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DÔLEŽITÝ ODKAZ VEĽMI PODOZRIVO ZOSNULÉHO 
PLUKOVNÍKA PETRA ŠVECA: KOMPLICKA GANGU 
MASOVÝCH VRAHOV MÁ VYMENOVAŤ ÚRADNÍCKU 
VLÁDU 
od Redakce CZ24 News 
0 komentářů 
498 

Na archívnej snímke
zosnulý generál Peter Švec

SLOVENSKO: Na úvod položím niekoľko súvisiacich otázok:

1) kto patrí do gangu masových vrahov?

2) Dalo sa zistiť, kedy je zle a zastaviť gang?

3) Kto patrí medzi komplicov vražedného gangu?

4) Dozrel čas na vyhlásenie vojnového stavu? Ak hej, prečo?

5) Keďže ho nevyhlásili, čomu tým bolo zabránené?

Ad 1) Tisícky zachrániteľných obetí ignorovaním sveta, to už nie je nedbanlivosť. To sú vraždy. 
Definovať si zloženie gangu masových vrahov je jednoduché, počínajúc takými zákernými, 
pomstychtivými a nekompetentnými zlomyseľnými ľuďmi ako premiér a minister obrany. 
Pokračujúc cez ich rovnakých servilných lokajov ako ministri vnútra a zdravotníctva, ale aj 
kolaboranto-agent na zahraničí vo svojej lokajskej nenávisti zabraňujúci napríklad dodávke ruskej 
vakcíny. Čo tam po životoch, ideologická nenávisť nadovšetko. Tiež ministerka spravodlivosti 
pretože flagrantne umožňovala znásilňovanie spravodlivosti. No a napokon gang pseudo-
odborníckych kšeftárov ako Jarčuška so svojou farmako-mafiou, asistovaný lokajom Mikasom. Čo 
tam po životoch plebsu, zisk nadovšetko. S ich kolaborantsko-agentskými štátnymi tajomníkmi 
ministerstiev, generálnymi tajomníkmi úradov, zástupcami, atď.

Ad 2) Dalo. Totiž na konci júla sme mali 28 obetí, v polovici septembra 35. Za pol roka. Medzitým 
agent Naď dotiahol na Slovensko expertov na psychologické operácie a civilno-vojenské vzťahy s 
príslušným softvérom a nám neznámymi inštrukciami od ich nadriadených. Nevydal ich Trump, ale 
štát v pozadí, ktorý sa neskôr Trumpa zbavil. Objektom PSYOPS nesmie byť nikto v USA, ale 
spojenci môžu byť. Hlavným nástrojom PSYOPS je vyvolanie strachu obyvateľstva, rezignácie a 
poslušnosti, rozklad štátnej moci. Ibaže, vždy treba robiť „odpútavacie“ operácie (pozrite si Majstra
Sun v „Knižnica obrancov slovenskej vlasti“ www.oziseo.sk) Odpútavacou operáciou je zatváranie 
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sudcov a vysokých policajtov za „hrozné“ hrdelné zločiny korupcie (za závažné ich určil Via Iuris). 
Cieľom dymovej clony je zakrytie pripravovaných nárastov mŕtvych. Premývanie sa začína 
strašením o hroznej druhej vlne a bezohľadným vnútením protiústavného plošného testovania. 
Neriadi to rezort zdravotníctva (čo by s tým fanatickým sektárskym úbožiakom na čele nebola 
výhra), ale rezort obrany s agentom Naďom na čele. S nástrojmi na skresľovanie výsledkov. 
Rozdiel medzi číslami z obcí a číslami PSYOPS musia manipulačné médiá zakrývať. Už v polovici 
októbra máme nárast obetí na násobky a potom každý mesiac o ďalšie násobky. Po dnešné čísla 
blízko 6300 obetí, plus viac ako 3000 neskoro zistených rakovín. Dovedna takmer 10 tisíc. A hradná
dáma sa tichúčko prizerala (teraz sa zrazu aktivizuje), mafián v parlamente tiež, aj celé 95-členné 
stádo stláčateľov gombíkov, ktorého priemerné IQ je nepochybne hlboko pod celonárodným 
priemerom. Inak by nedopustili, aby sa stali komplicmi.

Ad 3) Ak sa teraz pýtame, kto sú tí komplici gangu, odpoveď som už uviedol. Aj to, kto je prvý 
komplic: na funkciu absolútne nepripravená pomocná sila z protištátky Via Iuris, ktorá (nečudujem 
sa) tiež čuší. Inokedy poučujú! Popri tom treba pridať veľa ministrov, štátnych tajomníkov a 
generálnych riaditeľov zastupujúcich gang. Netvrdím, že hospodárske rezorty zodpovedajú za 
obete, ale ani Remiška, Mičovský či Budaj sa nemuseli otvorene zastávať zločincov. Vyviniť sa 
môžu záchranou podnikateľov a živnostníkov, aj radikálnou zmenou v potravinovej 
sebestačnosti. Komplici sú aj „odborníci“, ktorí vediac a vidiac držali huby a neraz ten zločin kryli.
Do úlohy komplicov politické hyeny z gangu zatiahli tisícky nevinných vojakov, policajtov, 
hasičov-záchranárov. Skutočnými komplicmi sa stala ich verchuška, istá časť generality. Inak mali 
odstúpiť a verejne vyjadriť nesúhlas, verejne sa dištancovať.

Ad 4) Teraz je otázka, či už dozrel čas na vyhlásenie vojnového stavu. Nezabúdajme: v druhej 
svetovej vojne zahynulo asi 2500 slovenských vojakov, ktorých na front vyslal vtedajší režim (česť 
pamiatke každého vojaka). V celom SNP (bojovali tam 4 moji ujkovia, teda pokrvní príbuzní), ktoré
bolo podlo zneužité na ukradnutie našej štátnosti zločincom Benešom, zahynulo niečo nad 1700 
bojovníkov (česť ich pamiatke). Dovedna 4200 v čase horúcej vojny, za 6 rokov. Dnes vo vojne s 
vírusom takmer o 120% viac za 11 mesiacov. A nikde nepočujeme ani náznak návrhu, či by nebolo 
múdre vyhlásiť vojnový stav (ešte nie vojnu), nahradiť najservilnejšiu generalitu záložníkmi a 
konať. Vyvinia sa?

Ad 5) Čo by sme získali vyhlásením vojnového stavu? Ochranu bezbranných! Ako? Prvou 
pomocou bude možnosť internovať extrémne nebezpečný gang a hodiť ich do kolúznej väzby 
(inšpirovaní nimi samými), kým ľudový tribunál rozhodne o ich osude. Ďalej odstavením 
diktátorských vydieračov z Bruselu aj vyradenie skorumpovaného vedenia farmako-mafie v ŠÚKL 
z liekových kšeftov. Následne z Egypta alebo z Indie niekoľkými špeciálmi doviesť státisíce balení 
lieku za 0,80 USD. Aby tých pár tisíc nemuseli lekári v zúfalstve zachraňovať pre seba a svoje 
rodiny. Vládcovia sa iste poistili, ale neskôr budú zákerne obviňovať zdravotníkov zo zneužitia 
právomocí. Tiež by bolo možné zmobilizovať všetkých potrebných lekárov a zdravotníkov v 
čiastočnej mobilizácii (môže vyhlásiť prezident: prečo nekonala už pri 200 obetiach plošného 
testovania?). Liek v rukách takto sformovaného vojenského zdravotníctva by umožnil liečiť, 
zachraňovať. Testovať podľa potreby, nie plošne (vo vojnovom stave v súlade s ústavou). Získali by
sme aj možnosť okamžite diplomatickými cestami vyhostiť umožňovateľov zákerných cieľov 
psychologickej vojny od „spojenca“. Aj možnosť zrušiť s takým „priateľom“ všetky zmluvy, 



umožňujúce jeho „nezištnú“ „priateľskú“ „pomoc“ v budúcnosti. A diplomatickou nótou sa im 
„poďakovať“. Mohli by sme zabrániť budúcemu hladomoru vytvorením dlhoročných zásob 
trvanlivých potravín, bez výberových konaní od zahraničných kšeftárov (vojaci vedia o KD-
konzervovaných dávkach), bez zákerných obmedzení eurobyrokracie na niekoľko mesiacov, ktoré 
nás majú držať v závislosti od nadnárodných vydieračov. Ochránili by sme najzraniteľnejším 
strechu nad hlavou prevzatím štátnej garancie nad hypotékami pre tých, ktorí majú nehnuteľnosť 
pre seba. Za presných podmienok. Tým by sme vyradili bangsterských výpalníkov, ktorí si mädlia 
ruky nad budúcou korisťou masy neplatičov. V ISEO pripravujeme koncept ochrany životnej 
úrovne starších ľudí a mladých rodín. Nebudeme ho prezrádzať. No a napokon by sme mohli 
vyhádzať tú časť generality, ktoré je taká tupá, že netuší, o čom sú PSYOPS (pochádza to ešte z čias
vyčíňania Dankovho gangu na MO, keď bol predsedom výboru dnešný poradca predsedu NR SR). 
Jediným výstrelom celý kŕdeľ vypasených husičiek.

Nuž a v tom sa ako z jasného neba vynorí „genialita“ možného spasiteľa národa Pellegriniho (tak 
nám ho „objektívna“ „mienkotvorba“ podsúva), ktorý prichádza s návrhom, aby prvá komplicka po 
rezignácii prvého z gangu vymenovala úradnícku vládu. Ak to bolo nezištne z hlavy tohto údajného 
politického talentu, tak väčšiu politickú tuposť a absenciu strategického myslenia si už ani neviem 
predstaviť. Ak mu to niekto zo spriatelených ambasád „pošepkal“ (uveríme že zadarmo), tak čistejší
prípad úkladov proti štátnosti si neviem predstaviť. Takže si tipnem, kto budú tí geniálni možní 
záchrancovia: Korčok, Naď, Valášek, Mikulec, Pellegrini, možno nám náhle ozdravie „talent“ z 
Popradu v závese s razantnou mužatkou štátneho teroru. Väčšinu z nich nájdete v ad 1), ani ostatní 
by nás neprekvapili. Všetkých v čase núdze platili a na piedestál infiltráciou zdvihli z jedného 
mešca.

Ľudkovia, otvoria sa vám oči? Uvedomujete si, čo za „kvalitu“ nám tu 23%-ná menšina 
oprávnených voličov navolila formou „priamej demokracie“ za prezidentov 2 razy po sebe? A 
prečo niekto potreboval, aby 29%-ná menšina oprávnených voličov zvolila ústavnú väčšinu 
„obyčajných“ vládcov-nepolitikov z nestrán? Namiesto toho najlepšieho, teda vlasteneckého, 
vysokého nadpriemeru neobyčajných správcov štátu? Viem, nebolo a niet z čoho vyberať. Robíme 
na tom. Čoskoro sa dozviete aké sme svine.

Zapamätajme si: MATOVIČ ODÍĎTE, ALE ÚRADNÍCKA VLÁDA NIKDY!!! Nech sa 
pozbierajú, vytvoria 76-ku a čistia chliev, ktorý umožnili.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v., stratég, bezpečnostný analytik, letec

 

Autor: Peter Švec

Zdroj: https://www.oziseo.sk/
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Zomrel plukovník, Ing. Peter Švec, bývalý 
zástupca náčelníka Generálneho štábu
Petra Demková   28/02/2021

Slovensko dnes obletela veľmi smutná správa. V sobotu v neskorých večerných hodinách zomrel 
známy pilot, bezpečnostný expert a hlavne veľký Slovák a nádej pronárodnej politiky, Peter Švec.
Správu potvrdili aj kolegovia z Národnej koalície. 

Peter Švec často zverejňoval blogy, kde sa venoval politickej situácii na Slovensku a 
bezpečnostným a armádnym témam. Publikoval aj v Armádnom magazíne. Bol iniciátorom a 
signatárom dokumentu „Nitrianska deklarácia“. Jeho posledným pôsobením bola práca kapitána a 
inšpektora linkových preskúšaní Boeingu 737 v nízkonákladových aerolíniách.

Bol známy ako nezávislý bezpečnostno-vojenský analytik, ako aj expert na letovú bezpečnosť. V 
minulosti pôsobil v ozbrojených silách, od roku 1980 do 2004, s prerušením počas obdobia, kedy 
bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČaSFR ako nezávislý poslanec 
na kandidátke SNS.

Mal za sebou však aj 23-ročnú vojenskú kariéru. Na veliteľstve vzdušných síl pôsobil vo funkcii 
náčelníka „Oddelenia letovodskej služby a riadenia letovej prevádzky“, ako aj náčelníka „Správy 
vzdušného prieskumu a elektronického boja“. Na generálnom štábe pôsobil vo funkciách náčelníka 
„Správy vojenského prieskumu a elektronického boja“, neskôr náčelníka „Operačného štábu – 
zástupcu náčelníka Generálneho štábu“, v rámci ktorých mal vo svojej podriadenosti aj 5. pluk 
špeciálneho určenia.

Bol známym autorom a spoluautorom vojensko-strategických koncepčných dokumentov a 
realizátorom zásadných zmien v slovenských ozbrojených silách. Vo funkcii predsedu komisie bol 
hlavným autorom prvej a jedinej „Vojenskej stratégie“, členom riadiaceho tímu a spoluautorom 
strategického konceptu „Ozbrojené sily 2010“, aj následného „Dlhodobého plánu rozvoja 
ozbrojených síl“.

V posledných rokoch sa výrazne angažoval v slovenskej politike. Peter Švec bol súčasťou Národnej
koalície. Mal politické ambície a veľa Slovákov k nemu vzhliadalo, s obrovskými nádejami do 
budúcna. Všetky plány však zmarilo nečakané úmrtie.

Česť jeho pamiatke!
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Musíme Vám so zármutkom oznámiť, že náš spolupracovník, Človek s veľkým 
slovenským srdcom, nás navždy opustil dňa 27.02.2021 v sobotu. 

Peter  Švec,  skvelý  pilot,  bývalý  zástupca  Veliteľa  Generálneho  štábu  armády
Slovenskej republiky prehral svoj posledný boj, boj so zakerným vírusom. Odchod
človeka  jeho  formátu  je  citeľnou  stratou  pre  vlastenecké  politické  sily.  Človek  s
jasnozrivým  úsudkom  a  čistým  štítom.  Bol  jednou  z  nádejí  národnej  politiky,
človekom s charizmou a schopnosťami, ktoré ho predurčovali byť kapitánom – či už
lietadiel  Boeing,  na  ktorých  pôsobil  dlhé  roky  ako  kapitán  a  inšpektor,  alebo  v
armáde, kde pôsobil vo viacerých významných funkciách, ale tiež v politike, kde bol
neprehliadnuteľný svojím rozhľadom, skúsenosťami, intelektom.

Bol iniciátorom a signatárom dokumentu „Nitrianska deklarácia“. Jeho posledným
pôsobením bola práca kapitána a  inšpektora linkových preskúšaní  Boeingu 737 v
nízkonákladových  aerolíniách.  Bol  známy  ako  nezávislý  bezpečnostno-vojenský
analytik,  ako aj  expert  na  letovú bezpečnosť.  V minulosti  pôsobil  v  ozbrojených
silách,  od roku 1980 do 2004,  s  prerušením počas obdobia,  kedy bol  zvolený za
poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČaSFR ako nezávislý poslanec
na kandidátke SNS.

Mal za sebou však aj 23-ročnú vojenskú kariéru. Na veliteľstve vzdušných síl pôsobil
vo funkcii náčelníka „Oddelenia letovodskej služby a riadenia letovej prevádzky“,
ako  aj  náčelníka  „Správy  vzdušného  prieskumu  a  elektronického  boja“.  Na
generálnom štábe pôsobil vo funkciách náčelníka „Správy vojenského prieskumu a
elektronického  boja“,  neskôr  náčelníka  „Operačného  štábu  –  zástupcu  náčelníka
Generálneho  štábu“,  v  rámci  ktorých  mal  vo  svojej  podriadenosti  aj  5.  pluk
špeciálneho určenia.

Bol  známym  autorom  a  spoluautorom  vojensko-strategických  koncepčných
dokumentov a realizátorom zásadných zmien v slovenských ozbrojených silách. Vo
funkcii predsedu komisie bol hlavným autorom prvej a jedinej „Vojenskej stratégie“,
členom  riadiaceho  tímu  a  spoluautorom  strategického  konceptu  „Ozbrojené  sily
2010“,  aj  následného „Dlhodobého plánu rozvoja  ozbrojených síl“.  V posledných
rokoch sa  výrazne  angažoval  v  slovenskej  politike.  Mal  politické ambície  a  veľa
Slovákov k nemu vzhliadalo, s obrovskými nádejami do budúcna.

 

Svoj posledný boj prehral vo veku nedožitých 60 rokov. Spomínajme na neho s
láskou. Smútiacej rodine prajeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke

http://www.srspol.sk/clanek-zomrel-plukovnik-peter-svec-21635.html


https://www.hlavnespravy.sk/spomienka-na-petra-sveca/2453332 

Spomienka na Petra Šveca

Bratislava 1. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)

Plk. gen. št. Ing. Peter Švec p.s.c. sa narodil 21.4.1961 vo Svite. Detstvo prežil v Zlatých 
Moravciach. Študoval na strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici, potom na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach

V ozbrojených silách pôsobil v rokoch 1980 do r. 2004 s prerušením v roku 1992,
keď bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČaSFR
ako nezávislý poslanec na kandidátke SNS. Počas svojej vojenskej kariéry pilota
bojovej stíhačky pôsobil v Piešťanoch, vo Zvolene a v Prešove. Posledných 19
rokov býval v Bratislave. Študoval na dvoch prestížnych britských vojenských
akadémiách:  V r.  1995  ako  jediný  Slovák  v  histórii  absolvoval  Veliteľský  a
štábny  kurz  na  Štábnej  akadémii  v  Camberley,  po  jej  absolvovaní  mu  bol
priznaný  certifikát  „p.s.c.“  V r.  1999  absolvoval  odbor:  Vyšší  manažment  a
medzinárodné štúdie na Royal College of Defence Studies v Londýne. Absolvoval
aj  ročný  Kurz  národnej  bezpečnosti  holandského  Inštitútu  pre  východno-
západné štúdie a tiež Kurz plánovania vzdušných operácií NATO.

Počas pôsobenia na Generálnom štábe ASR pôsobil na 3 generálskych funkciách, na generála ale 
nebol pre svoje politické názory nikdy povýšený. Bol hlavným autorom niekoľkých strategických 
doktrín, ktoré boli prvými doktrinálnymi dokumentami svojho druhu v histórii SR. Za 40 rokov 
lietania absolvoval 12 250 úspešných letov, aj 120 zoskokov padákom. Po opustení armády pôsobil 
ako kapitán Boeingu 737 v nízko nákladových leteckých spoločnostiach. Bol známy ako nezávislý 
bezpečnostno-vojenský analytik a ako expert na letovú bezpečnosť. V posledných 3 rokoch sa 
angažoval na slovenskej politickej scéne v záujme presadzovania politického princípu slovenskej 
suverenity Je spoluautor už historického dokumentu Nitrianska deklarácia, autor asi 150 blogov. 
Chystal sa v tomto roku na vstup do straníckej politiky.

Bol ženatý, mal jedného dospelého syna. Plynne hovoril anglicky rusky a poľsky.

Peter  Švec  bol  oddaný  slovenský  vlastenec,  čestný,  nepoddajný  a  nepodkupný.  Odhodlaný  do
poslednej  kvapky krvi  do  posledného dychu presadzovať  slovenské  štátne  záujmy a  slovenskú
suverenitu.

Peter Švec nás opustil v nočných hodinách dňa 28.2.2021 po krátkej chorobe.

Česť jeho pamiatke!

Za autorov Nitrianskej deklarácie: Jozef Prokeš, Jozef Šedovič, Štefan Paulov, Tibor Danáč, Peter 
Božik, Ivan Pauer
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