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                                                          Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik 

                                        Na vedomie: Generálny prokurátor Jaromír Čižnár 
 

 
 
 

                                                                                          V Bratislave, 2.4.2014 

 

 

Vážený pán Špeciálny prokurátor, 

 

 

Aliancia Fair-play si vyžiadala uznesenia švajčiarskej prokuratúry, ktorými zastavila 

vyšetrovanie prípadu našich emisných kvót. Vyplýva z nich, že z obchodu mohol 

profitovať vysoko postavený úradník Ministerstva životného prostredia, ktorý na ňom 

pracoval do roku 2009. 

 

V švajčiarskej banke Credit Suisse sa na jar 2009 totiž identifikoval ako ekonomický 

beneficient (teda konečný prijímateľ finančnej výhody) podozrivého peňažného toku vo 

výške 3,8 milióna dolárov od jednej z cyperských firiem. Koncom roka 2011 

informovala Credit Suisse švajčiarskych prokurátorov, že táto osoba sa prihlásila k ďalším 

dvom účtom firiem z Cypru a Belize.  

 

Jeho funkciu označili Švajčiari titulom „Sekretär“, bližšie vysvetlenie však odmietli 

poskytnúť. Podľa našej rešerše sa tento termín vo Švajčiarsku používa pre označenie 

pozície porovnateľnej so štátnym tajomníkom, vedúcim úradu či iným vysoko 

postaveným úradníkom. 

 

Podľa oficiálnych dokumentov švajčiarskej prokuratúry ste mali obdržať všetky bankové 

podklady aj informácie spojené s týmito transakciami, ako aj identitu danej osoby. Tieto 

informácie nás veľmi znepokojili najmä v súvislosti s rozhodnutím zastaviť na Slovensku 

stíhanie v tejto kauze. Takisto sme si všimli, že sa informácie o tejto osobe či transakcii 

nenachádzajú vo vami zverejnených zoznamoch.  

 

Pre zachovanie dôveryhodnosti orgánov činných v trestnom konaní a informovanie 

verejnosti v tejto mimoriadnej citlivej kauze, ktorá je pre možné zneužitie verejnej 

funkcie ako aj ukrátenie štátu o obrovské prostriedky predmetom rozsiahleho verejného 

záujmu, Vás žiadame, aby ste nezrovnalosti vysvetlili a odpovedali na nasledovné 

otázky: 

 

- Prečo ste pred verejnosťou zatajili tieto bankové operácie? 

 

- Kto je Švajčiarmi spomínaný tajomný úradník? 

 
- Prečo ste zastavili trestné stíhanie, ak ste poznali identitu človeka, ktorý mal 

zneužiť svoju verejnú funkciu na Ministerstve životného prostredia? 

 

- Preverovali ste vôbec tieto bankové operácie? 
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- Preverovali ste účtovníctvo zúčastnených firiem, ktoré si mali rozdeliť zisk 

z emisného obchod? 

 

- Aké ďalšie informácie chýbajú v zverejnených schémach a zoznamoch? 

 

  

V prílohe vám zasielame uznesenia švajčiarskej prokuratúry, ktoré sme obdržali na 

základe tamojšieho zákona, aj keď sa domnievame, že Vám sú už známe. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

                            Zuzana Wienk 

                          Aliancia Fair-play 

 

 

 
 

 

 

mailto:fairplay@fair-play.sk
http://www.fair-play.sk/
http://www.facebook.com/alianciafairplay
http://www.twitter.com/alianciafp

