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Vec:  Žiadosť o preskúmanie postupu pri vyvádzaní občanov SR z budovy NR SR dňa 31. 

januára 2012 

 

 

Vážený pán vedúci Kancelárie NR SR, 

  

 žiadam Vás týmto o preskúmanie postupu pracovníkov Kancelárie NR SR, resp. 

príslušníkov ochranky pri vyvádzaní občanov SR Roberta Mihályho a Aleny Krempaskej 

z priestorov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 31. januára 2012.  

 Menovaní počas prvého dňa prebiehajúcej schôdze NR SR prišli na rokovanie NR SR. 

Nachádzali sa na balkóne rokovacej sály NR SR, kde ticho stáli a v rukách držali 

transparenty, resp. papiere s napísanými heslami, ktoré vyjadrovali ich názor na súčasnú 

politickú situáciu. Napriek tomu, že nenarúšali priebeh rokovania NR SR žiadnymi 

verbálnymi prejavmi, ani vhadzovaním predmetov do sály NR SR, boli z balkóna vyvedení 

pracovníkmi Kancelárie NR SR, resp. ochranky. Následne boli vyvedení aj z budovy NR SR. 

Pri vyvádzaní Roberta Mihályho z balkóna, vhodil časť svojich papierov do rokovacej sály, 

čo však evidentne nebol dôvod jeho vyvedenia, ale jeho reakcia na to, že bol vyvádzaný. 

Vyššie uvedené udalosti sú zaznamenané na videozázname, ktorý je verejne dostupný na 

internete. 

 Podľa § 21 ods. 2 Rokovacieho poriadku NR SR „Zástupcovia hromadných 

informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na schôdzi národnej rady prítomné, 

môžu sa zdržiavať len na miestach určených pre nich a nesmú rušiť priebeh schôdze. V 

prípade ich nevhodného správania alebo porušenia poriadku môže predsedajúci (§ 23 ods. 1) 

rušiteľa poriadku vykázať alebo nechať vyviesť z budovy. Ak rušenie schôdze pokračuje, 

predsedajúci môže nariadiť vypratať miesta určené pre verejnosť.“ Z videozáznamu je podľa 

môjho názoru zrejmé, že títo občania nenarúšali priebeh schôdze, ani sa nesprávali nevhodne, 

iba vyjadrovali svoj názor tým, že držali na balkóne sály NR SR v rukách transparent. 



 

 V tejto súvislosti by som Vás chcel požiadať o vyjadrenie k nasledovným otázkam: 

1. Aký právny predpis umožňuje vyviesť z balkóna rokovacej sály NR SR a z budovy 

NR SR občana, ktorý nenarúša priebeh rokovania NR SR, ale iba ticho stojí 

s transparentom v ruke? 

2. Kto dal pokyn na vyvedenie R. Mihályho a A. Krempaskej z balkóna rokovacej sály 

NR SR a z budovy NR SR dňa 31. januára 2012? 

3. Aké boli dôvody, pre ktoré boli menovaní vyvedení z balkóna a z budovy NR SR? 

4. Bol postup pracovníkov Kancelárie NR SR, resp. príslušníkov ochranky pri vyvádzaní 

menovaných adekvátny a opodstatnený? 

 

 

Za vyjadrenie k mojim otázkam Vám vopred ďakujem. 

 

  S pozdravom 

 

     Ondrej Dostál 

     poslanec NR SR 

 

V Bratislave dňa 1. februára 2012. 

  

 


