Chronologický pavúk,
mafiánskej chobotnice a Justičnej mafii

Peter Čongrády

Mafiánsky boss
Sýkorovcov,
objednávateľ

Zneužitý, vydieraný mafiou Čongrádyovcov

Tibor Jurisa

Údajný Korunný svedok, kvázi poškodený, ktorý podľa
jeho tvrdenia bol donútený krivo obviniť Janíčka a Strelčíka

Beniatka
policajt ktorý prijal
osobné oznámenie
od T. Jurisu na
Rudolfa Zúbeka,

Ktorý prijal osobné oznámenie o vydieraní od T. Jurisa zo strany Rudolfa
Zúbeka. Policajt Beniatka sa vyjadril, že T. Jurisa nikdy nepovedal mená O. Janíček
a J. Strelčík s predmetným trestným stíhaním.

pplk. Stanislav Báčik
riaditeľ úradu
vyšetrovania

Totálne zmanipulovaný policajt a riaditeľ
úradu vyšetrovania ktorý
vypracoval na objednávku krivé obvinenie
na O. Janíčka a J. Strelčíka
v rozpore so zákonom, pretože riaditeľ
úradu vyšetrovania nemá vypracovávať
obvinenie

Čaká sa na sudcu, ktorý bude mať službu na Okresnom súde Považská Bystrica, je ním nevlastný brat bossa
Čongrádyho, švagor sudkyne JUDr. Moniky Jankovskej

JUDr. Róbert Jankovský
nevlastný brat Petra Čongrádyho,
švagor JUDr. Moniky Jankovskej

Vzal Krivo obvinených O. Janíčka a J. Strelčíka na základe sfalšovaného úradného záznamu do väzby, aj keď si
bol vedomý, že skutok sa mal stať v Trenčíne a teda mal rozhodovať Okresný súd Trenčín o vzatí do väzby.

vyšetrovateľ Gaduš,

Prehlásil tak mojej manželke, rodičom ako aj osobne mne O. Janíčkovi,
že je si vedomý, že s trestnou činnosťou nemáme nič spoločné, ale je
vyšší záujem, aby sme zostali vo väzbe.

Mgr. Sylvia Fabová
Okresný prokurátor Trenčín
Dozorujúci prokurátor

Neplnila si úlohu dozorujúcej prokurátorky, jej nečinnosť sme kritizovali vo svojich všetkých podaniach. Označil
som ju za zločinca. Sama sa vylúčila z úkonov dozorujúcej prokurátorky z dôvodu nepriateľského pomeru
k rodine Janíčkovcom, avšak táto prokurátorka aj napriek svojmu vylúčeniu v čase keď bola zaujatá podala
obžalobu na príkaz, i keď v tej dobe už všetky dôkazy o nevine O. Janíčka a J. Strelčíka boli zabezpečené v spise,
dokonca výpoveď svedka T. Jurisu, ktorý 17.05.2001 priamo pred vyšetrovateľom prehlásil, že krivo a pod
nátlakom vypovedal. Z tohto dôvodu som 2- krát po 10 dní držal hladovku vo väzbe a upozornil som všetky
kompetentné osoby. Tak na OS TN, na OS Považská Bystrica, prokuratúre, GP SR listovými podaniami, ktoré sa
nachádzajú v spise 5T/444/2001

JUDr. Monika Jankovská
Sudkyňa Okresného súdu TN,
švagriná JUDr. Róberta Jankovského
ktorý je nevlastným bratom Petra
Čongádyho

Nevlastná švagriná bossa Petra Čongrádyho, hlavná aktérka úmyselného Justičného omylu, ktorá za zvláštnych
okolností dostala pridelený spis, avšak zaujímavé, že ešte pred podaním obžaloby túto skutočnosť oznámil sám
Peter Čongrády môjmu otcovi, mojej manželke, Ladislavovi Vavrovi a advokátom a túto informáciu sme dostali
ja O. Janíček a J. Strelčík do väzby.
Ostatné svinstvá vo vzťahu Jankovských sa nenachádzajú v spisoch. Záhadné prepustenie z väzby 30.11.2001
a jej odôvodnenie a osoby ktoré prepustili z väzby, úplatky atď.

Hlavné pojednávanie na Okresnom súde Trenčín a vyhlásenie rozsudku vyrobeného na mieru na
základe dohody Jankovských s Čongrádyovcami na Okresnom súde Trenčín do marca 2002
Podala na Hlavnom pojednávaní po vyhlásení rozsudku
tak proti prepusteniu s väzby ako aj proti samotnému
rozsudku sťažnosť.

Prokuratúra

Zobrala späť sťažnosť 2 dni po tom ako bol vyhlásený
rozsudok tak proti väzbe ako aj rozsudku na základe
dohody Jankovskej, Pompu a jeho objednávateľom Petrom
Čongrádym za vysokú úplatu, teda korupciu

Prokuratúra

Prepustenie z väzby, na základe vzatia sťažnosti späť.

Šéf Prokuratúry
JUDr. Adolf
Pompa

Kde podstatnú úlohu zohrali Jankovská a Pompa

Prepustenie na slobodu
prepustenie zločincov Rudolfa Zúbeka a Ľuboša Čongrádyho (mafiánov a vydieračov)
a veľkoryso prepustili nič netušiacich O. Janíčka a J. Strelčíka

Viď. rozsudok

Peter Čongrády

Tresty a výmer

Mafiánsky Boss

Peter Vasko
Pokračovateľ vydierania, pravá ruka
P. Čongrádyho pre Trenčiansky kraj

Predĺžená ruka
mafiánskeho Bossa
Petra Čongrádyho

Zohral dôležitú úlohu pri ďalšom
vydieraní O. Janíčka a J. Strelčíka
z dôvodu korupcie Jankovskej
Pompu a splácania tohto dlhu
voči nim

Vydieraný
Ondrej Janíček

Jozef Strelčík

- Únos Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka do Bratislavy ihneď po prepustení z väzby. Vyšetrovanie pod ČVS: PPZ367/NKA-PZ-ZA-2012
- oznámenie o fyzickej likvidácii ak neodovzdáme 3.000.000,-Sk, ktoré za nás vyplatil Peter Čongrády a slúžili na
účel prepustenia z väzby, ihneď mala mafia dôvod zmocniť sa nehnuteľnosti, aby si skompenzovala úplatky
Jankovským, Pompovi . . .
- zákaz podať odvolanie proti rozsudku 5T/444/2001, pretože P. Čongrády dal svoje slovo tak Jankovským ako aj
na prokuratúre a jeho slovo znamenalo zákon.

V máji 2002 sme napriek zákazu podali odvolanie proti rozsudku 5T/444/2001, ako sa to boss
dozvedel nastalo besnenie Petra Čongrádyho, vyhrážky na základe čoho sme sa ja O. Janíček ako aj J.
Strelčík museli skrývať, zachránilo nás iba to, že odvolanie poslali moji rodičia Eduard a Anna
Janíčkovci. U Čongrádyho sa za našu slobodu a život prihovoril riaditeľ rádia Dúha Ivan Kováčik, ktorý
sa priatelil s Petrom Čongrádym. Práve ten nám oznámil ako prvý, že si musíme dávať pozor, lebo sa
dozvedel o našej možnej fyzickej likvidácii.
Marec 2002 – pád hradného múru, Matúšova ulica , vtedy sa Ivan Kováčik dozvedel, že do notárskej
zápisnice o prevode obchodných podielov sme uviedli dlhy za prepustenie z väzby, Aghovi ai. . . . . .
museli sme sa naďalej skrývať.
V tom čase sa Peter Čongrády upokojil a neskôr nám on sám navrhol, že vybaví u svojho priateľa
sudcu JUDr. Jozefa Janíka oslobodzujúci verdikt. Ivan Kováčik nám sám potvrdil nadštandardné vzťahy
Janík – Čongrády avšak za úplatu 1.000.000,-Sk.
Neskôr sám JUDr. Jozef Janík nás navštívil v reštaurácii Fatima a prišiel si po peniaze.
Riešené trestným oznámením a zadováženými dôkazmi políciou, samotná kauza korupcie vedená na
OS Nitra za zvláštnych okolností.
Neodovzdali sme peniaze JUDr. Jozefovi Janíkovi, nakoľko sme nemali a nechceli sme podpisovať
dlžobné úpisy u JUDr. Ágha, nakoľko sme si boli vedomí ďalšieho vydierania a kompenzácii.
Apríl 2002 pojednávanie na Krajskom súde Trenčín – 10 minútové pojednávanie, nezabezpečili sme
peniaze, tým pádom JUDr. Janík nezabezpečil T. Jurisu na pojednávaní a potvrdil rozsudok na OS TN
u JUDr. Jankovskej 5T/444/2001
Peter Vasko
Pravá ruka
mafiánskeho Bossa
Petra Čongrádyho

OS TN, KS TN

Si uplatňuje novú fiktívnu pohľadávka vo výške 54,000,000,-SK,
sofistikovaným spôsobom na základe ochrany a pomoci od sudkyne
JUDr. Jankovskej

Na základe žiadosti od Petra Vaska vydáva súd predbežné
opatrenie, na OS TN nám zablokoval nakladať s nehnuteľnosťou ktoré trvá
dodnes, teda viac ako 10 rokov

Ivan Kováčik

Júl 2004, nám oznamuje, že mafia nás chce fyzicky zlikvidovať, máme sa skrývať

Peter Čongrády

Mafiánsky boss zavraždený a tým sa nám dostala pocta: ,,žiť“, objednávateľ
našej fyzickej likvidácie bol zavraždený

Ľuboš Čongrády
sprostredkovateľ vydierania

Peter Vasko
Pravá ruka
mafiánskeho Bossa
Petra Čongrádyho

Mafián a pokračovateľ trestnej činnosti páchanej na našich osobách,
pomocou svojej chránenkyne a priateľky JUDr. Moniky Jankovskej

JUDr. Monika Jankovská
Chránenkyňa na OS Trenčín kde prechádzali všetky podania od Petra Vaska proti nám.

OS TN
rok 2012

Po 10 rokoch ukončenie súdneho konania v spore s Petrom Vaskom. Pod
ťarchou dôkazov Peter Vasko prehral spor o 54,000,000,-SK, avšak záhadou
vymeral OS TN Janíčkovi a Strelčíkovi cca 800,000,-Sk dlh
ktorý má Janíček a Strelčík uhradiť Vaskovi

KS TN
Odvolanie proti rozsudku
OS TN

UBOK
opäť vyšetruje brutálne
vydieranie O. Janíčka a
J. Strelčíka

O. Janíček a J. Strelčík
podávajú odvolanie voči
rozsudku OS TN.

Zistí sa nový dôkaz z roku 2002 v procese s korunným svedkom T. Jurisom
Ktoré bolo záhadne a úmyselne zastavené v roku 2006, a to na základe
nadštandardných vzťahov mafie s vyšetrovateľom Lintnerom, OP TN, KP TN

O. Janíček a J. Strelčík stratili úplnú
dôveru v OČTK a zistili moc mafie

Obnova konania
február 2013
November 2013

Šokujúca výpoveď nezvestného korunného svedka, ktorý sa objavil Tibora Jurisu, ktorý si útekom
zachránil život a ktorému nepomohla JUDr. Monika Jankovská, keď žiadal od nej ochranu, zmarila
podstatný dôkaz v Hlavnom procese v roku 2002, keď sa chcel T. Jurisa dostaviť vypovedať na
Hlavnom pojednávaní
JUDr. Milan Straka
2013 sudca OS Trenčín
Obnova konania

Síce podal aj on sám zaujatosť pre priateľský pomer k JUDr. Monike
Jankovskej, aj napriek tomu na základe príkazu KS TN vo veci konal,
zaujatosť podal aj Ondrej Janíček – zamietnutá KS TN

JUDr. Milan Straka
2013 sudca OS Trenčín
Obnova konania

Aj po novom dôkaze a jedinom, ktorý mňa O. Janíčka a J.
Strelčíka mal usvedčiť z vydierania, T. Jurisa prehlásil že ma krivo
obvinil. JUDr. Straka zamietol a nepripustil Obnovu konania, nakoľko by sa
všetky zločiny spáchané na osobách O. Janíčka a J. Strelčíka verejnosť dozvedela a taktiež by sa verejnosť
dozvedela o praktikách mafie a Justičnej mafie.

KS TN
odvolací súd Obnovy
konania
ZAMIETNUTÉ
Ústavný súd SR
Sťažnosť
TV Markíza
Hlavné správy
október 2014
Nové dôkazy o
OBNOVE KONANIA

T. Jurisa prehlásil, že pod
nátlakom polície krivo
obvinil O. Janíčka a J. Strelčík

