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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
K vlastným rukám pána
Vladimíra Palka, ministra vnútra
Vec : Žiadosť

22.04.2005

Vážený pán minister,
obraciam sa naVás so žiadosťou o pomoc. Ako bývalého klienta ma VÚB a.s., Bratislava poškodila natoľko,
že som dospel k finačnému krachu. Počas súdnych sporov, ktoré som doteraz vyhral, som pochopil, že VÚB je
zločineckou organnizáciou mafiánskeho typu. Banková činnosť je len krycím pláštikom pre rozsiahlu trestnú
činnosť.
Aby som varoval spoluobčanov pred touto zločineckou organizáciou, otvoril som webovú stránku
www.skandalna-vub.sk O bývalom prezidentovi VÚB tam otvorene píšem, ako o tunelárovi a sprostom
zlodejovi.
Ing Ladislav Vaškovič, Csc, podal na mňa a mojho právneho zástupcu súdnu žalobu. Ako nemateriálnu újmu
požadoval odškodnenie pre VÚB STO MILIÓNOV korún. Túto žalobu VÚB stiahla ešte pred začatím súdneho
konania pod priehľadnou zamienkou, že „súdne konanie je neefektívne“. V skutočnosti ju stiahla preto, že som
vo vyjadrení k žalobe uviedol, že VÚB je zločinecká organizácia a navrhol som súdu listinné dökazy, ktoré si má
súd zaobstarať pre potreby súdneho konania. Tak isto som súdu navrhol vypočuť Ing. Jána Gabriela, Ing.
Ladislava Vaškoviča, Csc, a Tomasa Spurneho. Súdne konanie by nepochybne odhalilo zločinnú podstatu VÚB.
Ja som podal na VÚB niekoľko súdnych žalöb, okrem iných, aj súdnu žalobu o vydanie neodövodneného
obohatenia sa a o vydanie daňových dokladov. Súdne konanie by jednoznačne odhalilo, že VÚB porušuje
daňové zákony v masívnom rozsahu, z toho dövodu Okresný súd Bratislava 2 robí súdne prieťahy, čo potvrdzuje
aj nález Ústavného súdu. Cieľ súdnych prieťahov je pre mňa jasný: aby sa nedala odhaliť zločinecká podstata
VÚB. Napriek tomu, že Ústavný súd vydal nález 18.01.2005 nezaznamenal som žiaden úkon súdu.
Podal som aj trestné oznámenie na VÚB, ktoré sa povaľovalo skoro sedem mesiacov na Okresnom riaditeľstve
PZ v Bratislave 2. Až na moju druhú urgenciu mi Mjr. Mgr. Segeč zaslal Uznesenie, ktoré je plné nezmyslov,
a ktoré ja pokladám za nehoráznosť. Z Uznesenia je mi úplne jasné, že mojim trestným oznámením sa nikto
nezaobral, ani ho nikto neprešetroval.
Túto neochotu Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II prešetriť moje trestné oznámenie dávam do súvislosti
s neochotou Okresného súdu Bratislava 2 konať. Som toho názoru, že chobotnica VÚB zasahuje svojimi
chápadlami do týchto intitúcii a paralýzuje ich.
Z týchto dövodov sa obraciam na Vás so žiadosťou o pomoc. Žiadam Vás, aby ste sa váhou Vašej autority
osobne zasadili o to, aby orgány činné v trestnom konaní, sa začali v čo najkratšiom čase zaoberať mojim
trestným oznámením na VÚB, v zmysle platných zákonov.
Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.
Prílohy:
Nález Ústavného súdu, Uznesenie Okresného súdu Košice II, Uznesenie z Okresného riaditeľstva PZ
v Bratislave II, Sťažnosť proti Uzneseniu.
S pozdravom
Dušan Tomko

