
František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 

 

Slovenská advokátska komora  

Disciplinárna komisia 

Kolárska 4  

813 42 Bratislava       Poprad 10. 1. 2014 

 

Vec:         

Sťažnosť pre porušenie zákona o advokácii, etického kódexu CCBE a Odporúčania č. 

(2000)21 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom, advokátom Mgr. Marošom 

Ježíkom, Mnoheľová 17,  058 01 Poprad 

 

Predkladám Slovenskej advokátskej komore sťažnosť  pre  porušenie Zákona o 

advokácii, č. 586/2003 Z.z., etického kódexu CCBE a Odporúčania č. (2000)21 Výboru 

ministrov Rady Európy členským štátom o slobodnom výkone profesie advokáta, advokátom 

Mgr. Marošom Ježíkom, Mnoheľová 17,  058 01 Poprad. Ako potvrdzujem v odôvodnení 

a prílohách sťažnosti, menovaný advokát  na základe politickej objednávky súčasného 

primátora Popradu Ing. Antona Danka, opakovane podáva trestné oznámenia pre prečin 

ohovárania a žaloby na ochranu osobnosti v ktorých prokuratúre, polícii a súdu  predkladá 

zjavne nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti a dokonca krivými obvineniami prekračuje 

právne medze, čím   koná zjavne v rozpore so zákonom o advokácii, etickým kódexom 

a odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy.  

 

Nasledovnými podaniami v zastúpení vplyvných osôb na políciu, prokuratúru, súd 

v Poprade je preukázateľné, že advokát Mgr. Maroš Ježík, takto postupoval aj v minulosti pri 

podaní žaloby na ochranu osobnosti a trestných oznámení za ohováranie vo  veciach proti 

odporcovi Ing. Imrichovi Bodymu: 

 

 podnet na Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade 

pre trestný čin ohovárania § 373 ods. 2. Trestného zákona na Ing. Imricha Bodyho 

a Františka Bednára s podacím razítkom trestného oznámenia z 24.9.2012 OR PZ PP-

KP2-1377/2012, s číslom spisu kriminálnej polície  ČVS:ORP-815/2-OVK-PP-2012 Ing. 

Antonom Dankom s vydaným plnomocenstvo Antona Danka pre advokáta Mgr. Maroša 

Ježíka pre zastupovanie v trestnom konaní 21.9.2012 - u Mgr. Ježíka pracuje ako 

koncipient syn Antona Danka Anton Danko,  

 

 žaloba podaná na Okresný súd Poprad 7C/452/2012 Ing. Antonom Dankom s podacím 

razítkom zo dňa 17.12.2012, doručená 26.2.2013 o ochranu osobnosti proti Ing. 

Imrichovi Bodymu, Františkovi Bednárovi, a Svetovému združeniu bývalých 

československých politických väzňov, s plnomocenstvom zo dňa 16.10.2012 pre Mgr. 

Maroša Ježíka, a substitučným splnomocnením pre Mgr. Antona Danka advokátskeho 

koncipienta a syna Antona Danka a Mgr. Petra Lindenama advokátskeho koncipienta, 

 

 trestné oznámenie na Ing. Imrich Bodyho podané Mgr. Marošom Ježíkom na Okresnú 

prokuratúru Poprad pre prečin ohovárania prijaté 23.9.2009 1Pn 732/09 evidované na 

Úrade justičnej a kriminálnej polícii uznesením v Poprade pod č. ČVS:ORP-1662/OVK-

PP-2009 a pravdepodobne naväzujúce  a podobné: 
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 trestné oznámenie na Ing. Imricha Bodyho Antonom Dankom na Okresnú prokuratúru 

Poprad pre prečin ohovárania prijaté 19.10.2009 1Pn 807/09 evidované na Úrade 

justičnej a kriminálnej polícii v Poprade pod č. ČVS:ORP-1584/OVK-PP-2009,  

 

 žaloba podaná na Okresný súd Poprad 9C 67/2010  zo dňa 14.4.2010,  o ochranu 

osobnosti proti Ing. Imrichovi Bodymu, ktorá bola neskôr ukončená mimosúdne 

späťvzatím návrhu žaloby. 

 

 

Odôvodnenie: 

      I. 

 

V súvislosti s výzvou občianskeho združenia bývalých čsl.  politických väzňov  na 

odstúpenie primátora Popradu  pre uvedenie jeho mena v kauze Gorila  a podozrenie 

z netransparentne nadobudnutého majetku  a výzvy na vyhlásenie referenda o jeho odvolaní, 

popradský primátor Ing. Anton Danko prostredníctvom Mgr. Maroša Ježíka,  u ktorého 

pracuje aj jeho syn, podal dňa 21. 9. 2012 trestné oznámenie  za ohováranie, ako potvrdzujem 

v prílohe na mňa a Ing. Imricha Bodyho, ktorý s výzvou na odvolanie primátora nemal vôbec 

nič spoločné a ktorého som v tom čase ani nepoznal. Ako primátor Danko uviedol  v denníku 

Popradský korzár dňa 27. 9. 2012, súčasne podal na súde v Poprade aj žalobu na ochranu 

osobnosti.  Bližšie podrobnosti sú uvedené v genéze na webovej stránke občianskeho 

združenia  http://www.szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html.  

V predmetnom trestnom oznámení, Mgr. Maroš Ježík, s úmyslom privodiť inému 

trestné stíhanie uviedol zjavne nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti, čím  krivo obvinil aj 

Ing. Imricha Bodyho z toho, že na jeho webovej stránke www.poprad.radio.sk sú uvedené 

nepravdivé skutočnosti na ktoré sa odvoláva výzva na odstúpenie primátora.  Za vlastníka 

domény označil aj mňa, čo sa nezakladalo na pravde. V skutočnosti sa táto výzva odvolávala 

na inú webovú stránku. Podaním trestného oznámenia som bol  spoločne s  Ing. Imrichom 

Bodym, ako sa uvádza v trestnom  oznámení, obvinený z vyvolania dojmu, že primátor pri 

výkone svojej právomoci prijal úplatok. Ako je zrejme z výzvy a iniciatívy na vyhlásenie 

referenda o odvolaní  primátora, nikde v nich nebolo nič podobné uvedené.  Jednalo sa 

v skutočnosti len o vyslovenie podozrenia z netransparentne nadobudnutého majetku v čase 

výkonu funkcie primátora a poukázanie na skutočnosť, že primátor nikdy hodnoverne 

nevyvrátil uvedenie svojho mena v spise SIS Gorila. Mgr. Maroš Ježík  účelovo uvádza, že 

som chcel uvedením nepravdivého údajov spôsobiť vážnu ujmu primátorovi Dankovi, pričom 

sa v skutočnosti jedná len  o podozrenie odvolávajúce sa na prevzaté skutočnosti z už 

zverejnených  zdrojov, ktoré boli konkrétne špecifikované. Vyšetrovateľ v tejto veci zastavil 

trestné stíhanie za ohováranie proti mne  a Ing. Imrichovi Bodymu uznesením ČVS-ORP-

815/2-OVK-PP-2012 zo dňa 14.12.2012, pričom nevzniesol proti Ing. Antonovi Dankovi 

obvinenie pre krivé obvinenie, krivú výpoveď, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi v 

súkromnom podaní Ing. Antona Danka, predkladanie lživého dôkazu, napriek tomu, že sa tak 

stalo. 

Dôkaz: 1. Trestné oznámenie podané prostredníctvom Mgr. Maroša Ježíka zo dňa 21.9.2012 

              

 

          II. 

 

Dňa 17. 12. 2012 právny zástupca Ing. A. Danka Mgr. Maroš Ježík, podal  na 

podateľni Okresného súdu v Poprade žalobu na ochranu osobnosti proti odporcovi v 1. rade 

Ing. Imrichovi Bodymu, odporcovi v 2 rade Františkovi Bednárovi a odporcovi v 3. rade 

http://www.szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html
http://www.poprad.radio.sk/
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Svetovému združeniu bývalých čsl. politických väzňov vedenú na Okresnom súde pod. zp. 

zn. 7C452/2012.  Ako vyplýva z právnej analýzy tejto žaloby, žaloba je zjavne účelová 

a podaná na základe nepravdivých a zavádzajúcich skutočností.  Petitom žaloby má súd určiť, 

že uverejnením nepravdivých informácii v listoch  žalovaný  neoprávnene zasiahol do práva 

žalobcu na ochranu osobnosti. Keďže žalovaný František Bednár ani Občianske združenie v 

skutočnosti nikde nič neuverejnili, ale výzvy podali riadne na podateľni Mestského úradu, 

(uverejniť niečo môže len vydavateľ periodík ale prevádzkovateľ TV alebo webového 

portálu), jedná  sa nepreukázané tvrdenie a podozrenie z trestného činu  krivého obvinenia, zo 

strany žalobcu obdobne ako v prípade žalovaného v 1. rade Ing. Imricha Bodymu, ktorého v 

pôvodnej žalobe Ing. Anton Danko rovnako krivo obvinil zo skutku, ktorý tento neurobil.   Z 

tohto dôvodu bolo  na mieste podanie trestného oznámenia  Úradu špeciálnej prokuratúry, 

keďže žalobu podal Ing. Anton Danko ako súkromná osoba, pričom zneužil úradné 

dokumenty podané na podateľni Mestského úradu, ktoré prezentuje v žalobe ako listy proti 

súkromnej osobe.  Paradoxne v rozpore s týmto postupom v rozhovore pre regionálne 

noviny uviedol, že verí, že sa na súde preukáže skutočná pravda a to kto sa skrýva 

a financuje Františka Bednára.  Po viacerých účelových zmenách petitu sa nakoniec 

ukázalo, že mu vôbec nejde o preukázanie pravdy, k čomu sa na súde odmieta vyjadrovať 

pretože žalobu podal ako súkromná osoba, ale len o osobnú pomstu a ekonomickú likvidáciu 

mňa a mojej rodiny uplatnením nemajetkovej ujmy v peniazoch.  

 Mgr. Maroš Ježík chce na súd účelovo predvolávať  plejádu svedkov, zamestnancov 

mestského úradu, podriadených primátora, ktorí majú vypovedať aká ujma vznikla ich 

nadriadenému mnou podanými výzvami. Rovnako účelovo navrhuje predvolať aj jeho 

rodinných príslušníkov, aby pred súdom vypovedali o ujme, ktorú im mali spôsobiť 

moje výzvy.  Zo strany Mgr. Maroša Ježíka sa jedná o zjavnú manipuláciu a zavádzanie 

súdu vopred pripravenými nepravdivými výpoveďami. Ako odporca, v rámci 

dokazovania navrhnem predvolať svedkov, ktorých mená neskôr uvediem súdu, ktorí 

potvrdia, že rodinné problémy som nespôsobil primátorovi Dankovi ja, ako sa uvádza 

v žalobe, ale spôsobil si ich on sám svojím správaním sa k manželke. Dôvodom rozvodu 

s jeho prvou manželkou bola preukázateľné jeho nevera, ktorú sám priznal. Okresnému súdu 

bude navrhnuté v rámci dokazovania zistiť, či príčinou jeho súčasných rodinných 

problémov má byť opäť jeho správanie sa  k manželke a údajná nevera alebo podanie 

mojich  výziev. (Vo veci údajných výjazdov polície do jeho bytu kvôli údajným 

rodinným problémom bolo podané podanie orgánom činným v trestnom konaní na 

preverenie tohto podozrenia). Je vecou súdu ako vyhodnotí výpovede svedkov, ktorí sa 

vyjadria pred súdom o údajnom inzultovaní primátora Danka jeho svokrom v garáži, za 

správanie sa k jeho dcére. Ku tejto skutočnosti bude ako svedok navrhnutý súdu 

primátorov svokor Šimon Šifra, aby sa po poučení o následkoch nepravdivej výpovede 

pred súdom vyjadril k tomu, či mal svojho zaťa inzultovať kvôli mojím výzvam alebo 

kvôli správaniu sa k jeho dcére. 

 

Podaná žaloba bola niekoľkokrát menená.  

 

1. Dňa 29.7.2013  Ing. Anton Danko vzal späť žalobu proti odporcovi v 1. rade Ing. 

Imrichovi Bodymu. 

2. Dňa 7. 8. 2013 navrhovateľ odmietol  návrh na zmier a podal súdu návrh na zmenu 

žaloby, kde už okrem ospravedlnenie žiada aj vyplatenie sumy 33 000 eur od 

Františka Bednára a 33 000 eur žiada aj  od Svetového združenia  bývalých čsl. 

politických väzňov ako  nemajetkovú ujmu v peniazoch. Teda spolu sumu 66 000 eur. 
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3. 10. 9. 2013 právny zástupca Ing. Antona Danka Mgr. Ježík opäť zmenil žalobu a súd 

zastavil uloženie povinnosti žalovaného v 3. rade (SZČPV) zaplatiť nemajetkovú ujmu 

33 000 eur. 

Dôkaz:   

1. Návrh žaloby vypracovanej Mgr. M. Ježíkom 

2. Právna analýza žaloby - podklad pre podanie trestného oznámenia pre krivé 

obvinenie, podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a sťažnosti na 

postup Okresného súdu, ktorý pripustil nezákonný petit žaloby. 

3. Podnet   pre podozrenie zo spáchania trestného činu neznámym páchateľom vo veci  

samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade a podozrenie z trestného 

činu krivého obvinenia adresovaný Úradu špeciálnej prokuratúry. 

 

      III. 

 

Dňa 18. 12. 2013 ma predvolalo Obvodné oddelenie polície v Poprade na základe 

podania ďalšieho trestného oznámenia Mgr. Maroša Ježíka pre prečin ohovárania,  na výsluch 

za distribúcii volebného letáku a poďakovanie za podporu petičnej akcie za vyhlásenie 

referenda o odvolaní primátora, ktorá bola ukončená 30. 9. 2013.  Nakoľko je známe, že 

v komunálnych voľbách v roku 2014 sa chcem uchádzať o post primátora, jedná sa o ďalšie 

zastrašovanie politického oponenta a kritika súčasného primátora Ing. Antona Danka 

prostredníctvom  jeho právneho zástupcu Mgr. Maroša Ježíka. 

Dôkaz:  

1. Predvolanie Obvodného oddelenia polície v Poprade 

2. Volebný leták s poďakovaním 

3. Volebný program pre komunálne voľby v roku 2014 

 

IV. 

 

Je zistiteľné, že  Mgr. Maroš Ježíka  aj v iných prípadoch konal na základe objednávky 

svojich klientov ako potvrdzuje súdny spis zp. zn. 9C 67/2010  vedený na Okresnom súde 

v Poprade, ktorým  je preukázateľné, že advokát Mgr. Maroš Ježík, takto postupoval aj v 

minulosti pri podaní žaloby na ochranu osobnosti aj v inej veci proti odporcovi Ing. Imrichovi 

Bodymu, ktorá bola neskôr ukončená mimosúdne späťvzatím návrhu žaloby. 

Z verejnoprávnych médií je známe, že primátor Ing. Anton Danko na každé podozrenie voči 

jeho osobe reagoval podaním trestných oznámení za ohováranie a krivé obvinenie, dokonca 

žaloval aj  média TV TA3 a Hospodárske noviny za to, že priniesli reportáž o protestoch 

občanoch Gorila vo februári 2012 v  Poprade. S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote 

uvedené trestné oznámenia podával Mgr. Maroš Ježík. Podaním trestných oznámení na 

média bolo zjavne porušené právo na slobodný prístup k informáciám garantované  

Ústavou SR a medzinárodným dohovorom.  

 

Na základe uvedených skutočností je evidentné, že Mgr. Maroš Ježík koná na základe 

politickej objednávky súčasného primátora Popradu Ing. Antona Danka v rozpore so 

Zákonom o advokácii č. 586/2003 Z.z. a prekračovaním právnych medzí nekoná v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a s inými všeobecne záväznými predpismi ako mu 

to ukladá ust. § 1 zákona o advokácii. 

Rovnako  nekoná v súlade s ust. § 2  zákona o advokácii nezávislé, viazaný 

medzami  ktoré nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, ale  naopak 

koná len podľa príkazov svojho klienta, ktoré tieto medze zjavne prekračujú. 

Mgr. Maroš Ježík preukázateľne ignoruje ustanovenie § 18 zákona  advokácii 
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Práva a povinnostiach advokáta. 

(1) Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta 

a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.  

Mgr. Maroš Ježík svojho klienta nikdy neupozornil na to, že jeho príkazy sú v rozpore 

so všeobecne záväznými predpismi, ktorými je viazaný. 

 

Mgr. Maroš Ježík  predkladaním nepravdivých alebo zavádzajúcich skutočností  

flagrantne porušuje aj etický kódex CCBE vo vzťahu k súdom  v časti  4.4  podľa ktorej 

Advokát/advokátka nesmie súdu nikdy vedome predkladať nepravdivé alebo 

zavádzajúce informácie. Zároveň porušuje kódex  o Bezplatnej právnej pomoci  podľa ktorej 

v časti  3.7.1.   Advokát/advokátka by mal(a) vždy dbať na hospodárnosť riešenia sporu, 

v ktorom ho/ju klient poveril zastupovaním a vo vhodnom štádiu by mal(a) klientovi 

poradiť, aby sa pokúsil usporiadať vec mimosúdne.    

Jeho postup je taktiež v rozpore s  Odporúčaním č. (2000)21 Výboru ministrov Rady 

Európy členským štátom o slobodnom výkone profesie advokáta a zásadou č. III.  písm. 3 b). 

podľa ktorej úlohou a povinnosťou advokátov má byť snaha riešiť prípad predovšetkým 

zmierom. 

 

Prílohy: 

1. Trestné oznámenie podané prostredníctvom Mgr. Maroša Ježíka zo dňa 21.9.2012 

2. Návrh žaloby vypracovanej Mgr. M. Ježíkom sp. zn. 7C 452/2012 

3. Právna analýza žaloby - podklad pre podanie trestného oznámenia pre krivé obvinenie, 

podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a sťažnosti na postup 

Okresného súdu, ktorý pripustil nezákonný petit žaloby. 

4. Podnet   pre podozrenie zo spáchania trestného činu neznámym páchateľom vo veci  

samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade a podozrenie z trestného činu 

krivého obvinenia adresovaný Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 11. 9. 2013. 

5. Predvolanie Obvodného oddelenia polície v Poprade zo dňa 10. 12. 2013. 

6. Volebný leták s poďakovaním 

7. Volebný program pre komunálne voľby v roku 2014 

 

 

František Bednár  


