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�PR VA VVšETRBVANIA S f
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l 
odbor vyšetrovania

�RATISLA···'A.

• p. VŠ-ČVS-9/83 V Bratislave d�a 12. 7 .198.3 

. [) (II / i 2. • • j 

UZNESENIE�=�=·!�!··���=====��kLl· 

Podla ustan )Venie. s 160 oc s. 1 Tr. p:n:1iad L<:u 
začínam trestné stíhenie pre trentný čin podvra
canie re9ubliky podľs. � 98 ods. 1 'ľres�n-·ho zákona, 
9.�etože n� p�a·klade zisten:'c:1 s�utočnobtí 2e dosta
točn2 odôvodnený �áver, že neznámy pácha„tPľ z ne)ria
teľstva k soci,.�.listi0ltémL1, sp-')l.Jčen.stcérw. e. 3t·�_tt„o_,,u 
'7 ric a '.)�i·.i: r2 p,1blik;y 00 j ?.t111Ŕr',, 191--33 v Ko �ictach, Raž-
v ·,· 1.... 1 

· h ' k · J t . . r,•1· n.cye, v 1.1.c:ia-ovc1.c.c., v ')9ne , -' .; ':)ye r1.c1., z,i 1.n_,
v Zi rni naa ��ono� R na in.ch miestach v SSR vykoná
vc .ro011r-,.=itmí činnosť rozšir;ve.c.í 1 ma�n1tofÓnov� ch 
záznamov s obssihom zame:1oným :)roti spoločenBkému a 
št4tne:m1 zriadeniu republiky o

o a ô v o a n e n i e 

Z prP0ložcn�0h �ieoffn.'ch m�teri�lov a vecn:rch 
dôkazov v:·hľPd4v�cí� or3ánom �;:v v BratiĽlave v�
pl�rva, že. dosiaľ nezistený pácha teľ od j !:lluára 1983
v Košiciach, Ro ťlave, v Líiche lov ciach, v Be.n:::Jke j 
Bystríc�, Žiline, v Ž�arni ned Hronom e na infch 
micctach f�R rozširuje meäzi občanmi magn?tofÓnové 
záznamy s nepriateľs �ý� obsahom �roti republike o 

Jeho cieľJm je podľa obs.siliu. megnetofÓnovjch záznamov 
vyvolA.ť v radoc 11 8irok�j v�rejnosti �B�chÓzu neistoty 
a nedôveru k politike KSČ, jej čelným predstaviteľom 
a pripraviť podmienk:r na. z�enu súGasného spol�čen�:ého 
a štitneho zriadenie reJnbliky. 

1 
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Na základe uveden:ch skutočností je dostatočne 

od3vodnený záver, že bol sJáchan� trestnf čin podvra

canie republiky podľa§ 98 ods. 1 / Trestného zákona 

a preto bolo rozhocnuté ako je uvedené vo vJrokovej 

časti tohto uznesen1a. 

l 
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SPRAVA VYŠETROVANIA š t B
odbor vyšetrovania

BRATISLAVA 

Č.p. vš-č - /83 

ederálna spr'va VB 
.riminalistic ý ústav VB 

P r a h a 

V ratislave daa 15. 7.1983 

Prílohy : 8 ks mal.'cn kotúčov 
mgf. z íznamov 
12 s razetových 
mgf. záznamov 

Vec Žiadooť o ood nie odborného vyjadrenia v trestnej 
veci pod rtco.nie republi y 

V zm sle § 105 ods. 1 r. poriad u žiaaam v trestnej 
veci po vrac 1ie republi'y podľa� 9J od • l nxeDt1ého 
zákon o v· racovanie odborného v�jadrenia z oboru kri
minalistic. ej te·c .ni y v hodnotenie Gp:)rn 'ho nateri 'lu 
8 ks mal'ch kotúčov m gnetofÓnov'ch z'znamJv a porovn'va
cieho materi·lu 12 r"' ki..z.tových magnetofónových zá· o.
mov. 

znes ní vyšetrovateľa :tB zo dia 12. 7.19 J bolo 
podľa§ l o ods. 1 res�nébo p:)riadku začat' trestné stí
hanie pre treutný ein podv��c nie repulliky podľa§ 98 
ods. 1 rrestnlho zá·ona. Uvedeného skutku sa neznámy pá
chateľ dopu til t'm, že v januári 1983 v ošiciach, v l  i
chalovciach, v Ro�1ave, v anskej y trici, v Žiline a 
v Žiori nad ronom rozširoval edzi občanmi magnetofónové 
záznamy a oba.ho z eraným proti súčasn'm politic ým, 

J 
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hospodárskym pomerom v republike. fa.gnetofÓnové zázne.my 
rozširoval tým pôs.:,bom, že ich v igelitových sáčl:och 
vhad· oval do domov�' ch listových schránok občanov. 

Pre potrebu odbGrnej činnouti v príloha zasielam: 

a) sporný materiál 8 ks mal:ch kotúčov - mgf. zázn mov,
ktoré neznámy páchateľ rozširoval medzi občanmi

b) porovn'vací materiál - ukážky reči - hlasu, 12 ks
kazetových mgf. zizno.mov v lovenskej reči, ktoré
boli ne.hraté v z�.hraničí - v r. 1981, ilegálne dopravené

na. úz :nie SSR a. určené do Vľchodoslovenského kre.ja 
/tr. vec akcia "KA '/J..VA!U "/. 

V odbornom v�jadrení je treba posúdi� a zodpove
dať tieto otázky : 

l) potvrdiť elebo v lúčiť predložen' por�vnávaoí materiáli
v negatívnom prí.nde -

2) charalzteristiku autor nahrávky mg:ť. záznamu, nujmä vek,
vzdelanie, pJvolnnie, ná.rečie a iné;

3) či ide o n  hrávk� jednej alebo viacerých os5b;

4) prootre_die, kde bo 1 mgf. zvukov; zázno.m v:;hotovený;

5) či ide o origin'l zvukového z'znarnu, alebo o rozmnožo
vané záznnmy1

6) aké bolo pou:ité nahrávacie �ariaaenie a magnetofónové
pásky našej alebo �ahraničnej v'roby;

7) či mgf. pásk- na kotúčoch je originál alebo jo navinutá
iná páska , p�dľa potreby dÍžky nt��rávky.

4 
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V odbornom v�jadrení vedte v v etky zistené pozn tky, 

aj mimo položen"c. otľzok• ktoré by nohli pri pieť k zis
teniu autor mgf. z'znamu. 

Oaborné VYJ dreni je určené re úče� tre tného ko-
nani a preto v vom uvedt meno o oby, ktorá o vypraco-

v la a ktorú by bolo možné podľa potreby v počuť. Odbor
né vyja renie vypr cujte vo dvoch vyho�ovcniach a zaš
lite vrát ne príloh k hore uvedenému číslu. 

láčeL1íi odboru vyšetrov nia �v ŠtB : 

kpt. 

J'JDrifn- ·� 

5 
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041 02 K O Š I C E 

( označenie útvaru) 

ČVS: 9/1983 

Zápisnica o výsluchu svedka 

Michalovciach v ............................ , ....................... , .......... . . ..... ........... ·ctňa
�7. 7. 1983 

............................ , ........................................................... . . . o 

bol vyslúchnutý , 
Anna sTiLA.KovA, 

.................................................................................. � ... · ............... . 

(meno a priezvisko, dátum narodenia) 

predošlé meno a priezvisko ....... !�.�.! .. ........................... ................ ........ ......................................... . 

bydlisko - trvalé .. :lil!.f?.�.!.�!�.�·'-······ 

bydlisko - prechodné ..... 1.'.1:19..�� .......... . .. ........... ............... . ......................... ................................... .

zamestnanie (predošlé, terajšie a postavenie v ňom) roaot.níčka 

77 

1.3.20 
hod 

Val. mliekárne závoä Michalovce 
....................... -··············-······-·························'··········································································· ............. ···························· ····································································· 

miesto zamestnania 
Michalovce, ul. Lastomírka

preukaz totožnosti ................................ ......... ............ osobný stav ... . !.Y.d���················ ...... .

vyslúchaný v trestnej. veci ........ P.•I..Q.ir ...... , ..... �:r. ....... �.�µ·µ····'-·9·!�9-.. ��.� .. ��,��!�.�Y..

pomer k obvinenému ........................ ....................................... ............... .......... .. . 

Svedok bol riadne poučený o zákaze výsluchu ( § 99 Tr. por.), o práve odoprieť výpoveď 
( § 100 Tr. por.), o význame svedeckej výpovede z hľadiska všeobéčliéhó záujmu a o trest
ných následkoch krivej výpovede ( § 101 ods.· 1 Tr. por. J, o možnO'stiach námietok proti jej
obsahu ( § 103 Tr. por.).

Po poučení svedok uvádza: 

Sveaok ••l vypočutý .na svojo• pracoviaku vyšetrovatelom ŠtB 
KS ZNB Keiice po vzájomnom aohovore zo ana 27. 7. 198). 

Po poučení poaia vyššie uveaen.ých zákonných ustanovení, kto
ré ltoli sveakovi poaro•ne vysvetlené sveao.t prehlásil, že aané
mu poučeniu porozumel. 

Okrem toho svejok ltol 1oučený poaia § 100 ods. 2 Tr. per., 
o oprávnení oaopriet výpovea o okolnostiach, ktoré ay dávali prí
činu tresaého stíhania voči nemu alelto jeh• ltlízkym príauzným,
na če sveaok pre�lásil, že poučeniu porozumel a tohoto práva
nevyužíva, sveačit chce.

Po yeučení a·,o oltoznáme.ní sa s preaaetam výsluchu k veci 
uváazas 

Oa konca reku 1981 ao 1. júna 198) som aola na .materskej io
Yolenke. Po jej ukončení som naatÚpila na závot Val. mliekárne 

VTK-2 65659-82 

•
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strana ,roiokolu výsluchu sveika Anny STULAKOVBJ 

Michalovce, kie ,raolljem aj t.č. ako roiotníčka vo výroie. 
Dňa 17. 1. 1983 som iola so svojou icérou 4o.ma. Okol• 11.00 
hÓi. t ho istého aňa prišiel domov moj manžel Jar slav STU
LAX. Bola som ,rekva,ená, leio o takom čase nezvykol cho
iii 4omov na iyt. Manžel mi ukázal malý kotúč magaetofÓno
vej pásky zaialený v igelitovom sáčku. Poveial mi, že ho 
vyiral práve z pešiovej novinovej schránky a nevie si vys
vetlii čo to má znameni. Manžel mi povedal, že okrem uve
ienej pásky v schránke neiolo nič iné, teaa žiaan.a iná pí
somnost. Potom pásku vložil io magnetofónu a spoločne sme 
ju počďvali asi 5 minút. Okrem mňa a manžela neiol v iyte 
nikto iný prítomný. Naša ioérka spala. Asi po 5 minútach 
manžel magnetofón vyp•l a pásku vyiral. Oiaja sme sa zhod
li na tom, že sa je4ná o nejakú provokaciu a že oisah pás

ky je zameraný proti nášmu spoločenskému zriadeniu. Manžel 
potom oiišiel io ,ráce. Kei sa večer vrátil, pove4al mi, 
že magaetofÓnovu pásku oiovzial ria41teiov1 závoiu. 
S manželom sme sa o celej veci poiroine roz,rávali. Oia

ja sme si neveieli vysvetlit, ,rečo iola maanetofÓnova 
jáska so závadovým textom vhoiená práve io našej schrán
ky. Manžel ani ja nemame žiadnych nepriatelov ani nepraj

níkov a nestýkame sa ani s osoiami nepriateiaky zamera

nými ,roti nášmu zriaieniu. 

V nalom iloku je 5 poschoií a na kažiom poschoií 
iývajú J roiiny. V• vchoiovej iráne na prízemí je 15 
poštových schránok. Naša je vo vnútri, teda nie ,r1 
vhoie io arány ale kie schránky už končia. Preto sme 
sa ,ozastavili s manželom naitým, prečo oseaa, ktorá 
pásku io schránky vhoiila, túto nevho ila na začiatku 
ale na konci. Pozastavili sme sa tiež nai tým, že páska 
iola vhoiená ao našej schránky, pričom vlastníme mag
netofón a teia pásku sme si mohli prehrai. Je síce prav
aou, že okrem nás pokial io•re viem, v nášej iráne 
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strana protokolu o výsluchu svetka Anny STULAKOVEJ 

vlastnia magnetofóny ešte dve roainy s ktorými sa aj stre
távame, ale jeäna z nich má kazetový magnetofón a iruhá 
kotúčový ale tento majú ale aj toho času mali, teda v me
siaci január 1983 pokazenl. To nas tak trochu prekvapilo. 
Chcem ešte dodat, že ani jed.ná z uveaených roaín sa neza
o•erá nahrávkami magnetofónových pásiek. 

Záverom chcem uviest, že ani ja, ani moj manžel sme 
uvedenú magnetofónovú pásku nezapožičali. Ja oso•ne som 
krátky o•sah pásky ktorý som si vypočl.lla, oisúiila na
ko!k som zistila, že tento je zameraný proti nášmu spo
ločenskému zriadeniu, pričom toho kto ho o•držal vyzýv�, 
••Y ho odovzaal ialším svojim známym, pričom sa nikde
na verejnosti a prea štátnymi orgánmi o ňom nezmieňoval.
Viac k svojej výpove«i nemám čo doaai, v�etko čo som po
veiala sa zakladá na pravie.

Po poučení o nároku na sveaočné sveiok prehlásii, že po
učeniu porozumel a nárok na sveaočné si neuplatnuje. 

Výsluch ukončený o 14.20 hoa. 

Po prečítaní protokolu svejok prehlásil, že o•sah 
protokol� súhlasí s jeho výpove4ou a preto nežia4a zme
ny, opravy ani ioplnenie protololu. 

V7šei 
.a

�i
�

: 

JUDr�
1

f. Por 

Pri čítaní a poipiae STeiok:
protokolu prítomný: 
Hrešková Jozefína Anna STULAKOVÁ 

��/ 
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86 

Zápisnica ·O výsluchu svedl�a 

V ...... �g.�.i.: .. �.?.:-.��.P.:................................................ dňa 
bol vyslúchnutý 

Andrej FILIP, nar • 

.. ?.9 .• 7 .•. 19.s ..... J...................................... 14 JO h d O .......... L................. O • 

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

(meno a priezvisko, dátum narodenia] 

predošlé meno a priezvisko ........ 1.::�.�.1:11:�?.:.�.!:l.� .. .... ......... ............................................................................. . 

bydlisko - trvalé Košice,

bydlisko - prechodné ..... ?.�.1:11.� ........ ...................................... ................... ..................... .. . .. . ... ............. ....................... ...... .

zamestnanie (predošlé, terajšie a postavenie v ňom) .. . ... P..!..� .. ��.�.'. ..... gJ?.::t_'.?.:Y..�. hutných ... 

"""'"""agregátov L
„

vsZ .... Ko.ši.ce .............. ..... ................................................ .. ........................................................ .................... .............. ..

miesto zamestnania ........ vsz ..... Koši.ce ......................... .. ........................ .................................................................... ..... .... ........................... .... .

preukaz totožnosti ... osobný stav .. �.e.P.J:l,'tÝ. .. .... 

vyslúchaný v trestnej veci .... . P.9d..9.Z.r •. Z .. ... t:r. ..... 9:iJ.l.:ld „P.94.IT..�G..t;l,,t:1J� .xe.p:µpl.j,Jcy ... ..... 

pomer k obvinenému .... .. /. ................... ..................... . 

Svedok bol riadne poučený o ���li:�mq, o práve odoprieť výpoved 
( § 100 Tr. por.), o význame svedeckej výpovede z hľadiska všeobecného záujmu a o trest
ných následkoch krivej výpovede ( § 101 ods. 1 Tr. por.), o možno'Stiach námietok proti jej
obsahu ( § 103 Tr. por.).

Po poučení svedok uvádza: 

Svedok sa dostavil k výsluchu na Odbor vyšetrovania gtB, KS
ZNB Košice na základe osobného predvolania vyšetrovateľom zo dňa 
28. 7 .198J.

Po poučení podľa vyššie uvedených zákonných ustanovenm, ktoré
boli svedkovi podrobne vysvetlené svedok prehlásil, ž·e poučeniu 
v plnej miere porozumel. 

Okrem toho bol svedok poučený podľa§ 100 ods. 2 Tr. poriadku 
o oprávnení odoprieť výpovect o okolnostiach, ktoré by dávali prí
činu tr. stíhania voči nemu alebo jeho blízkym príbuzným na čo
svedok prehlásil, že poučeniu porozumel, daného práva nevyužíva,
vzdáva sa ho a svedčiť chce.

Po poučení a po oboznámení sa s predmetom 
ci uvádza : 

VTK-2 65659-82 

k ve-
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Po vyučení a získa.ní kvalifikácie zámočník v podniku 

VSZ Košice som nastúpil v materskom podniku pracovať ako 

zámočník, na prevádzku ÚZV - závod údržba. Túto profesiu 
viJkonávam doposiaľ. Od r. 1978 som členom KSČ, ako radový 

člen. Som predseda ZO ZČSSP na našej prevádzke. Okrem toho 

som od r. 1980 členom rady Obvodného národného výboru, Ko

šice III. - sídlisko Dargovských Hrdinov. Od uvedeného ro

ku som aj poslancom ObNV Košice III. Mám dve malolete de

ti, manželka pracuje ako rehabilitačná sestra. 

V pondelok, dňa 17.1.1983 som v dopoludňajších hodinách, 

opravujem bolo to po príchode z práce, asi o 15,00 hod., 

kedy som vo svojej listovej schránke po jej otvorení, na

šiel magnetofónovú páslcu zabalenú v igelitovom sáčku, kto

rý bol zopnutý spínacím strojčekom. Bola to malá páska. 

Okrem pásky som v schránke nenašiel nič iné. Teda žiadnu 

písomnosť. Páslcu som potom odniesol do svojho bytu. Počas 

vyberania pásky zo schránky nebol nikto prítomný. Bol som 

prekvapený tým, že mi niekto vhodil magnetofónovú pásku 
do schránky. Niečo podobné som ešte nikdy predtým nedostal. 

Rovnako bola prekvapená aj manželka. Následne na to pri

šiel k nám na návštevu môj známy, Gerhard KOHLER. Sploloč
ne sme si pásku obzerali. Zistili sme, že páska bola no

vá, ešte neopotrebovaná. Ja nemám kotúčový magnetofón, 
len kazetový a tak som si pásku nemohol prehrať napriek 

tomu, že som bol zvedavý, čo je na nej nahraté. S Ger
hardom KOHL�ROM som sa dohodol, že koncom týždňa ho navští

vim a pásku prehráme u neho na byte. 

Asi dňa 21.l.1983 som zobral pásku a odišiel som k 

známemu, Gerhardovi KOHLEROVI. Tem mi však povedal, že je-



88 

3 

strana protokolu o výsluchu svedka Andreja FILIPA 

ho magnetofón je pokazený, ale že pásku si môžme vypočuť 

u jeho susedov. Meno týchto jeho susedov si teraz už ne

pamätám. Poznám ich len zbežne. Pri prehrávaní pásky bo

li prítomný obaja manželia, môj známy a ja. Nikto viac 

nebol prítomný. Po vypočutí pásky, ktorá bola štvorstopo

vá, každá strana, stopa bola nahratá, kvalitne, pričom 

som poznal, opravujem nahraté boli dva mužské, rozdielne 

hlasy, sme všetci obsah pásky odsúdili• boli sme pohor

šeni. Obsah pásky bol protisocialisticky zameraný, proti 

nášmu socialistickému zriadeniu. Hnect po prehratí pásky 

som túto zabalil a doniesol som ju domov. Nikomu som ju 

nepožičal a jej obsah nebol prehratý na inú pásku. Niko

mu som ja ani osoby prítomné pri prehrávaní nepovedali, 

akú pásku sme si vypočuli. Teda ja som uvedeným osobám po

vedal, aby sa nikde o veci nezmieňovali. Bol piatok poo

bede a ja som si povedal, že pásku odnesiem orgánom bez

pečnosti na nasledujúci týždeň. Skutočne som aj tak uro

bil. 

Uvedená udalosť pre mňa skončila, ale ja som nad celou 

vecou ualej uvažoval. Dospel som k názoru, že páska mi 

bola vhodená do schránky úmyselne z dôvodu, že sa poli

ticky a spoločensky angažujem. Ja neviem, kto mi mohol 

pásku vhodiť do schránky. Nepoznám ani nikoho, kto by sa 

zaoberal nahrávkami magnetofónových záznamov, resp, na

hrávok. Chcem ešte dodať, že záznam bol nahratý spisovnou 

slovenčinou. 

Naša listová schránka sa nachádza na prízemí s tým, že 

hlavný vchod je na druhej strane. Na konci chodby, kde 

sú umiestnené schránky sú dvere s večne rozbitým sklom� 
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Naša schránka je v prostrednom rade, v prostriedku, asi vo 
výške 150 cm. K schránkam je prístup aj z hlavnej brány, 
ako aj zadnej. Páska mohla byť vhodená do schránky v ob
dobí od 13.1.1983 asi od 15,00 hod., kedy pravideľne cho
dievam domov z práce do 17.1.1983, do 15,00 hod. Vtedy 
som pásku vybral zo schránky. V sobotu a nedeľu som sa do 
schránky nepozeral. Poštu však vyberám každý deň. 

Magnetofónovú pásku s protištátnym textom som odovzdal 
orgánom bezpečnosti v Košiciach z dôvodu, aby bol zistený 
páchateľ tejto podvratnej činnosti. 

Viac k svojej výpovedi nemám čo dodať, všetko čo som 
povedal sa zakladá na pravde. 

Po poučení o nároku na svedočné svedok prehlásil, že 
poučeniu porozumel a nárok na svedočné si neuplatňuje. 

Výsluch ukončený o 16,15 hod. 

Po prečítaní protokolu svedok prehlásil, že obsah pro
tokolu súhlasí s jeho výpovectou a preto nežiada zmeny, op
ravy ani doplnenie protokolu. 

Vyšetrovateľ SjS: 
I g 

por. �r.v
�r Pór

Pri číta.ní a 
protokolu 

Wv-,. 
npof� dr. Herce 

Svedok 

Andrej FILIP 

1 
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Č.�.:KR-0078/20-1/83 V Bratislave dňa 15. 3. 1983 

PRÍ.. TAJ ÉI 

Výtlačok číslo:!., 

Počet listov: 1

S P R fi.. V A 

o výskyte magnetofónových záznamov so závadným obsahom, rozši

rovaných vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji 

V januári 1983 bol zaznamenaný výskyt magnetofónových záz

namov, vhadzovaných do bytových listových schránok vo Východo

slovenskom a Stredoslovenskom kraji. uoposiaľ je získaných 9 ks 

uvedených záznamov, z ktorých 7 ks bolo sústredených na XII. 

správe ZNB Bratislava. 

Po obsahovej stránke sa jedná o krajne nepriateľsky, �roti 

socialistickému zriadeniu v CSSR zameraný pamflet, ktorého 

cieľom je vyvolať v radoch širokej verejnosti psychózu neistoty 

a nedôvery k politike KSČ, jej čelným predstaviteľom, ako aj 

k predstaviteľom najvyšších štátnych a spoločenských org�nov. 

V úvode pamfletu, autor z nepriateľských pozícií k socia

listickému zriadeniu tendenčne skresľuje a zveličuje niektoré 

negatívne javy vyskytujúce sa v našej spoločnosti, najmä na ú

seku ekonomiky. Poukazuje hlavne na zlé postavenie robotníkov 
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vo výrobe, spochytňuje úlohu hromadných oznamovacích prostried

kov a propagandy vôbec. Straníckych a štátnych funkcionárov 

označuje za robotnícku aristokraciu. Komunistickú stranu 

Československa obviňuje z oportunizmu a zo zrady marxizmu

leninizmu. Tvrdí, že v našej spoločnosti sú deformované zá

kladné princípy socialistického vývoja a preto o socializme 

u nás nie je možné hovoriť inak, ako o socializme deformovanom. 

V súvislosti s poukazovaním na zlé postavenie robotníkov 

vo výrobe autor pamfletu okrem iného tvrdí, že robotníkom 

sa nedostáva to, čo im patrí a preto ich postavenie v našej 

spoločnosti je najbiednejšie. Pýta sa a zároveň odpovedá. 

Citujem: " Kde je tu spravodlivosť, kde je tu princíp socia

lizmu? Na robotníkov sú kladené čoraz väčšie požiadavky pra

covať viac, kvalitnejšie a lacnejšie. Prosia nás, aby sme viac 

robili, ale prosia nás tí, čo sami darebačia. Budeme robiť, 

ke2 ich zasadíme z funkcií". / str. č.1-2/. 

V invektívach na adresu hromadných oznamovacích prostried

kov á propagandy vôbec, 2oukazuje na to, ze tieto neinformu-

jú pravdivo a objektívne a preto reakcia ľudí je opačná, 11ež 

akú vedenie spoločnosti očakáva. Uvádza: " Touto odpornou a 

dokonca školácky robenou propagandou učenie marxizmu-leniniz

mu strašne trpí. Takáto propaganda ľudí iba ohlupuje a berie 

im chuť do života". Hromadným oznamovacím prostriedkom vytý-

ka prehnaný rusofilizmus a pýta sa: " Komu to prospieva, keu 

to ani naši východní susedia nevyžadujú" ? /str.�.11-12/. 

V tej časti záznamu, v ktorej tvrdí, že v našej spoloč

nosti sú deformované základné princípy jej socialistického 

vývoja, ako"dôkaz existencie" toho uvádza rast takých ne

gatívnych javov, ako sú rozvody, alkoholizmus, fajčenie, rast 
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kriminality, nehodovosti, úrazovosti, klesajúca pracovná mo

rálka, a pod. V tejto súvislosti uvádza:" Akékoľvek spôsoby 

znižovania týchto negatív, či už liečbou, výchovou, tvorbou 

lepšieho pracovného a životného prostredia, nezasahujú jadro 

veci. Toto vo všeobecnosti reprezentujú zaostávajúce výrobné 

vzťahy v spoločnosti, ako i triedny antagonizmus". 

/ str. č. 11/ 

Na strane č. 13 uvádza: " Pripusťme na okamih, že toto je 

socializmus taký, aký má byť, �e to nie je deforsocializmus. 

Ale ako si potom môžeme vysvetliť to, že v socialistickej spo

ločnosti skutoční komunisti trpia, že stovky ich bolo nespra

vodlivo vyhodených zo strany a špekulanti a karieristi sú na 

vysokých postoch vo vláde, strane a v štátnom aparáte robia čo 

chcú. To je nezvratný dôkaz toho, �e sa socializmus v našej 

krajine správne nevyvíja, ie ľudia hore neuvádzajú myšlienky 

marxizmu-leninizmu do praxe, do života spoločnosti dôsledne, 

ale iba o nich hovoria". 

Podľa tvrdenia autora pamfletu "ani tak vehementne hlása

ná jednota strany a ľudu neexistuje a nie je tiež pravdou, 

že robotnícka trieda je vládnucou triedou spoločnosti. Ale 

páni hore sa tvária, akoby nič nevideli. Len kričia za dalšie 

budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti, nech žije 

KSC. A KSC spí, �sC je slepá. Strana sa odtrhla od robotníckej 

triedy, stratila kontakt s masami a stratila i charakter 

marxisticko-leninskej strany. Ani strana, ani štát nie sú 

späté s ľudom !" / str. č. 14/. 

v závere tejto časti záznamu kladie otázku: " Kedy a ako 

sa to vlastne všetko začalo. Kedy a ako sa to všetko skončí. 

Sme vôbec ochotní a schopní zmeniť všetko k lepšiemu? A sám 

odpovedá: " Srne, ba .musíme • Naše spoločné problémy si musíme 

riešiť sami!" / str. č. 16/ . 
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V samotnej výzve, zameranej na zmenu súčasnej vnútropo

litickej situácie v CSSR uvádza, čo všetko je nutné a potreb

né k dosiahnutiu tejto zmeny urobiť a akými formami ju usku

točniť. 

Podľa ním uvádzaného návrhu, je predovšetkým potrebné a 

nutné: 

- proti súčasnej politickej a spoločenskej situácii vytvoriť

ako opozíciu revolučné ľudové rady, pozostávajúce z 5-20

členov, podľa situácie a podmienok,

- revolučné ľudové rady zakladať v závodoch, dielňach,v jed

notlivých prevádzkach, družstvách, �kolách, ústavoch, ar

mádnych útvaroch, kultúrnych a športových zväzoch a všade

tam, kde je čo naprávať,

- rozvíjať zdravú kritiku, poukazovať na nedostatky a na

darebákov, ktorí robia menej a majú viac. Biť sa za záujmy

pracujúcich na výrobných poradách, schôdzach ROH a verej

ných schôdzach strany,

- nesnažiť sa moc v štáte získať fyzickou silou, ani štrajkami.

Tu varuje:" Nesmieme sa dopustiť chýb, ktorých sa dopustili

pracujúci v Poľsku". Víťazstvo a moc v štáte treba získať

vo voľbách, čo je jedine správny a nekrvavý spôsob nastole

nia diktatúry robotníckej triedy,

- Jalším vývojom udalostí, ked už bude jednotná robotnícka

trieda dostatočne pevná a schopná uchopiť moc v spoločnosti

do svojich rúk, 2oriadať v centrách miest, na námestiach,

nedeľné zhromažd�nia, ktoré nech sú pokojnou demonštráciou

sily, jednoty a odhodlania robotníkov bojovať za správu vec,
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za uvedeného vývoja situácie zachovať pracovnú i občiansku 

disciplínu, nevyvolávať chaos, anarchiu a násilie, 

,. 

- donútiť vrcholné orgány štátnej moci vypísať nové,predčasné

voľby. Vyslovovať plénam NV nedôveru doteraz zvoleným pos

lancom a predkladať im požiadavky na nové voľby a o účasť

tých robotníkov vo volebných komisiách, ktorým ľud dôveruje,

revolučné ľudové rady by mali podľa autora výzvy vystupovať 

s týmto volebným programom: konfiškácia majetku získaného 

protizákonným psôsobom, uskutočnenie rozsiahlych kádrových 

zmien v oblasti spoločenského a politického života, predlže

nie pracovnej povinnosti členom robotníckej aristokracie, 

stabilizáciu NH a zastavenie rastu cien tovarov a z víl a 

domov papalášov urobiť materské škôlky, jasle, družiny a 

kluby mládeže. 

V závere výzvy sa autor zamýšľa, resp. hovorí o tom, čo 

všetko bude treba urobiť po získaní moci po voľbách. 

Okrem iného v tej súvislosti uvádza, že najskôr budú mu

sieť zbaviť funkcií a postavenia obrovské množstvo vedúcich 

hospodárskych a politických pracovníkov, ktorí sa z titulu 

svojej funkcie obohacovali a obohacujú, do nových funkcií 

dosadzovať tých najlepších z radov inteligencie, atd. / str. 

é. 25/. 

Výzva je adresovaná i príslušníkom Cs!.A. V tejto sa hovo

rí: " Chráňte pevne hranice štátu i vzdušný priestor. Nedo

voľte zutekať za hranice štátu ani jednému z radov robotriíckej 

aristokracie ..••.. " /  str. č. 26/. 
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Dalej v nej autor upozorňuje, že vývoj udalostí v CSSR 

bude mať podstatný vplyv aj na vývoj situácie v iných štátoch. 

V tej súvislosti vyzýva: " Neskrývať pred svetom, čo sa u 

nás robí. :Jech pracujúce masy európskych krajín vedia, že ro

botnícka trieda a pracujúci ľud sa vzoprel proti spoločenským 

pomerom dlho skrývaných pred svetom ...• n/str. č. 26/. 

Výzva končí zdôvodnením práva vládnuť spoločnosti. V tom

to sa uvádza: " �a našej práci stojí a padá každá spoločnosť a 

preto si osobujeme právo spoločnosti vládnuť, �retože my ro

botníci, ako jediní máme záujem vládnuť spravodlivo. Vy inte

ligencia, budete spolu s nami spoločnosť riadiť.Kto nebude 

riadiť a pracovať tak, ako my chceme, ten padne. Beda tomu, 

kto sa na tejto ceste postaví proti nám. Beda tomu, kto sa 

nás pokúsi na tej�o ceste podviesť!" / str.č. 27/. 

Výskyt magnetofónových záznamov bol zaznamenaný 15.-16. 

januára 1983 v Banskej Bystrici, 17. januára 1983 v Michalov

ciach, Košiciach a v Rožňave, 18. januára 1963 v Michalovciach 

a v Rožňave a dňa 20. januára 1983 v �iline. Vzhľadom na ne

pravidelné vyberanie obsahu listových schránok osobami, ktoré 

magnetofónové záznamy obdržali, presný deň vhodenia ich do 

týchto schránok sa určiť nedá. Adresátmi magnetofónových 

záznamov sú náhodné osoby, ktorých listové schránky sa na

chadzajú v poradí ako prvé pri vstupe do obytných blokov. V 

troch prípadoch ide o osoby v dôchodku, z toho jeden bývalý 

príslušník ZNB v Rožňave, v jednom prípade bol záznam vhodený 

do listovej schránky poslancovi Obv. NV v Košiciach a v jednom 

prípade učiteľovi Osobitnej internátnej školy v Rožňave. U 

ostatných prípadov ide o osoby rôzneho povolania. 

180 
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Expertíznym posúdením sa zistilo, �e ide o magnetofónové 

kotúče čs. výroby o priemere 8 cm, na ktorých sú použité pás

ky väčšieho priemeru, rozstrihané na časti. �ahrávka je vyko

naná na 4-stopovom magnetofóne, v časovom limite cca 60 mi

nút. U všetkých pások sa jedná o kópie, t.j. že obsah nebol 

nahratý priamo, ale bol prehraný z určitého rovnakého, ale 

nie pôvodného originálu. 

Na páske je nahratý text v slovenskej reči jednou osobou, 

ktorá sa veľmi snažila o spisovnú normu a spisovnú výslovnosť. 

Po pravopisnej,štylistickej, ako aj lexikálnej stránke sa 

jedná o kultúrny prejav. Ukazuje sa, že v danom prípade nejde 

o osobu pôvodne pochádzajúcu zo západoslovenskej oblasti. Pod

ľa niektorých znakov vo výslovnosti, bude sa jednať pravdepo

dobne o osobu buu zo stredoslovenskej, alebo východoslovenskej 

oblasti. 

Obsah záznamu bol predbežne posúdený 2. odborom Správy 

vyšetrovania ŠtB, ktorý konanie neznámeho páchateľa, resp. 

páchateľov, kvalifikuje ako prípravu trestného činu rozvra

cania republiky, podľa paragrafov 7, ods. 1 k 92, ods. 1 

písm. b/ Tr. zákona. 

Správam ŠtB v SSR bol daný pokyn na postup konania v 

prípade výskytu dalších magnetofónových záznamov, ako aj k 

prijatiu opatrení na odhalenie autora nahrávky a rozširovateľa 

magnetofónových záznamov. Na základe toho boli Správami ŠtB 
• 

Banská Bystrica a Košice vypracované agentúrno - operatívne 

plány, s dôrazom na aktívne pátranie po neznámych páchateľoch. 

Doterajšie pátranie je bez pozitívneho výsledku. 

Spracovali: 2plk.VARTOVN!K Karol 

mjr. h0ZMER Fridrich 

18 
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S�RMVA UVSETRO:JMJIA š t n
odbor vyšekovanla 

BRATISLAVA 
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' , 1 � �u h 1 a s i m 1 � : 
1· -iče lník odbor11

,

1 f,37tr.
�

c·V, ŠtB 
kpt. JUDr. 't.Á-c.ha � ·or 

ŕ 

V Bratislave dňa lJ. 7.1983 

V Y Š � T R O V A N I A 

podozreni0 z trestného činu pJdvracanie republikv podľa 
§ 9 8 ods. 1 Trest.ného zál<.one, akcia PÁ&KA

" 

D,ia. 13.7.1993 2. odbJrXII. Správ� LJ ... 3 v :Bratislave 
predložil tunajšiemu oubJru v�šetroveni� ŠtB pátrací ope
ratívn�, zv::zok zvčôzok "DELAGOG" a. voľni )Ú.·omné r1ateriály 
akcia tľPf f.,{A" s Il'ivrhom na ree.lizs.ciu � re trestný čin 
podvracani� republiky podľa§ 98 ods. 1 TreEtného z�!�ona. 

SKlJTKC VÝ � '.ľ .V 

V j&nu�1·i 1983 bolo h�izp čnostný i orgánmi zistené, 
že nezn 'm:' p íc�""' ateľ roz;siruj'.? na úz�ní SER :nc..gnetofÓnové 
z�znam:r s obsahom zamercn�m )roti sociali"'tic•<:P.mu, epolo
čens':Pr.u a st 't•1emu zriadeniu .republik:r . Vo V[rchodoslo
v2nsl Jr kraji bol dosiaľ zazne.menaný vJPkyt ma.gnetofÓno
v�ŕch záznrunov d1.a 17. 1.1983 v Xošiciach, Ro::fa-íave a v 
,.ichalovciEch; v ťtredoslovenskom kra�i v d�och 17. 1. až 
21. 1.198.3 v Bansk�j 3�rstrici, Žiline '.J. v Žiari nad Hro
nom. Z pred ložen.�' ch písomn.:' ch materiálov vyp l:'vi.,, le
adres1tmi magnetofónových z 'zna1:1ov sú náhodilé osob1r,

ktorých domové listové �chránky sa nachád2ajú ako prvé
pri vstuJe do obytn'ch domov. V troch prÍpPdoch ide o
os:>by na nôc'-'.lodku , Z toh jeden b:vclv' prielL1tník ZKB
v Rožňave. Ďclej učiteľa osobitnej internátnej škol�r
v Roží_,ve, poslanca Obv. národného v'boru v Košiciach

,.. 
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a u  ostatných prípadoch ide o osob rôzneho povolanie. 
Títo občania po zistení závadného obsahu �egnetofÓnové 
záznem . .ľ odovzdali príelu�ník::>rr1 ZNB. Je však predpoklad, 
že skutočný počet rozširovaných megnetofÓn:>vých záznam.ov 
bude podstatne vyšší. Vy�lýva to aj z úvodu nahrívk�, 
v ktorom páchateľ hovorí, že magnetofÓn:)v' zázne.n je 
t. č. rozos�9.nv' po celom území našej republik:'J. dresá
tov vyzýva, ab� obsah z4znamu rozmnožili a šírili medzi
ľudmi, ktorSm dôverujú.

DOK.ZNÁ SITUÁCIA 

9 ks magnetoťónov,.'ch záznamov a z1.p1.sy o vt,povedi 
podľa v 158 Tr. 2oriadku osôb, ktor;m magnetofónové záz
namy boli vhodené do poštovej schrán!cy vo Východosloven
skom a Stredoslovcnckon kraji. 

CIEL VYŠETHOV.AľTIA 

Cieľom vyšetrovania bude v úzi�ej súči1mosti s 2. od
bJrom XII. S Z]r:B, 2. odbormi b-&tB a OV ŠtB v Buns�ej 
Bystrici a v Ko;iciach zistiť : 

- au.tora nahrávk�' magnetofÓnavého záznamu, jeho spolup4cha
teľov a pomocníkov a rozsah celej ich činnosti

- množstvo v:,roben:ch a v rexpedovaných me netofÓnov:'ch
záznamov, kde, komu a kedy boli doručené

- spojenie do Zé�raničia na nepriateľské centrá
- motív p-íc:w„nir;. tejto tr. činnosti
- trestn' postih zist�ných páchateľov.

\ 
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ĎALŠf POSTUP 

K naplneniu uvedeného cieľa vyšetrovania budú 
priebežne plnené tieto úlohy : 

1) začať trestné stíhanie podľa§ 160 ods. 1 Tr. poriadku
pre tr. čin podvracanie republiky podľa§ 98 ods. 1
Tr. zákona

Termín 
Zodpovedá 

15. 7.1983
s. Bíleš

2) vo Východóslovenskom kraji - Košice, Michalovce a
Rožňava vypočuť ako svedkov osoby, ktoré odovzdali
magnetofónové záznamy

a/ Košice :

- FILIP Andrej, nar. 26.11.1952� opravár hutných
agregátov vo VSZ n.p., bytom Košice 
Maurerova ul. č. 19. 

b/ Rožňava : 

Výskyt magnetofónového záznamu zistený 
dňa 17. 1.1983 o 11,00 hodine. 

- REDOVJAN Jozef, nar. 12. 3.1916, bývalý príslušník ZNB,
t.č. dôchodca, bytom Rožňava, Komenského
ul. č. 9.
Výskyt magnetofónového záznamu zistený 
dňe 17. 1.1983 o 11,00 hodine. 

- BISCHOF Vladislav, nar. 30. 1.1953, učiteľ v Rožňave,
bytom Rožňava, Komenského ul. č. 14. 
Výskyt magnetofónového záznamu zistený 
dňa 17. 1.1983 o 11,00 hodine. 
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- BRADÁČ Sts.nislav, nar. 1. 4.1959, bytom rložavské
Bystré, televízny opravár Okresný 
priem"jrslový podnik: Rožňava. 
Menovaný bol prítomný pri ... rehr4.vaľl.Í 
p4sky, ktorú k tomuto účelu doniesol 
do opravovní Jozef REDOVJAN. 

- ĎURAN /bližšie nacionále neboli zistené/ - zamestnanec
Okresného priemyslov(ho podniku v Rož
ňave, ktorý Jozefovi REDOVJANOVI magne
tofónovú pásku prehrával dňa 17.1.1983, 
pričom pJznamenal, že nieČJ podobného 
už počul asi pred 2-3 rokmi. K tejto 
okolnosti je treba ho podrobne vypočuť. 

c/ ľ1Iichalov ce : 

- 5TULAK Jaroslav, nar. 27. 4.1957, vodič osobného m�toro
vého vozidla Východoslov. mliekarní 
v Michalovciach, bytom tamtiež, Fučí
kova ul. č. 17. 
Výskyt macnetofÓnovlho záznamu ziste-' 
ný 17.1.1_ 93 asi o 11,10 hodine. 

Pri vfsluchu svedk�v je potrebné zistiť, objasniť a 
dokumentovať nr,.jmä tieto skutočnosti : 

- stručná charakteristika svedka, politick4 a verejná či�nosť,
postaveni� V zo..111estn.n.ní, ata, aby bol:> možné urči ľ, či ide
o zámerné alebo náhodilé osoby, ktorým boli pásky doručené.

- k�dy naposledy vyberal poštovú schránku a kedy našiel v tej
to magnetofónový záznrun, uviesť deň a hodinu, jej popis,
kto bol pri tom prítornný a či bola k páske priložená nejaká
písomnosť.
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- ako si svedok vysvetlil, že mu bola doručená magnetofónov�
páska, od koho ju mohol dostať, kto z okruhu jeho známych,

príbuzných sa zaoberá nahrávkami magnetofónových záznamov

- ako s páskou dalej naložil, kedy, kde a za prítomnosti koho
bola magnetofónová páska prehratá, aká bola reakcia na obsah

záznamu, prípadne, ktorým dalším osobám magnetofónový záznam
zapožičal, uviesť icb mená a vypočuť ako dalších svedkov

- kedy me.gnetofÓnový záznam odovzdal _)ríslušníkom ZNB a aké
dôv:>dy ho k tomu viedli /pretože ide o prPjav zameraný
proti 8ocialistickému, štátnemu a spoločensl�ému zriadeniu
republiky /

v prípade zíscenia dal vích ma�netofÓnov�ch záznamov pri 
vypočúvaní svedkov alebo šetrení v súčinnosti s operotívou 
mRnipulovat' s nimi tak, ab ... � mohli byt' využi té pre vykona

nie kriminalisticko-technic�ýcb e�pertíz 

- v súčinnosti s pracovníkmi technik , pracovníl...mi operatívy
v ... hotovit' fotodokurnentáciu domov a poštových listových schrá
nok, do ktor�'ch podľa časov �ch údajov Evedka bola neznMJ.:7l11
páchateľom dan4 nagnetofÓnová páska

Termín 
Zo9 ovedá 

J.8.1983

pplk. dr. Tomčo Ján

3) V Stredoslovenskom kraji - Banská >ystrica, Žilina
nad Hronom v:počuť ako svedkov osob�, ktoré obdržali magne
tof Ónov é z ázna.m: :
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A/ Banská Bystrica : 
v v , 

- GRA.f..BLICKOVA Helena, nar. 12. 4.1921, dôchodktňa, bytom
B. Bystrica, T�ieda LNP, č. 11.

Výskyt n GnetofÓnového záznamu. u
viedl 16.1.1983 o 18,30 hodine. 

� 1{REPE1ÁKOV Iiroslava, nar. 11. 2.1954, _rogrnm·Ho:da 
PVT • Bystrica, bytom B. Bystrica, 
Trieda 'lP č. 11. 

V'sk
..,
t maenetofÓnového záznamu zis

ti la 17. 1. 19 3. 

, 

- KILVADY V lnna, nar. 16. 7.1943, laborantka, Biotika
n.p. Slov. Lupča, bytom B. Bystrica,
Trieda SNP č. 11.

b/ Žilina 

Výsky-t magnetofónového záznamu 
zistila 17. 1.1983 o 05,30 hodine 
spoloGne s manželom, ktorého je tre
ba ti_ž v počuť. 

V- DLUGOPOLS'fÝ Hudolf, .!Jar. 4 • .3,1920, na dôchodku, bytom
Zilina, �riede Obrancov mieru. 

c/ Ži�r nqd hronom :

V:vskyt m11.gnetofÓ'1ového záznamu zistil 
dňa 20 • 1. 19 8J • 

- FR.A r1 Vf Jolana, nar. JO. 1.1922, dôchodk
v
ň.a, bytom riar 

nad Hronom, Slá kovičova 1. č. 23/32 

1 ľ.'IAI ICA r:iro...;lav, 

Výsk .. ·t msenetofo11Óveho záznamu zistila 
ďí.a 21. 1.1983. 

nar. 1. 12.1946 , pr 
nad 'r nom, b„ to 
Henovaný :>bdržal 
od svojej svokr 

covník OV KSS v tiari 
r ic.r nad Hronom. 

m gnetofonový zázne.m 
Jolany FRAľTOVEJ. 
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Rovnako plni t' 1í_loh,,' ak0 sú uvedené pod bodom 2/ 
pre V ŠtB Košice. 

Termín 
Zod ovedá. 

J. 8.1983

njr. �1.E KA Ján 

5 

4) Vyžiadať znalerkt posudk:' z kriminalintického ústavu P,W
z oboru fonoskopie, či ide o hlas j dnej prípadne viac
osôb a pod 'a obsahu z'znamu zistiť ch�r kteristiku auto-
ra nahrávkv a určiť v .. 'robcu ma etofÓnovej . 's y, ata.

Terľ.'lÍn 
Zodpoved'Í 

: 15. 7.1983 
s. Bíleš

5) Úlohy pr orgány kontr ro�vicdného útvaru 2. odboru
XII. Správy ZNB a 2. o ·bory ,,-tt 3 v Ko[iciach a B.
1yr:trici

- vy·užit' viet'cy e,:, entúrno-o„ en. tívne pro�triedky k od
ha eniu autora nahráv r� u jeho spo upáchateľov

- pátranie po autorovi nahrávk magnetofonového zá�ra.mu
z �<'h.ať na ok··uh o 'Ôb zs.mer ných proti socie.listickému,
spoločen ké u a št·'tnemu zriadeniu republikv
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y "' , , - _reve·ova-.; a ziE'ť':>vr.t', ktor�'m dalsim os:1l>am boli do-
ručené naenetofÓnové záznamy, ktoré neboli odovzdané
p1�L lušní !evm ZNB

- zhromaždiť a vyhodnotiť všett� dost pné pí onnl ��teriál
-let,iky, anonymné list�r, sťažnosti alebo iné ni�onnosti,
prípadne magnetofÓ lové zctznam;y, ktoré sú obsahQVO totož
né s predmetným magnetofónovým z-'zne.morn

Ternín 
Zod ovedá 

priebežne 
mjr. SVOBCJDA 

Plán vyšetrova�i· bol dv a lJ. 7.1983 prekonzultovaný 
so z�ístu.pcom náče lní. e. II. odboru. XII. Správy ZNB a mjr • 
SVC30DOľÝ, ktorí .redl žili úlo y pre operatívu a tieto 
bo i ze.pracovo.né do Jl>-Ínu vyšetrovania. 

Plán vyšetrovania bn e v) iebe Ll v Aetrovania podľa 
v'sledkov a potreb do�lv ovaný o nové úloh�. 

;y„r....:o,.i• Z/1....é._i" --�--
.:.hlas( : ... r:.1-:f éuÍ!-r-� 

. J·t� Vv 

. ·------ -----r 

Vy11ravll 1 _kr?-/,,e,,7L.-t)'t,'a,,-

I .f ____ . P čet 11st · J"

'l'f'I. znak -1 hot . ·-----. ---·. 

lhit!lbMM v "'ttl .-.· .. " ' , . . 1 'J '-· \. f#\; '1,,f; ·- .1 "'•* 
jtl:.;�i t 1 l' I - .(i �J;., t,1_} 

.;. ť · ; tJ .S.'l [( J.'/ť-/. 'e,u 
<1.3 O -�i t' g /� 'l 1(/.A. i 11 
Č.4 !f1 f- !11 � �tl-,v 
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SPR. VA VYšETROVf1IA S t D
odbor vyšetrovania
RATISLAVA 

----------�------------

Č.p.: VŠ-ČVS-9/1983 

174 

'V Bratislave 8. 12. 1983 

podľa · 173 ods. 1 písm. e/ Tr. por. p r e J r u š u  j e m 

tr. stíhanie vo veci pre tr. čin podvracania republiky podľa 

§ 98 ods. 1 Tr. zák., pretože sa v priebehu vyšetrovania ne

podarilo zistit s utočnosti, ktoré by oprav·ovali začať tr.

tíhanie proti určitej osobe. 

O d ô v o d n e n i e 

Uznesením vyšetrovateľa zo día 12. 7. 1983 bolo v zmysle 

ustanovenia§ 160 ods. l Tr. por. začaté tr. stíhanie pre tr. 

čin podvracania republiky podľa§ 98 ods. 1 Tr. zákona, na 

skutkovom podklade, že neznámy páchateľ z nepriateľstva k so

cialistickému, spoločenskému a štátnemu zriadeniu republiky 

od januára 1983 v Košiciach, rložhave, !iic1alovciach, Banskej 

Bystrici, Žiline a v Žiari nad lronom vykonával podvratnú čin

nosť rozširovaním magnetofónových zázna ov s obsahom zameraným 

proti spoločenskému a štátne 1u zriadeniu republiky. 

Cieľom neznáme·w páchateľa je podľa obsahu magnetofóno

vých záznamov vyvolávať v radoch širokej verejnosti psychózu 

neistoty a nedôveru k politike kSČ a jej čelným predstavite

ľom a pripravovať podmienky na zmenu súčasného spoločenského 

a štátnelo zriadenia republiky. 

V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že neznámy pácha

teľ /ia/ v dnoch 16. až 20. 1. 1983 v Michalovciach,,Košiciach, 

ožňave, Banskej Bystrici, Žiline a v Žiari nad Ironom rozši

roval magnetofónové záznamy tým spôsobom, že ich vhadzoval do 

listových schránuk občanov. Adresátmi magnetofónových zázna-

r 
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mov sú podľa doterajších výsledkov náhodné osoby, ktorých 

listové schránky sa nachádzajú v poradí ako prvé pri vstu

pe do obytných blokov. Adresáti 10 ks magnetofónových zázna

mov odovzdali príslušníkom ZND. Bolo vypočutých 19 svedkov, 

ktorí agnetofónové záznany obdržali alebo sa oboznámili s 

obsa1om. Boli vyžiadané odborné vyjadrenia z oboru krimina

listickej tectniky, hodnotenie sporného a porovnávacieho 

materiálu, vyhodnotenie predmetnej magnetofónovej pásky po 

jazykovej stránke a ďalšie úlohy. 

Pretože sa v priebehu vyšetrovania nepodarilo zistiť 

skutočnosti, ktoré by oprávnovali začat tr. stíhanie proti 

urč"itej oso e, bolo rozhodnuté ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto uznesenia. 

Poučenie: Proti to1 uto uzneseniu je prípustná sťažnosť, kto
rú je hložno podat u vyšetrovateľa do troch dní od 
doručenia uznesenia; Stažnosť nemá odkladný účinok. 


