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PREHLÁSENIE 

účastníkov protestného zhromaždenia zo dňa  7.3.2018  

k väzneniu Ivana Katrinca 

 

My, členovia občianskeho združenia AN-24 (5605) – HEJCE, pozostalí po obetiach havárie lietadla AN-24 a ich 

sympatizanti  zhromaždení dnes, 7.3.2017 pred Justičným palácom v Bratislave dávame toto vyhlásenie: 

Zastávame názor, že uväznenie Ivana Katrinca „za vydieranie“ bolo účelové a na politickú 

objednávku a je držaný vo väzbe bezdôvodne a nezákonne. Tento náš názor je podporený 

nasledujúcimi skutočnosťami: 

1. Zatknutie Ivana Katrinca sa uskutočnilo 12.1.2018, týždeň pred 12. výročím havárie 
vojenského lietadla AN-24 vracajúceho sa v roku 2006 z misie z Kosova. Ivan Katrinec sa 
chcel, spoločne s pozostalými, tejto pietnej spomienky zúčastniť. Na túto pietnu spomienku 
dohodol autobus a zvoz pozostalých po celej SR. Zároveň sme pripravili poďakovanie 
občanom a starostovi obce Hejce vo forme ďakovného listu a vecného daru. Taktiež sme vo 
forme príhovoru člena o.z, pripravili pripomenutie našim ústavným činiteľom, že na naše 
názory nereagujú, že nás ignorujú na žiadosti o stretnutie odpovedajú vyhýbavo a trestné 
oznámenia sú buď zamietnuté, alebo sa v nich nekoná (7 mesiacov nie je informácia). To sa 
zrejme niekomu nehodilo. 

2. Ivan Katrinec je v „preventívnej väzbe“, teda vo väzbe z dôvodu, aby nepokračoval 
v trestnej činnosti. Pritom Ivan Katrinec odovzdal vec, pre ktorú je stíhaný inému orgánu na 
riešenie už v decembri 2017, teda v tejto veci už takmer tri mesiace nekoná. Preto uvedená 
„preventívna väzba“ je nedôvodná. 

3. Ivan Katrinec je vo väzbe už takmer 2 mesiace. Po túto dobu sa súdu nepodarilo preukázať 
mu vinu a svedkovia pri konfrontácii vypovedajú, že Ivan Katrinec ich nevydieral. 

4. Dnes vychádzajú na povrch aj udalosti a zlyhania, na ktoré v minulosti Ivan Katrinec 
poukazoval. Preto pre niektorých nie je vhodné, aby bol na slobode. 

 

Vieme, že v súčasnej dobe sú v pozornosti celej spoločnosti omnoho dôležitejšie udalosti, ktoré 
nechceme zneužívať. Môžu však mať súvislosť s väznením Ivana Katrinca vzhľadom na to, že na 
mnohé kauzy už dávnejšie upozorňoval. 
 
Z dôvodov, ktoré sme uviedli, vyplýva naša požiadavka na  
 

okamžité prepustenie Ivana Katrinca z väzby z dôvodu: 
- nezákonného väznenia 
- nepreukázania viny 
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