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Vec:  Návrh na prekvalifikovanie trestného činu  
 
           I. 
 
 
Vážený pán námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek, dňa 29. 6. 2010 som podal 
Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie vo veci môjho únosu a vydierania, ktoré  bolo 
pod zp.zn. IV/1Gn  801/10-4 dňa 6. 7. 2010 postúpené na ďalšie konanie Okresnej 
prokuratúre Kežmarok.  Po odovzdaní veci OR PZ Kežmarok, ako potvrdzujem v prílohe  
oznámením OR PZ Kežmarok č. ORP-JKP-16-125/2010 zo dňa 13. 9. 2010  bolo moje 
oznámenie po vyhodnotení, že sa jedná o podozrenie zo zločinu vydierania  a únosu, ktorého 
sa mali dopustiť doposiaľ nestotožnení príslušníci SIS  OR PZ Kežmarok odstúpené Odboru 
boja proti  organizovanej kriminalite Východ do Košíc.   
Dôkaz: Odstúpenie č. ORP-JKP-16-125/2010 zo dňa 13. 9. 2010   
 

Prezídium policajného zboru úrad boja proti korupcii č. PPZ-BOK-V-870/2010 dňa 
11. 10. 2010  vec odstúpilo odboru boja proti korupcii a tá odboru inšpekčnej služby 
v Košiciach.  
 

Vo veci sa začalo konať až po podaní môjho návrhu na prešetrenie postupu  polície vo 
veci únosu  a  vykonštruovaného obvinenia-oznámenia o podozrení z trestného činu 
zneužívania právomoci verejného činiteľa zo dňa 1. 4. 2016, ktorý som podal Generálnej 
prokuratúre zo Severného Írska kde žijem a pracujem.  
 
Dôkaz: Návrh na prešetrenie postupu  polície vo veci únosu  a  vykonštruovaného obvinenia 
oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa zo dňa 1. 4. 
2016 



 
Ako potvrdzujem upovedomením OR PZ Kežmarok ČVS: ORP-293/VYS-KK-2016 

21. 10. 2016 bolo začaté trestné stíhanie pre zločin obmedzovanie osobnej slobody podľa § 
183 ods. 1,2 písm. a Trestného zákona.  
 
Dôkaz: Upovedomenie OR PZ Kežmarok ČVS: ORP-293/VYS-KK-2016 zo dňa  21. 10. 2016 
 

 
 

     II. 
Z odôvodnenia môjho trestného oznámenia ako aj dožiadania Okresnej prokuratúry 

Kežmarok adresovanému justičnému orgánu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska č. Pnm 28/17/7703-9 zo dňa 13. 9. 2017,  na základe čoho som bol dňa 21. 
2. 2018 vypočutý vo veci ako svedok, jednoznačne vyplýva, že sa v mojom prípade nejedná 
o zločin obmedzovania osobnej slobody ale o Vydieračský únos. 
Dôkaz: Dožiadanie Okresnej prokuratúry Kežmarok príslušnému justičnému orgánu 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska č. Pnm 28/17/7703-9 zo dňa 13. 9. 
2017 
 
Vydieračský únos (Trestný zákon) 
Definícia 
(1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho 
unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej 
osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá 
sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov. 
 

Z postupu Okresnej prokuratúry Kežmarok je zrejme, že  sa trestné stíhanie začalo len 
formálne  prípad čím skôr zhodiť zo stola.  Tvrdenia  Okresnej prokuratúry Kežmarok 
napríklad, že som sa nemal miešať do kauzy únosu Michala Kováča sú zmätočné pretože  ja 
som poukazoval na prípad dedičstva po Grófovi Zamoyskom o ktoré ju pripravil Michal 
Kováč starší.  Vyšetrovateľ koná zjavne podľa pokynov prokuratúry a už vopred ma 
upozorňuje, aby som neuvádzal iné skutočnosti čím ma zrejme na mysli moje vykonštruované 
odsúdenie, ktoré bolo zrušené uznesením  za nosenie mikiny s nápisom Britskej skupiny 
Screwdriver.   Únos sa uskutočnil priebežne v čase môjho obvinenia a nesie rovnaký rukopis 
–odstrašiť ma a eliminovať moje aktivity smerujúce  k ukradnutému dedičstvu exprezidentom 
Kováčom. 
 

Mám za to, že slovenské orgány činné v trestnom konaní  tento prípad zámerne vedú 
do stratena a je nežiadúce, aby bol kvalifikovaný ako únos a vydieranie vzhľadom na to, že 
žijem v Severnom Írsku a o týchto praktikách informujem na internete a počas mojich 
pracovných ciest aj inštitúcie v USA.  
 

Na základe týchto dôvodov navrhujem aby  Generálna prokuratúra SR z titulu 
svojej právomoci vo veci začatého trestného konania OR PZ Kežmarok ČVS: ORP-
293/VYS-KK-2016, podnikla kroky  k vydaniu uznesenia, ktorým by bola 
prekvalifikovaná  skutková podstata  tohto trestného činu  na zločin vydieračský únos.  
 
        Lukas Gemza   
 
 Prílohy: 



1. Odstúpenie č. ORP-JKP-16-125/2010 zo dňa 13. 9. 2010   
2. Návrh na prešetrenie postupu  polície vo veci únosu  a  vykonštruovaného obvinenia 

oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa zo 
dňa 1. 4. 2016 

3. Upovedomenie OR PZ Kežmarok ČVS: ORP-293/VYS-KK-2016 zo dňa  21. 10. 
2016 

4. Dožiadanie Okresnej prokuratúry Kežmarok príslušnému justičnému orgánu 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska č. Pnm 28/17/7703-9 zo dňa 
13. 9. 2017 
 

 
  
 
 





Mr. Lukas Gemza                                                                   
United Kingom        
 
                                                                                       Generálna Prokuratúra SR 
                                                                                       Štúrova 2 
                                                                                       812 85 Bratislava 
                                                                                       Slovenská Republika 
 
          Portadown, 1. 4. 2016 
 

NÁVRH NA PREŠETRENIE POSTUPU  POLÍCIE VO VECI ÚNOSU  A  
VYKONŠTRUOVANÉHO OBVINENIA 

Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. 
 

Lukáš Gemza,  občan SR, v súčasnosti žijúci v zahraničí,  podávam Generálnej 
prokuratúre Slovenskej republiky návrh na prešetrenie postupu PPZ ÚBOK- Odboru boja proti 
organizovanej kriminalite –Východ, Košice vo veci môjho trestného oznámenia, ktoré samotní 
príslušníci OR PZ Kežmarok doplnili a zistili, že sa jedná podozrenie zo zločinu vydierania 
a únosu, ako potvrdzujem v prílohe oznámením OR PZ Kežmarok  č. OKP-JKP-16-125/2010.  
Z dôvodu, že sa jednalo o podozrenie  zo zločinu vydierania a únosu, ktorého sa mali dopustiť 
doposiaľ nestotožnení príslušníci SIS, nakoľko nebolo v kompetencii viesť vyšetrovanie 
tunajším oddelením polície voči týmto zložkám,  predmetné trestné oznámenie spolu s listinnými 
dôkazmi  bolo odstúpené PPZ ÚBOK Odboru boja proti organizovanej kriminalite –Východ, 
Košice. 

Upovedomením PPZ ÚBOK, Odboru boja proti organizovanej kriminalite –
Východ, Košice zo dňa 11.10. 2010 mi bolo oznámené, že moje trestné oznámenie, ktoré 
bolo zaslané OR PZ Kežmarok, bolo odstúpené na Úrad boja proti korupcii - odbor 
Východ, Košice.  

   
 Dňa 27. 6. 2010 som bol  v Spišskej Belej  v čase 3.30 hod.  prepadnutý ozbrojenými 

maskovanými mužmi v kuklách, teda výzbroji a výstroji akú používajú príslušníci SIS a polície, 
a   následne vydieraný a obmedzovaný na osobnej slobode v súvislosti s podaním trestného 
oznámenia  na bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, ktorý zneužil 
dokumenty o bankovom vklade v Rakúskej banke  kde bolo uložené dedičstvo po nebohom 
grófovi Andrejovi Zamoyskom, ktoré zanechal svojmu synovi - môjmu príbuznému Valentínovi 
Labusovi.  V roku 1982 teta mojej starej mamy Margita Juračková, ktorá bola susedou matky 
manželky Michala Kováča, tohto požiadala   o pomoc pri prevode peňazí z dedičstva z  banky 
v Rakúsku do Československa, pričom mu odovzdala originály dokumentov. Po jej náhlej smrti  
Michal Kováč uvedené dokumenty rodine nevrátil ale ich zneužil. Ako zamestnanec 
Československej obchodnej banky peniaze previedol na svoj účet, o čom sme sa náhodne 
dozvedeli v roku 1995 v súvislosti s únosom jeho syna z televízneho spravodajstva kde 
novinárom  ukázal doklad o dedičstve po údajnom príbuznom, z ktorého vraj zaplatil kauciu za 
prepustenie svojho syna z vyšetrovacej väzby.    

V príčinnej súvislosti  s mojím únosom a vydieraním som bol následne dňa 23. 8. 2010  
uznesením ČVS: ORP- 2613/SA-KE-2010  OR PZ - Odbor poriadkovej polície Košice Šaca, 
obvinený z vykonštruovaného trestného prečinu Podpory a propagácie skupín smerujúcich 



 2

k potláčaniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1.Trestného zákona  za to, že som na 
predvolebnom mítingu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) mal oblečenú mikinu s nápisom 
Skrewdriver, ktorú som si legálne zakúpil v Prahe.  Dodávam, že  mítingu som sa zúčastnil len 
ako v tom čase sympatizant ĽSNS, s ktorou vtedy spolupracoval aj nezávislý novinár Vladimír 
Pavlík, ktorý  na webovej stránke www.necenzurovane.net  na žiadosť mojej starej mamy Márie 
Svitanovej zo Spišskej Belej napísal reportáž o ukradnutom dedičstve a ktorý sa na tomto 
mítingu tiež zúčastnil. To, že som bol obvinený len ja sám, hoci som nikdy nebol členom 
Kotlebovej ĽS NS  jednoznačne potvrdzuje, že sa jednalo o obvinenie na objednávku, pričom  
média už dva mesiace pred vznesením obvinenia,  kedy som ani nevedel, že som obvinený, 
informovali, že 26 ročnému  neonacistovi Lukášovi G. hrozí trest až do troch rokov. Keď som sa 
vtedy telefonicky obrátil na  poslanca NR SR Roberta Kaliňáka, odporučil mi, aby som požiadal 
o pomoc Mariana Kotlebu, čo ma prekvapilo.  Kotleba ani ĽSNS však nemali najmenší záujem 
mi pomôcť a dištancovali sa odo mňa. Jediný kto mi pomohol bol opäť novinár Vladimír Pavlík 
a jeho priatelia, ktorí o tomto nezákonnom a ničím nepodloženom obvinení informovali média 
a Amnesty International.  Na základe ich intervencie Krajský súd v Košiciach, dňa 22. marca 
2012 uznesením sp. zn. 7To 1/2012-140 ICS: 7211010734 zrušil v celom rozsahu rozsudok 
Okresného súdu  Košice II., ktorým som bol podmienečne odsúdený k 16 mesiacom  a na návrh 
prokurátora ma Okresný súd Košice II dňa 20. 6. 2012 oslobodil. Potom ako sa  M. Kotleba ku 
mne zachoval som  pochopil, že Kotleba a MV SR sa navzájom potrebujú, pretože v tzv. boji  
proti extrémizmu sa točia veľké peniaze a tiež mi je už zrejme, prečo M. Kotleba ani jeho brat 
neboli nikdy odsúdení, či už za pozdrav Na stráž!, alebo za predaj oblečenia s tzv. 
neonacistickou symbolikou a prečo majú Kotleba  ako aj viacerí jeho prívrženci, hoci sú vedení 
ako  tzv.  záujmové osoby, už roky vydané zbrojné preukazy skupiny A.  

   
K dnešnému dňu  som nebol ja ani moja stará mama Mária Svitanová, ktorú som 

splnomocnil na preberanie úradnej pošty, vôbec informovaný  o výsledku vyšetrovanie vo 
veci  podania  trestného oznámenia ČVS: PPZ-BOK-V-870/2010, ktoré som podal dňa 29. 
6. 2010 a ku ktorému som podal vysvetlenie dňa 13. 9. 2010.  Dodávam, že  OR PZ 
Kežmarok urobilo v zmysle zákona  potrebné kroky k vyšetreniu tohto zločinu, vrátane 
zabezpečenia video záznamov z kamier v meste a benzínovom čerpadle. Ako som sa však 
neskôr dozvedel mimo protokol,  tieto dôkazy boli polícii odobrané na príkaz  z hora 
a s prípadom sa preto nedalo nič robiť, pretože to prišlo  údajne priamo od vtedajšieho 
ministra vnútra Daniela Lipšica  a tiež bolo neštandardné, že prípad bol postúpený  odboru 
boja proti korupcii, ktorý nemá v kompetencii vyšetrovanie únosov. 

 
Na základe  uvedených skutočností mám za to a som presvedčený, že sa jedná o obzvlášť 

závažný trestný čin  únosu a vydierania,   ktorého sa s najväčšou pravdepodobnosťou mali 
dopustiť príslušníci SIS alebo polície, podľa môjho názoru, na podnet exprezidenta Michala 
Kováča, v súvislosti s mojimi krokmi vo veci ukradnutého dedičstva.  Nemal som žiadnych 
nepriateľov a ako o obyčajného človeka,  nikto iný by nemohol mať záujem na mojom únose 
a zastrašovaní. Je to o to zarážajúcejšie a nepochopiteľné, že práve exprezident Michal Kováč, na 
ktorého únose  jeho syna sa podieľala Lexová SIS sa znížil k podobným praktikám, aby ma 
umlčal.  
   Trestný čin únosu je považovaný v každom demokratickom a právnom štáte za jeden 
z najzávažnejších a polícia vyvíja maximálnu snahu na jeho objasnení.  V žiadnom  právnom 
state  sa nemôže stať, aby bolo vyšetrovanie takýchto trestných činov marené a páchatelia 
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nepotrestaní, tak ako je tomu v Slovenskej republike.   Skutok,  ktorý sa stal v júni 2010 je 
jasným príkladom toho,  že Slovensko nie je právny štát, keď štátne organy používajú násilnú 
formu zastrašovania voči svojim občanom. Bol som obeťou hrubého zaobchádzania rovnako ako 
moji predkovia, ktorých naložili do vagónov pre dobytok a odviezli proti ich vôli do 
koncentračných táborov. Rovnako ako oni aj ja som sa cítil bezradne, keď ma navyše za pomoci 
hrubej sily maskovaní ozbrojenci naložili do dodavky a odviezli do lesa. Dodnes mám traumu z 
udalostí z roku 2010 a dodnes sa obavám o svoj život a návratu do svojej rodnej krajiny. 
 

Na základe dôvodov uvedených v mojom návrhu  je dostatočne  daný zákonný dôvod pre 
postup v zmysle Zákona o prokuratúre a Ústavy Slovenskej  republiky, podľa čoho je 
povinnosťou  prokuratúry stíhať každý trestný čin o ktorom sa dozvie. 

 
 Verím, že Slovenská republika ako členský štát EÚ  bude rešpektovať všeobecnú 
deklaráciu  ľudských práv OSN ako aj základnú listinu ľudských práv a slobôd, vrátane Ústavy 
SR a medzinárodného dohovoru a nebudem nútený domáhať sa svojich práv podaním žaloby 
proti Slovenskej republike.  
 

Vzhľadom na to, že  sa v mieste svojho trvalého bydliska  nezdržiavam už od roku 2001, 
žiadam o zasielanie korešpondencie na vyššie uvedenú adresu. 
Prílohy: 

1. Oznámenie OR PZ Kežmarok  ORP-JKP-16-125/2010 zo dňa 13.9. 2010 
2. Upovedomenie PPZ Košice PPZ-BOK-V-870/2010 zo dňa 11. 10. 2010 
 

Na vedomie:  
Ministerka Spravodlivosti   
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, Ph.D 
Ministerstvo Spravodlivosti SR, 
Župné námestie,  
811 03 Bratislava-Staré Mesto 
 
Amnesty International,  
Karpatská 3099/11, 
811 05 Bratislava       
        Lukáš Gemza 
 
 












