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Štúrova 2, 812 85 Bratislava 

 

 

Vec: Doplnenie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestných činov 

 

Týmto dopĺňam svoje trestné oznámenie, ktoré som zaslal telefaxom dňa 6.1.2010 a doručil 

osobne do podateľne dnes. V podaní som žiadal o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu 

viacerých trestných činov v súvislosti s akciou Hraničnej a cudzineckej polície Slovenskej 

republiky v sobotu 2. januára 2010, pri ktorej polícia vložila do batožiny niektorých 

cestujúcich na letisku v Poprade balíčky trhaviny hexogén (RDX) za účelom uskutočnenia 

cvičenia. 

 

V súlade s § 62 ods. 1 a 2 Trestného poriadku som požiadal o prešetrenie o prešetrenie 

skutočností, ktoré nasvedčujú, že mohlo prísť k spáchaniu trestných činov zneužitia 

právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona (TZ), marenia úlohy 

verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 TZ, porušovania predpisov o nakladaní 

s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255 a 256 TZ, nedovoleného ozbrojovania 

a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 TZ. 

 

Týmto dopĺňam pôvodné oznámenie o žiadosť, aby bolo prešetrené, či v tejto súvislosti 

nebola naplnená skutková podstata trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti 

podľa § 285 TZ. Podľa informácií, ktoré som mal k dispozícii v čase podania trestného 

oznámenia, by mala byť trhavina RDX úplne stabilná a bez rozbušky nemohla nikoho 

ohroziť. Z informácií, ktoré dnes publikoval denník Pravda v článku Policajná výbušnina v 

lietadle by mohla zneškodniť tank, by mala však byť táto trhavina úplne stabilná iba pri 

teplotách – 5 až + 30 stupňov Celzia. Pri iných teplotách existuje isté riziko, a teda mohlo 

prísť aj k ohrozeniu ľudí. Článok v denníku Pravda sa odvoláva na vyjadrenie írskeho 

armádneho experta na výbušniny Toma Clonena pre denník Irish Times. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

Ondrej Dostál      

 

 

V Bratislave dňa 8. januára 2010 
 

 

 

 

Príloha:  

Policajná výbušnina v lietadle by mohla zneškodniť tank, text článku v denníku Pravda, 

8.1.2010 
 

http://spravy.pravda.sk/policajna-vybusnina-v-lietadle-by-mohla-zneskodnit-tank-p2o-/sk_svet.asp?c=A100107_225054_sk_svet_p23
http://spravy.pravda.sk/policajna-vybusnina-v-lietadle-by-mohla-zneskodnit-tank-p2o-/sk_svet.asp?c=A100107_225054_sk_svet_p23

