ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výbor Občianskeho tribunálu na verejnom pojednávaní konanom v neprítomnosti
obžalovaných
rozhodol:
Na základe § 311 Trestného poriadku obžalovaného Mgr. plukovníka v zálohe Mareka
Maďariča nar. 23.3. 1966 v Bratislave, bytom Slovenská republika a Ing. Václava Miku nar.
17.6. 1963, bytom Slovenská republika
uznáva za vinného, že

od okamihu kolonizovania Slovenskej republiky dňa 1.5. 2004 tzv. Európskou úniou
a Európskymi spoločenstvami, najmä od nástupu do funkcie ministra kultúry od 4. 7. 2006 8. 7. 2010 a opätovne od roku 2012 doposiaľ, nikým nevolenej vlády Róberta Fica a od
augusta 2012 v spolupáchateľstve s generálnym riaditeľom RTVS Ing. Václavom Mikom
úmyselne na Slovensku propagovali rasovú ideológiu Germánov a Sionistov, klamstvá,
polopravdy a zločin pre zločin
teda
spolu s inými úmyselne propagovali trestnú činnosť riadenú z cudziny a rôzne formy
protištátnej činnosti namierené proti ústavnému zriadeniu, územnej celistvosti,
samostatnosti, zvrchovanosti ,obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky.
čím spáchali
zo zavrhnutia hodných pohnútok obzvlášť závažný zločin vlastizrady podľa § 311
Trestného zákona
Za to sa odsudzujú
podľa § 311 Trestného zákona na trest odňatia slobody na doživotie bez možnosti
podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
Podľa § 48 ods. 3 písm. b) Trestného zákona obžalovaných na výkon trestu odňatia
slobody na doživotie zaraďuje do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym
stupňom stráženia.

Podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku ukladá obžalovaným povinnosť nahradiť škodu
obetiam okupácie.
Podľa § 58 Tr. zákona majetok obžalovaných prepadá v prospech štátu a súčasne podľa
§ 424 ods. 1 Tr. poriadku sa zaisťuje výkon trestu prepadnutého majetku.

Odôvodnenie

Rozsudkom boli obžalovaní uznaní za vinných zo spáchania obzvlášť závažného zločinu
vlastizrady formou spolupáchateľstva podľa § 311 Tr. zákona, pre skutok, že
Mgr. Marek Maďarič, už ako minister propagandy a úradujúci podpredseda politickej
strany Smer – SD a Ing. Václav Mika ako úradujúci generálny riaditeľ RTVS – informačného
systému spoločnosti - spolu s inými zaviedli a propagovali
-

politické bandy ako politické strany a hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti,
občianske združenia, komory právničiek a exekútorov, obchodné spoločnosti
a družstvá,

-

zaplavenie, rabovanie, pokorenie a zneuctenie Slovenska ako demokratický poriadok
základných ľudských práv a slobôd,

-

partikularizmus kapitálu, Vatikánu a Pohlavného monopolu ako právny poriadok
rovnaký pre všetkých občanov,

-

potravinovú, hospodársku, ekonomickú, politickú, kultúrnu a menovú závislosť ako
suverenitu národa,

-

jedinečnosť a nenahraditeľnosť štátostrany: Katolícky kapitalizmus ako pluralitný
demokratický a právny systém spoločnosti,

-

kriminalizáciu základných práv a slobôd občanov ako trestné právo štátu,

-

lúpežné premiestňovanie majetkov a následnú fyzickú likvidáciu úbožiakov ako
exekučné právo,

-

vládu peňazí a nevoľníctvo úrokov ako trhové hospodárstvo a slobodnú voľbu,

-

na dosiahnutie cieľov štátostrany trestné činy proti základom republiky, teror,
záškodníctvo a sabotáž Denger, LGBTI, GMO a feministickej ideológie a mimovládne
organizácie Georga Sorosa, ako základ občianskeho organizovania,

-

lúpež ekonomickej a následne politickej moci občanov ako privatizáciu štátnych
podnikov,

-

mlčanie Generálneho prokurátora vo veci podrobenia Slovenska cudzej moci
a trestných činov politických gangov, ako činnosť v súlade s právom Slovenskej
republiky,

-

teoretická žobračenka v hmotnej núdzi ako zákon občanov,

-

435,- eurová minimálna mzda ako právo na dôstojnú životnú úroveň,

-

300,- eurové dôchodkové dávky ako právo na primerané hmotné zabezpečenie
v starobe,

-

ťažko vybojované 130,- eurové čiastočné invalidné dôchodkové dávky od vyrabovanej
Sociálnej poisťovne ako právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti
na prácu,

-

spoplatnenie a odkladanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vyrabovanou VšZP
ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

-

skorumpované a zvrátené sudkyne a sudcovia ako právo na spravodlivý proces
a právo na kontrolu vlády,

-

inváziu žoldákov s maskou utečenca ako imigranti,

-

imperialistickú vojnu tzv. Európskou úniou Nemecka pod kontrolou USA, na Ukrajine,
v Sýrii, Líbyi, Iraku a Afganistane ako ochranu slobody a demokracie,

-

poskytovanie informačnej súčinnosti slovenskými pomocníkmi vojnových zločincov
pred ich odhalením a spravodlivým potrestaním,

-

cenzúru Ultimáta OT SR z novembra 2013 adresované nikým nevolenému
prezidentovi JUDr. Ivanovi Gašparovičovi,

-

cenzúrou nepochybnej skutočnosti o neplatnom referende o základných právach
a slobodách pri vstupe do EÚ a ES Slovenskou republikou a neplatného článku 7 ods.
2 Ústavy SR,

-

cenzúru legality Občianskeho tribunálu Slovenskej republiky zriadeného čl. 32 Ústavy
SR,

-

cenzúra prepadu a bezdôvodné násilie proti odbojárom na Univerzite Komenského
v Bratislave v decembri 2013,

-

prenasledovanie za právoplatnú právomoc právotvorného národa vo veci nápisu 1%
na fasáde koloniálneho parlamentu v Bratislave,

-

zatajovaním dôvodu a útoku proti parlamentárom Slovenskej republiky ich
prenasledovaniu a fyzickú likvidáciu v štádiu pokusu,

-

lúpeže dôchodkov, majetkov, zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, sociálneho
zabezpečenia a právnej ochrany osobitne chráneným osobám,

-

právnickými fakultami prednášanie práva okupantov ako právneho poriadku slobody,

-

núdza, tieseň a kruté zaobchádzanie s bezbranným civilným obyvateľstvom
a povstalcami ako spravodlivosť,

-

opatrenia proti rodeniu detí a životné podmienky postupného vyhladzovania
Slovenov a Sloveniek ako zákonodarnú činnosť.

So zreteľom k vyššie uvedenému preto občiansky tribunál rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave 24. januára 2017

PhDr. Milan Laurinec
Mgr. Jozef Klányi
Milan Mikovič

