšinou aj tak vo všeobecnej rovine sme sa o tom bavili, ako som to povedal, 

v EUSTREAM sme bojovali a kopali za štát, tak tam to mala, že v rámci strany SMER to tak bolo. 

Taktiež môžem uviesť, že je pravda, že JUDr. Urbancová ma žiadala a prosila o pomoc pri jej 

opätovnej kandidatúre na post podpredsedníčky NS SR, kde je základ získať 10 hlasov, alebo 

predpoklad, aby bol kandidát úspešný, aby bola postúpená prezidentke do funkcie.  Môžem uviesť, 

že s uvedeným som oslovil aj Kočnera, intenzívne sme to riešili aj s JUDr. Urbancovou aj osobne aj 

cez THREEMU. To, čo je uvedené v THREEME 2 je autentické a o uvedenom som vypovedal vo 

výpovedi a v mojom výsluchu, kde podľa môjho názoru ešte nikto ani nevedel, že bude nejaký 

prepis, že sa nejako dohľadá a bude THREEMA 2. S uvedeným mi pomáhal aj p. JUDr. Molnár, 

cez neho sme riešili p. Mišíka a p. Vozára. S tým aj predo mnou, aby som mu veril telefonoval a dal 
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to na hlasný odposluch, aby som to počul aj ja. Bola z toho dosť rozrušená, ako som to už popísal 

ku skutku, teda som uviedol, že  v určitú dobu p. JUDr. Urbancová mala ťažké obdobie zo strany 

novej predsedníčky súdu, na ktorú tlačila už vtedy predsedníčka súdnej rady p. Bajánková,  s ktorou 

JUDr. Urbancová nemala dobrý vzťah a viackrát ma požiadala o pomoc a viackrát mi povedala, že 

som jej ostal len ja a JUDr. Hudák, ktorý bol v tom čase na NS SR, teraz je už nebohý.  Aj ten 

prepis, ktorý majú aj OČTK aj novinári, tie správy v THREEME sú autentické. Taktiež chcem 

uviesť, že s JUDr. Urbancovou som riešil aj teda vec p. Kočnera, kde sa rozhodovalo o jeho vzatí 

do väzby, kde teda p. Kočner po víkende, keď bol prepustený  I. stupňovým súdom na slobodu kým 

prišlo rozhodnutie NS SR, tak tri dni nebolo nič, ale na začiatku týždňa mi prišla správa od neho cez 

THREEMU, no ja som si ho už predtým vymazal, takže som ho už nemal pod tým, ako som ho mal 

uvedeného v THREEME pod slovom WEST, ale boli tam len tie čísla a červená gulička, tak som   

z toho dvakrát nadšený, potom som sa nejako vyhovoril, že mi nejako blbne telefón a som mu 

poukazoval na to, že červená gulička, že nechcem komunikovať, on mi povedal, že v poriadku, že 

stačí, keď jeden má tie tri zelené guličky, na čo mi vlastne napísal postup, ako sa opätovne 

spárujeme. Poslal mi screening jeho QR kódu, ja som v rámci jedného telefónu prefotil a takto sme 

sa zase spojili a obidvaja sme mali zelené guličky a potom ma žiadal o to, aby sme sa stretli, na čo 

som sa ja nejakými výhovorkami a fabuláciami z toho dostal a zobral to na vedomie, lebo som sa 

bál, či už nie je sledovaný, aby nás niekto nenafotil nenatočil a mal som za to, že je operatívne 

rozpracovaný. Následne ma potom žiadal a vkuse sa to riešilo dookola, ten senát, ktorý bude o ňom 

rozhodovať, či by som nenapísal a nezistil u JUDr. Urbancovej, ktorú sme prezývali ako „Prútik“, 

čo som aj urobil a tu som otvorene JUDr. Urbancovej poveda a vedela o koho ide. Pomáhala, 

zisťovala  a písala mi správy, posielala mi správy, čo zistila cez THREEMU , sa to tam menilo a ja 

som to preposielal Kočnerovi. Takto som vypovedal aj vo svojej prvej výpovedi, alebo obdobne, 

kedy ešte nebola na svete THREEMA 2, táto to vlastne potvrdila, tie správy sú vonku. Viem, že aj 

p. Prušová v Denníku N o tom písala a môžem povedať, že tie správy sú autentické.  Potom to 

dopadlo, ako to dopadlo, to sme spolu nejako už neriešili, ďalej sme sa stretávali , boli sme spolu 

a postupom času, keď sme boli na obede, môžem povedať, že keď už sme boli presťahovaní na 

Medenú  22, tak tam sme to mali  v strede, chodili sme do vietnamskej reštaurácie do obchodného 

domu Dunaj na 6. Poschodie a raz pri takomto jednom stretnutí mi sama spontánne povedala, 

neviem, ako k tomu prišla, že p. Mozner, ktorý bol predsedom senátu a rozhodoval o väzbe p. 

Kočnera, tak už mal vyhotovené rozhodnutie, kde mal byť stíhaný p. Kočner na slobode, ale potom 

vlastne tam začali ovplyvňovať a vplývať p. Švecová a p. Dula, ktorý bol predseda trestného 

kolégia, mali cez tretie osoby ovplyvňovať, aby zmenili svoje rozhodnutie a p. Kočner bol stíhaný 

väzobne, kde mi povedala v takom duchu a s takým prejavom, že bol z toho úplne psychicky nie 

dobre, že sa zrútil. Ešte môžem jednu vec povedať, že vo vzťahu ku mne a k mojej rodine sa stala 

jedna udalosť, kde som ako poškodený. Uvediem, že to bol r. 2018 a teda nastali nejaké skutočnosti 

a bol som nejako obmedzovaný a ja a moja celá rodina mala zabezpečované, čo sa týka nášho 

chodu osôb a majetku zo štátu ochranu, takže bol problém, resp. nebola možnosť, aby som sa ja 

stretával s tými ľuďmi, s ktorými som sa ja poznal a v rámci toho, aký post, ešte som bol určitú 

dobu podpredseda pre obchodný úsek, tak v rámci toho obmedzenia som mohol chodiť do práce, na 

pracovisko. Vtedy JUDr. Urbancová o tom vedela, potrebovala ale nejakú vec u mňa vybaviť, 

požiadala o to nejaká kolegyňa z Trnavy, išlo o nejaké konkurzné konanie, kde sa blížil koniec roka 

a bolo treba urobiť nejaké veci a rozhodnutie, aby mohli urobiť nejaké úkony do konca roka, takže 

jej na tom veľmi záležalo, takže vzhľadom na moje obmedzenia, prišla za mnou do kancelárie na 

Medenú 22, kde mi povedala, že o aké konanie ide, o aké číslo, bolo to konkurzné konanie a čo 

vlastne chce. Ja som povedal, že dobre, že to spravím, čo sa bude diať. Ja som nevedel, v akom je to 

šátiu a ako to procesne urobili, tak som si dal predložiť spis a potom na základe tej jej požiadavky, 

som jej povedal, že čo a ako sa to dá, aby to bolo dobre aj čo sa týka tých rozhodnutí a zákonného 

postupu. To som si už s ňou písal všetko cez  THREEMU a dával som jej nejaké pokyny, veci. Bolo 

to dosť z časového hľadiska náročné, potom aj v rámci dohody, ktorú sme mali, doručili, čo som 

žiadal, v rámci nejakej advokátskej kancelárie, advokát za mnou prišiel aj z pohľadu toho, že ja som 
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potom bol určitú dobu mimo SR, takže sa to stihlo, rozhodol som a všetko som urobil, ako chcela, 

všetko sme komunikovali cez THREEMU a keď som už bol mimo SR a nebol som v práci, tak som 

o tom videl aj článok v Hospodárskych novinách, čo som nebol nadšený, to som jej aj preposlal, 

ona sa mi ospravedlnila, že to zistí a dá to do poriadku a keď už som bol naspäť na Slovensku, ale 

obmedzenia vo vzťahu k mojej osobe stále platili, tak prišla za mnou do kancelárie na Medenú č. 

22, to už bol r. 2019 a tak sme sa zvítali, zavinšovali sme si v Novom roku a za uvedenú vec 

a uvedené konanie mi dala v mojej kancelárii v obálke 5.000,-Eur. Viem, že mi JUDr. Urbancová 

spomínala, že si telefón menila, čo sa týka farby a typu mala ten istý, len už vo vyššej rade a keď 

som sa jej opýtal, čo urobila s tým starým, povedala, že samozrejme, že ho zničila, zahodila, že 

neexistuje. Mala THREEMU, tak sme naďalej cez to komunikovali.  Potom keď vyšla najavo táto 

kauza na začiatku a keď boli tie prvotné úkony, keď sa odoberali tie telefóny, ja som nebol na 

území SR a čo sa píše, že aj mne v tej dobe boli odňaté telefóny, to sa nezakladá na pravde, tak sme 

sa stretli, to bolo v septembri v r. 2019, boli sme na obede v Dunaji a dole na káve sme to 

rozoberali, preberali, samozrejme že som jej neuviedol, že nejaká komunikácia je aj moja, že som si 

tak veľa písal s p. Kočnerom.  Taktiež sme preberali ale aj predtým voľbu predsedníčky NS SR, kde 

mala veľký záujem, aby sa stala JUDr. Macejková, na tom pracovala, tiež potrebovala 10 hlasov, 

potom aj predtým ma žiadala, aby som jej aj v uvedenej veci nejako pomohol, no ja  som mal určité 

informácie, ktoré som je nepovedal, no k uvedenému som sa ani neangažoval.  Viem len, že mi 

povedala, že deň pred voľbou sa  stretla ona u p. Praženkovej a riešili jej voľbu, na čo samozrejme, 

ako to prebiehalo na druhý deň a čo sa stalo, boli na ňu obidve nahnevané. Taktiež mi uviedla, že sa 

stretla s JUDr. Haitovou, asi sa stretli na chodbe NS SR  a že nebola dvakrát nadšená, že sa zrútila, 

keď jej zobrali telefóny a že Urbancovej popísala takú vec, že si s Mončou, teda so sestrou písali 

o nejakej veci, ktorú mala Haitová v senáte a Monika od nej žiadala, že to nesmie rozhodnúť, že to 

musí do piči odročiť a takto mi to aj Urbancová spomenula, že sa Haitová z toho zrútila.  V tomto 

období som mal prácu na doma, bol pondelok, písal som doma nejaký rozsudok mi ona napísala, či 

sa neviem stretnúť, ja som povedal, že som doma, že mám prácu na doma, že o čo ide, či to 

nepočká, tak mi napísala, že dostala nejaké divné otázky od p. Prušovej z Denníka N, kde na to som 

jej povedal, že sa môžeme stretnúť, nech povie o koľkej, tak sme sa stretli o 13,00 hod. 

v ALMONDE, kde mi ukázala tie otázky niečo mi hovorila k EUSTREAMU, že aké budú 

odpovede na uvedené otázky p. Prušovej, potom sme sa rozlúčili, potom mi večer ona poslala takú 

správu, kópiu, kde večer vyšlo, p. Prúšová, neviem, či spolu s p. Tódovou  článok, ja som si to 

našiel až ráno, keď som sa zobudil, kde bolo, že ďakujem ti pekne, že teraz sa môžem vzdať funkcie 

podpredsedníčky a môžem ísť do predčasného dôchodku. Ja som jej na uvedené odpisoval hneď 

v to ráno a keď som prišiel do práce, ja som v ten deň pojednával, tuším to bol utorok, tak mi písala 

a takto sme si písali v rámci možností medzi pojednávaniami možno do nejakej 14,00 až 15,30 hod. 

To je naša posledná vzájomná komunikácia. Odvtedy sme spolu nevolali, nepísali, nestretli sme sa.  

 

 

Výsluch prerušený dňa 25.6.2020 o 14,50 hodine. 

 

 

 Vyšetrovateľ PZ:                               Prítomný:                                     Svedok: 

  pplk. Ing. Miroslav Bacher          mjr. JUDr. Rastislav Mako              JUDr. Vladimír SKLENKA  

 

 

Zapísala:   Právny zástupca 

Čajková    JUDr. Vladimír Varinský  

 

 
Obhajcovia: 
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JUDr. Peter Filip  

 

JUDr. Peter Erdős 

 

Mgr. Marek Para – vyrozumený, neprítomný 
 

JUDr. Peter Slovík 
 

Mgr. Branislav Šuba  

 

JUDr. Radoslav Kačur   

 

Mgr. Jiří Kučera  

 

JUDr. Richard Biročák  - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Michal Mišík – vyrozumený, neprítomný 

 

Mgr. Martin Berec - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Branislav Dufala   

 

JUDr. Miroslav Bobák - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Peter Vačok - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Martina Mrázová 

 

JUDr. Ondrej Mularčík  

 

JUDr. Radoslav Hajdúch  

 

JUDr. Štefan Detvai  

 

JUDr. Jakub Malý - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Milan Cíbik  

 

JUDr. Ludevít Rabay  - vyrozumený, neprítomný 

 

JUDr. Nadežda Boľová  

 

Mgr. Jitka Mikušová  

 

JUDr. Iveta Lenčéšová – vzdialila sa z úkonu  


