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Dear Mrs 

Viera Bel 
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Vážená pani Belová,  
Ospravedlňujem sa za to, že som si dovolila napísať Vám tento list.  Volám sa Svetlana 
Belová a pochádzam z Moskvy. Vydala som sa na Slovensko pred niekoľkými rokmi za 
môjho manžela s ktorým som sa zoznámila v čase keď študoval na univerzite v Oxforde vo 
Veľkej Británii a ponechala som si svoje meno Belová.  Zhodou okolnosti je môj manžel 
synom jedného z účastníkov konania vo Vašej veci v Poprade.  O napísanie ma požiadal môj 
svokor, pretože list s návrhom na zmier, ktorý  písali priamo Vám do Bratislavy na 
Kominársku sa im vrátil s oznámením, že adresát nebýva na uvedenej adrese. Ten istý list 
poslali aj ŽNO v Bratislave ale odpoveď nedostali. Možno je to náhoda, že sa obrátil práve na 
mňa, keďže sa volám rovnako ako Vy alebo je to niečo iné čo ťažko presne označiť, pretože 
medzi nebom a zemou sú veci o ktorých ľudský duch nemá poznania. 
 
 O tejto veci som našla  na internete aj článok v ktorom je opísaný súdny spor 
o dedičstvo v Poprade v ktorom ste zainteresovaná.  Ako autor  tohto článku na 
necenzurovaných stránkach bol  uvedený Vladimír Pavlík.  Po podrobnom prečítaní tohto 
článku som  zistila, že  osoby uvedené v tomto článku sú spájané s bývalým komunistickým 
režimom a nečestným konaním po novembri 1989, kedy sa z bývalých prisluhovačov 
komunistov a Štátnej bezpečnosti stávali „úspešní podnikatelia“ .  

 Nechcem sa miešať do Vašich osobných vecí, ale myslím si, že by ste mali vedieť 
s kým máte do činenia a kto predstiera, že háji Vaše záujmy v spore vedenom na Okresnom 
súde v Poprade. Rodinu môjho manžela považujem za čestných ľudí a som presvedčená, že 
pokiaľ by vedeli, že existuje dedič pozostalosti,  túto by si  koncom  roku 2007 nedali vydržať 
a rovnako im verím ako mi povedali, že sú ochotní Vám tento pozemok vydať, resp. darovať 
pokiaľ o to prejavíte seriózny záujem,  inač by som Vám tento list ani nepísala. 

Veľmi ma prekvapilo, keď som sa dočítala, že Vám ponúkli mimosúdnu dohodu 

a dokonca Vám chceli tento pozemok darovať,  čo ste vraj odmietla ako uviedol na súde 

Vás právny zástupca JUDr. Jaroslav Sidor.  Myslím, že nie je veľmi správne a čestné 

poškodzovať troch slovenských dôchodcov s biednym  dôchodkom a finančne ich 

likvidovať platením trov právneho zastúpenia vo výške niekoľko tisíc eur, ak títo boli 

ochotní Vám pozemok prepísať u notára za poplatok pár eur. Navyše dvaja z týchto 

dôchodcov sú onkologickí pacienti. 

 

 Je bežné, že pred podaním žaloby na súd sa odporcovia vždy vyzvú na 

mimosúdnu dohodu. 

 
 Prosila by som Vám preto, aby ste zvážila, či by nebolo vhodnejšie sa ľudský 
dohodnúť ako spájať sa s nečestnými ľuďmi ako Pavol Jurčík–bývalý riaditeľ a konateľ  



Popradského pivovaru, ktorý bol vytunelovaný a daňový nedoplatok k 31.12.2003 
predstavoval sumu  1 095 399 eur http://foaf.sk/firmy/17646 ako zistíte zo uvedenej webovej 
stránky a  článku  
„Ako  tzv. privatizéri vytunelovali Popradský pivovar s dvestoročnou tradíciou „      
http://necenzurovane.sk/12/tunelari.html 
 Váš právny zástupca v tejto veci – bývalý  komunistickým prokurátorom, sa  po prevrate 
v novembri 1989, už ako advokát, neštítil pripraviť o jediný majetok po rodičoch úbohú 
sirotu,  ako sa môžete presvedčiť na webovej stránke v 35 časti “Svedectva mafiánovej 
svokry“ 
http://necenzurovane.ueuo.com/mafia/mafia35.html 
 

Vážená pani Belová, na celej veci ma ale  najviac zarazilo a myslím, že by ste to 

mali vedieť,  že tento Pavol Jurčík, v snahe vydržať si pozemok pred komisiou Registra 

obnovenej evidencie pozemkov, uviedol, že tento pozemok mu darovala pôvodná 

vlastníčka - Vaša matka  pozemku pred deportáciou do koncentračného tábora . 

Dokonca pred svedkami tvrdil, že o tom má písomný doklad. Potom, čo bola jeho 

žiadosť zamietnutá a pozemok si vydržali ľudia, ktorí ho vyše 50 rokov užívali, vyhľadal 

Vás keďže dobre vedel, že Vaša matka nezahynula v koncentračnom tábore ako pred 

tým tvrdil, a začal vierolomne sa tváriť ako človek , ktorý Vám chce pomôcť. To už 

nemožno nazvať inak ako  bohapusté a cynické zneužívanie obetí holokaustu na 

presadzovanie svojich osobných zámerov.   

 
Vážená pani Belová, chcela by som Vás touto cestou poprosiť, aby ste zvážili, či táto 

kauza nepoškodzuje dobré meno Židovskej náboženskej obce na Slovensku, na ktorú sa často 
ozývajú negatívne názory ako vo všeobecnosti aj na samotných židov, ktorých spájajú len 
s honbou za majetkom a peniazmi.   

Som ochotná Vám byť nápomocná pri urovnaní tejto veci vo Váš prospech, úprimnosť 
čoho dokazujem aj uznesením z dedičského konania z 29.4.1948 o celej pozostalosti po Vašej 
matke a som presvedčená, že môj svokor a jeho súrodenci, s ktorými ste zatiaľ nikdy 
nekomunikovali a ovplyvnená  Pavlom Jurčíkom ich zrejme považujete  za nečestných,  by 
Vám skutočne pomohli bez postranných úmyslov na rozdiel o tých ktorý tuto záležitosť 
zneužívajú pre svoj osobný prospech. Ak by Vás totiž nemanipulovali a išlo by im o skutočné 
uplatnenie Vášho nároku na dedičstvo, v tom prípade by žiadali o náhradu za vyvlastnený 
majetok na Slovensku tak, ako to nedávno urobil  podnikateľ Baťa a nežiadali by len 
o parcelu č. 2837, ktorú si neúspešne chcel vydržať v roku 2006 Pavol Jurčík.  

 
Príloha:  uznesenie z dedičského konania z 29.4.1948 

 
S úctou 

 
        Svetlana Belová 
 
 
  
 


