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          Vážená Európska asociácia sudcov, 
 
          týmto Vás informujem o sudcoch – zločincoch, ktorí sú súčasťou skorumpovanej 
slovenskej justície, nad ktorými drží ochrannú ruku dnešná koalícia Smer, v skutočnosti 
zločinecká smerácka mafia. Za ministra spravodlivosti premiér Fico vymenoval JUDr. 
Tomáša Boreca, s prepojením na konkurznú mafiu Zoroslava Kollára, špičkovú zločineckú 
organizáciu, ktorá cez ekonomickú kriminalitu a biele kone spoločne s vládnucou stranou 
Smer okradli Slovensko o miliardy korún. (zasielam prepojenia ministra Boreca na 
ekonomický zločin)  
 
          Za štátnu tajomníčku dotyčného ministerstva spravodlivosti premiér Fico z poverenia 
zločineckej smeráckej mafie vymenoval JUDr. Moniku Jankovskú, a to aj napriek tomu že 
musel vedieť, že táto osoba ako sudkyňa v Trenčíne bola súčasťou gangu jeho bossa Petra 
Čongrádyho, spolu so svojim švagrom JUDr. Róbertom Jankovským, toho času 
podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, keď spoločne násilím, podvodom 
a hrubou silou okradli o značný majetok podnikateľa Ondreja Janíčka. Tento mal byť neskôr 
ako nepohodlný svedok zavraždený, no vďaka tomu, že konkurenčný gang zavraždil jeho 
bossa Petra Čongrádyho, pán Janíček prežil.  
 
          Na vlastnej koži som pocítil a pociťujem, čo táto organizovaná zločinecká skupina 
dokáže urobiť s radovým občanom a ešte pritom sa zločinne spolčiť so súdnou exekútorkou 
JUDr. Máriou Hlavňovou z Košíc, majúc krytie dvoch predstaviteľov mafie, ministra 
spravodlivosti Boreca a jeho štátnej tajomníčky Jankovskej.  
 
          Sudca Jankovský vydal 20. 4. 2015 uznesenie pod zn. 7C/138/2015, kde mi niečo 
dvakrát nariaďuje a jedenkrát ukladá, čo je z mojej strany nevykonateľné. Napriek tomu že 
ma poučil, že sa môžem odvolať, čo som aj urobil, nečakal na rozhodnutie nadriadeného súdu 
– Krajského súdu v Trenčíne, ktorý 5. 8. 2015 pod zn. 5Co/642/2015 jeho návrh na nariadenie 
predbežného opatrenia zamietol, čo bolo zdôvodnené na 37-mich stranách. Teda, dal mi za 
pravdu. 
 
          Sudca Jankovský vedomý si toho, že štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti je 
jeho švagriná a jeho brat je v priateľskom vzťahu s ministrom Borecom, spolu boli napr. na 
golfovom turnaji v Rakúsku, zločinne sa spolčil so súdnou exekútorkou JUDr. Máriou 
Hlavňovou z Košíc a ako organizovaná zločinecká skupina uvalila na mňa exekúciu. Dokonca 
táto organizovaná zločinecká skupina majúca krytie dvoch predstaviteľov mafie na funkcii 
ministra a štátnej tajomníčky mi dala jasne najavo, že oni nemusia rešpektovať uznesenie 



nadriadeného súdu, ktoré je pre nich záväzné. Z titulu svojej bohorovnosti nerešpektujú 
ani § 37 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, citujem, Právny úkon, ktorého plnenie je 
nemožné, JE NEPLATNÝ. Doteraz mi nebolo vrátené 505,84 eur, ktoré mi ako dôchodcovi 
boli stiahnuté z účtu. Paradoxne k tejto zločineckej skupine sa pridal aj prezident Slovenskej 
komory exekútorov, či skorumpovaný prokurátor z Košíc, ktorí mi písomne tvrdili, že 
exekútorka postupovala v súlade so zákonom.  
 
          Keďže Slovensko je štátom zločineckým, zlodejským a mafiánsko-gaunerským, pod 
dohľadom a vládou zločineckej smeráckej mafie, tak tu vznikli organizované zločinecké 
skupiny sudcov a exekútorov, ktoré podvodne a protizákonne oberajú ľudí o majetok 
a doháňajú ich do zúfalstva a páchaniu samovrážd. Slovenská republika cez tieto 
organizované zločinecké skupiny drží absolútny rekord nielen v počte exekúcií v rámci celej 
Európy, z ktorých drvivá väčšina je v rozpore s dobrými mravmi či v rozpore so zákonom.  
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