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Adresované zainteresovaným, 

 

 

s vážnym znepokojením sme prijali správu o zadržaní pána Pavla Forischa žiadateľa o politický 

azyl v Nórsku, ktorý niekoľko rokov poukazuje na situáciu a páchanie závažnej trestnej činnosti v 

Slovenskej republike. 

 

Pavol Forisch bol v roku 2019 zadržaný v rámci policajnej akcie s názvom HYENA, na základe 

falošných obvinení z vydierania spoločnosti MECOM v tom čase patriacej do portfólia Penty 

(spoločnosť MECOM v minulosti  predávala výrobky napadnuté smrteľnou baktériou Listeria 

Monocytogenes, ktorej výskyt preukázali testy, vypracované v nezávislom laboratoriu v Českej 

republike a po opakovanom preukázaní jej výskytu vo výrobkoch Mecom, bolo vedenie spoločnosti 

o zisteniach informované). 

 

Počas zadržania sa Pavol Forish sťažoval na opuch jazyka a krv v stolici. Po prepustení na slobodu 

sa mu začal zhoršovať zdravotný stav a z obavy o svoj život odišiel do Nórska, kde bol 

hospitalizovaný a v kóme. 

 

Pokus o jeho vydanie do Slovenskej republiky vnímame nielen ako vážne ohrozenie jeho života s 

poukazom na to, čo všetko sa Pavlovi Forischovi stalo , ale aj ako akt zastrašovania mocenským 

systémom, snahu za každú cenu umlčať človeka, ktorý sa snaží aby bola závažná trestná činnosť 

riadne vyšetrená a potrestaná. 

 

Generálna prokuratúra 17.06.2020 zrušila horeuvedené trestné stíhanie z vydierania. 

 

 

Taktiež poukazujeme, že za nevyjasnených okolností zomrel vo výkone väzby bývalý policajný 

prezident pán generál Milan Lučanský. 

 

 

Takéto praktiky diskreditácie, kriminalizácie, zastrašovania, prenasledovania, eliminácie 

zažili bývalí politickí väzni v minulom režime, preto nemôžeme v slobodnej spoločnosti mlčať 

a vyjadrujeme plnú podporu Pavlovi Forischovi. 

 

Zároveň vás prosíme, aby ste vzali do úvahy znepokojujúcu situáciu v Slovenskej republike, ktorá 

sa v súčasnosti odohráva priamo v polícii a v prokuratúre. Post špeciálneho prokurátora zastáva 

Daniel Lipšic - človek, ktorý je bývalý advokát v kauzách priamo súvisiacich s Pavlom Forischom : 

-právne zastúpenie spoločnosti MECOM v tom čase patriacej do portfólia Penty. 



-právne zastúpenie rodiny poškodených v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej. 

-právne zastúpenie bývalého premiéra (marec 2020 - apríl 2021) a súčasného ministra financií 

Slovenskej republiky Igora Matoviča (video rozhovor s Danielom Lipšicom 

https://www.aktuality.sk/clanok/849129/na-rovinu-s-danielom-lipsicom-obhajujem-aj-kajucnikov-

lebo-odkryvaju-velku-spinu-v-politike/). 

-právne zastúpenie tzv. univerzálnych svedkov, resp. kajúcnikov v kauzách, kde existujú podozrenia 

z manipulovania trestných stíhaní cez koordináciu výpovedí. 

-momentálne je v štádiu vyšetrovania aj forma získania bezpečnostnej previerky Daniela Lipšica 

prostredníctvom Milana Krajniaka cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Milan Krajniak je bývalý podriadený, kamarát a priamy sused Daniela Lipšica. 

-Daniel Lipšic je momentálne v podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody za zabitie 

človeka pri autonehode. Je to jedinečný prípad vo svete, kde obvinený a odsúdený kriminálnik 

zastáva post špeciálneho prokurátora.  

 

Keď už spomíname praktiky totalitného režimu, ten, keď nedokázal zlomiť morálnu integritu 

nepohodlných ľudí ani mučením, ani inými psychickými praktikami, tak si našiel zástupné delikty, 

len aby nepohodlných ľudí zbavil ich slobody a zatvoril im ústa.  

 

Preto vás s plnou vážnosťou prosíme, aby ste urobili zadosť spravodlivosti a chránili základné 

ľudské práva a slobody zadržaného a prepustili ho na slobodu. Slovensko po 30 rokoch od pádu 

totalitného režimu už nepotrebuje a nechce nijakých politických väzňov a čo je horšie ešte obete. 

 

 

 

S úctou 
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