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JUDr. Adriana Krajníková 
Kuzmányho č.57, Košice, tel.: 0903 602 240, e-mail: krajada@gmail.com 

Zap. v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.895 

                                                             
          Mgr. Mária Kolíková 

           Ministerka spravodlivosti SR 
V Košiciach, dňa: 17.1.2021 

Vec:  Žiadosť o informáciu  

  
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o nasledujúce: 

 

Verejnoprávna televízia RTVS na Jednotke odvysielala dňa 16.1.2021 o 21.30 hod. epizódu 

z komediálneho seriálu pod názvom „Pumpa“. 

V tejto ste účinkovali ako zákazníčka s prekrytými dýchacími cestami, predmetom ktorého rozhovoru 

s personálom a hosťom boli informácie z výkonu Vašej činnosti ministerky spravodlivosti. Išlo 
o informácie napr. o súdnej reforme, o udalostiach neb. gen. Lučanského a iné. V tejto súvislosti ste sa 

vyjadrili, cit.: „Nerobím jeden súd pre celé Slovensko, tak ešte tam som ešte neprišla...“  

 

Zároveň sme sa všetci diváci z relácie dozvedeli, že p. Fico Vás prirovnáva k strúhadlu na mrkvu, čo 
Vás emotívne potešilo, alebo že na tlačovkách pôsobíte ako strašidlo, a pod. Iba na margo otázka, 

skutočne Vám prekáža moje prirovnanie Vás za blázna ? Nevidím s tým strúhadlom na mrkvu veľký 

rozdiel.  

O nedôstojnej satire nebohého, o primitívnej manipulácii s mienkou občanov a budovaní nedôstojného 

komického kultu ministra, teda o dehonestácii funkcie štátneho úradu sa tu vyjadrovať nebudem, 

o tom máte dosť iných kritikov, a teda žiadam o nižšie uvedené informácie: 
 

1. s poukazom na čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, keďže ste zjavne vystupovali ako ministerka 

spravodlivosti so služobnými informáciami, kedy štátne orgány môžu konať iba na základe 
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, žiadam o označenie 

zákonného ustanovenia, na základe ktorého ste ako minister spravodlivosti (funkcia úradu) 

účinkovali v tomto komediálnom seriáli, 

 
2. v súvislosti s Vašim prednesom, že „Nerobím jeden súd pre celé Slovensko, tak ešte tam som 

ešte neprišla...“ žiadam o označenie zákonného ustanovenia, na základe ktorého ako 

„monokratický“ orgán sama vytvárate štruktúru súdnictva podľa toho, kam a kedy príde Vaša 
subjektívna vôľa, 

 

3. žiadam o označenie dátumu a času (v rozsahu celkovej dĺžky natáčania), kedy ste predmetnú 

komediálnu reláciu natočili, 

4. žiadam o informáciu, či by nebolo na Vašom mieste vhodnejšie ísť pomáhať do nemocníc na 

covidové oddelenia, než natáčať politicko-propagandistické seriály, pretože z vyjadrení vlády 
(ktorej ste členom) a niektorých inštitúcii vyplýva, že na Slovensku je kolaps nemocníc 

a nedostatok aj pomocných síl. Vaša komediálna aktivita však o kolapse a vážnosti stavu  

nevypovedá.  

 
S pozdravom         JUDr. Adriana Krajníková     


