PREHLÁSENIE
Dolupodpísaný Vladimír Varga, znovu prehlasujem, že moja svedecká výpove
z r.1981 vo veci vraždy, ktorá sa stala v lete 1976 je nepravdivá. Prvé takéto prehlásenie
som poslal v októbri r. 81, no dopis nebol doru ený.
Bol som donútený zo strany bezpe nostných orgánov takto vypoveda . V lete r. 81 pri
nakrúcaní filmu „Ján Hála“ prišli za mnou príslušníci VB do hotela Patria vo V. Tatrách
a odviezli ma do Bratislavy. Po ceste sa mi vyhrážali, že ke nebudem sved
vo veci tej
vraždy, tak ma zaradia medzi podozrivých z vraždy a zatvoria na 6 mesiacov do
vyšetrovacej väzby. Ten o sedel ved a m a ma fyzicky udrel do žalúdka a vyhrážal sa,
že zastaví auto pri nejakom lese a tam ma poriadne zbije ke nebudem sved , že už
majú ten prípad v rukách oni a nie „tí eši, ktorí to robili v rukavi kách“. Že ke budem
zatvorený ako podozrivý na 6 mesiacov „hodia ma medzi muklov a tí ma
podpis
(za iatok druhej strany)
už dajú do poriadku“ a za 6 mesiacov budem zas zdravý ako ryba. Po príchode do Blavy
som bol 48 hodín vo vyšetrovacej väzbe. Tam som dospel k názoru, že potrebujú svedka,
alebo viac svedkov – to neviem, a ke ja nebudem sved
proti druhým, tak budú druhí
sved
proti mne – tak isto donútení ako ja – o sa mi aj pri výsluchu potvrdilo.
Škrobánek vypovedal, že ma videl na tej diskotéke na internáte v Mlynskej doline.
Mimochodom Škrobánek ma v zime alebo na jar r. 81 (už sa nepamätám presne kedy)
zastavil pred Priorom v Nitre a povedal mi že ho vypo úvali a že udal aj m a že som bol
na tej diskotéke. Na moju otázku pre o ma tam udal ke som tam nebol mi povedal : „Ty
by si nepovedal, keby si dostal takú facku že by si skoro vyvalil dvere? Vtedy som tomu
nepripisoval žiadny význam, lebo už dávno pred tým som vypovedal u eských
vyšetrovate ov že ja som tam nebol, o je aj pravda.
Prehlasujem, že som nikdy nebol na žiadnej študentskej diskotéke na internáte
v Bratislave. Overil som si a rozpamätal som sa na niektoré veci, ktoré sa mi ...
podpis

od(za iatok
prvého riadku
tretej strany
ne itate ný)
... ktoré ohrani ujú ten de , kedy sa stala tá vražda. Údajne to bolo v lete roku 76, ur ite
v piatok, tuším v júli - presne si už dátum teraz nepamätám. Týžde pred tým - v piatok
som sa rozišiel s mojim diev
om - Na ou ...(ne itate né priezvisko)... ,v týždni, kedy
sa stala tá vražda - v pondelok som sa bol informova v s. televízii v Mlynskej doline na
nejakú prácu, lebo som chcel zmeni zamestnanie,
- v stredu sa vrátila moja mama z lie enia v ubochni,
- v piatok - v de tej vraždy som odovzdal p.Staštíkovi na Spravodajský film nejaké
týždenníky a v pondelok, teda 3. de po tej vražde
odchádzala moja teta Böži, ktorá bola u nás na dovolenke, ráno o 630 priamym
vlakom do Pardubíc. Na základe týchto udalostí si ve mi
presne pamätám, že som v piatok po obede cestoval do Nitry a doma som sa zvítal
s mojou mamou, ktorá bola skoro 2 mesiace na lie ení.
podpis
(za iatok prvého riadku štvrtej strany ne itate ný)
sa rozhodol vypoveda ako svedok. Vyšetrovanie sa konalo asi takým spôsobom, že
vyšetrovate mi v podstate povedal všetko o bolo a ja som potom len dopl oval veci tak
ako som si to predstavoval a asi ako to mohlo by . Napríklad už na ceste z Tatier do
Blavy mi vyšetrovate povedal, že na tej osudnej diskotéke boli nejaké dve francúzsky -

nápadne oble ené, ktoré boli v spolo nosti Nitran anov. Z toho som napríklad
vydedukoval, že tam mohol by Stano Dúbravický, ktorý ovláda francúzštinu.
V Bratislave ma vyšetrovate vypo úval asi takto, napríkl. v asti odchodu z
diskotéky - to si dobre pamätám, vyšetrovate : „Pri odchode z diskotéky sa vo vestibule
nie o stalo? o!
ja : ticho
vyšetrovate : „Nikto sa tam z Nitran anov nepobil ? To sa stáva z diskotéky - pre
nejaké diev a, at .
ja : „áno, áno, pobili sa“
vyšetrovate : „ kto ?“
ja : chví u ticho, potom „Škrobánek“
podpis
(za iatok prvého riadku piatej strany znovu ne itate ný)
s niekým už neviem s kým“.
Vyšetrovate : A nebol to náhodou Urbánek s Kocúrom?
Ja: „áno, áno boli to oni“,
Takto sa viedlo celé vyšetrovanie. Náramne hladko a rýchlo prešlo vyšetrovanie
v asti, kde som vlastne na tej diskotéke bol - s kým som sedel. Jednoducho som tam
údajne „pobehoval“ medzi Nitran anmi, ktorí tam údajne boli. Lenže na tých fotkách,
ktoré mi tam boli predvedené na ur enie totožnosti som dobre poznal len Zimákovú
a Bonnovú. Ostatných som na tých fotkách vôbec nepoznal, alebo len z videnia,
poprípade som vedel ako sa doty ný volá. To znamená, že by som tam mal pobehova
medzi Zimákovou a Bonnovou? Roku 76 som vlastne nepoznal ani Škrobánka a Urbánka
- tiež len z videnia, lebo chodili na to isté gymnázium ako ja. S Urbánkom a Škrobánkom
som sa bližšie zoznámil až v rokoch 77 - 78, ke som za al chodi k Jurovi Valentovi na
privát v Bratislave.
podpis
(za iatok šiestej strany ne itate ný)
...toho vyšetrovania v Bratislave - stále visela nado mnou hrozba, že niet iného
východiska ako by svedok alebo podozrivý a že bude na mne použité fyzické násilie
s dreveným pravítkom, ktoré vyšetrovate držal v ruke, o mi dal aj jasne najavo ak
ihne nebudem hovori .
Ke som bol prepustený prebral som sa zo šoku, ale po prehodnotení situácie som
naspä do ho vletel, lebo som si uvedomil, že asi budem predvolaný pred súd, kde mi
každý obhajca - za iato ník vyvráti moju svedeckú výpove . (Napr. už len základná vec:
ako som mohol nie o v noci vidie , ke mám – 5 dioptrií !! at , at .). o pre m a
znamená väzba až na 3 roky za krivé svedectvo. To bol aj jeden z hlavných dôvodov
pre o som musel ujs za hranice, lebo aj keby som pred súdom sám povedal, že moja
výpove je falošná aj tak by som bol odsúdený za krivé svedectvo.
Na záver ešte raz prehlasujem, že som nikdy nebol na žiadnej diskotéke, ktorá sa
kedy konala

podpis

(siedma strana)
na internáte v Bratislave. Toto prehlásenie robím kvôli sebe samému, lebo ve mi ažko
znášam tú archu na svojom svedomí, že možno kvôli mojej výpovedi niekto trpí, niekto,
koho vôbec nepoznám a proti komu som nikdy ni nemal.
(posledné 4 riadky ne itate né)
podpísaný Vladimír Varga
(ne itate ný názov mesta)
Švaj iarsko

Táto výpove má 7 strán.

