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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Štúrova 2 

812 85 Bratislava 

 

Vec: Trestné oznámenie 

 

Týmto dávame podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov 

Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 

Trestného zákona (ďalej len „TZ“), Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov 

politických režimov podľa § 422d TZ, Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 

TZ, Podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ, Podnecovania, 

hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe 

pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a TZ.  

K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov mohlo 

podľa nášho názoru prísť v súvislosti s verejnými vyjadreniami Mariana Magata 

prostredníctvom jeho facobookového profilu (Príloha 1, 

https://www.facebook.com/marian.magat.5), prostredníctvom jeho facebookovej stránky 

(https://www.facebook.com/pages/Marián-Magát-za-vás-v-Europarlamente-proti-Novému-

svetovému-poriadku/276232195873829) a prostredníctvom článkov na jeho blogu (Príloha 2, 

http://marianmagat.blogspot.sk).   O niektorých z týchto vyjadrení informoval portál Topky.sk 

v článku Protest proti islamu má chybičku: Jeden z organizátorov chváli Hitlera, bol úžasný 

mierotvorca (Príloha 3, http://www.topky.sk/cl/10/1481615/Protest-proti-islamu-ma-

chybicku--Jeden-z-organizatorov-chvali-Hitlera--bol-uzasny-mierotvorca). 

V týchto verejných vyjadreniach sa pozitívne vyjadruje o Adolfovi Hitlerovi 

a národnom socializme, podnecuje nenávisť voči Židom a spochybňuje holokaust.  

 

Ad § 421 Podpora a propagácia 

 

Trestného činu Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných 

práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 TZ sa dopustí ten, „kto podporuje alebo propaguje skupinu 

osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k 

potlačeniu základných práv a slobôd osôb“. Národný socializmus (nacizmus) Adolfa Hitlera, 

ním vedená nacistická politická strana (NSDAP) a nacistický režim v Nemecku v rokoch 

1933 - 1945 nepochybne boli hnutím, ktoré násilím smerovalo k potlačeniu základných práv 

a slobôd osôb. Magat viacerými verejnými vyjadreniami vyjadruje sympatie k Hitlerovi 

a nacizmu. 

„Dnes pred 124 rokmi sa narodil Adolf Hitler. Okrem toho, že zastával funkciu 

Rišského kancelára to bol aj mierotvorca, skveli ekonóm, reční a človek so srdcom na 

správnom mieste. Kto niekedy čítal jeho prejavy, chápe že to bol úžasný človek. Česť jeho 

pamiatke.“ Píše Magat v statuse z 20. apríla 2013 (Príloha 1).  

Dňa 1. mája (2015) Magat uvádza: „O tomto to presne je: Národný socializmus nie je 

o nenávisti k iným rasám, je o uvedomení si vlastnej rasy, vlastného pôvodu a vlastnej 

veľkosti. Je to prirodzenosť z ktorej čerpá tento svetonázor, zákony prírody a harmónie, kde 

sa človek nepovyšuje nad prírodu, ale je jej súčasťou. Vojna nebola rasová, ako nás učia 
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v škole, aby sme sa báli tohto svetonázoru a ničili dedičstvo, ktoré nikdy nezhorí a nikdy 

nezhnije a to s u naše gény uchovávajúce informácie po našich predkov po tisíce rokov.“ 

(Príloha 1) 

Dňa 8. mája (2015), v deň výročia víťazstva protihitlerovskej koalície nad nacistickým 

Nemeckom Magat zdieľa obrázok od The Third Reich nazvaný „8. mája Neoslavujeme“ 

a pridáva komentár „Tak, tak. 8. mája neoslavujeme. Deň, kedy prehral celý svet a zvíťazili 

banky.“ (Príloha 1) 

Dňa 27. júna 2015 v článku Som „nácek“? Nie, skôr prirodzenista a racionalista Magat 

uvádza: „Zabudnite na definície z médií a históriu, ktorá vám je neustále klamlivo 

predkladaná. Tu je skutočná podstata Národného socializmu: 

Národný socializmus nie je politický smer, je to skôr svetonázor. Opiera sa o 

prirodzené fungovanie a prirodzený stav v spoločnosti a to v súžití s okolím, prírodou a jej 

konzervatívnych hodnôt. Bol postavený na princípoch absolútnej harmónie. ...  

Právo v národnom socializme vychádzalo práve naopak z prirodzených potrieb ľudu. 

Od dedičného konania, kde mal právo na pôdu len ten, kto ju bude obhospodarovať až po 

zákony, ktoré neumožňovali úrok z pôžičiek, úžeru či exekúcie. Právo na majetok a dôstojný 

život bolo to najvyššie právo. To by som už ale hovoril o programovom plnení nemenovanej 

strany o ktorej je zakázané hovoriť, pretože pre svoj ľud urobila viac ako „naše vlády“ a to 

nehrá do karát pravdoláskarom. ... 

Národný socializmus a sociálna politika 

Tento svetonázor úplne vymietil chudobu, neexistoval triedny boj, pretože národ sa 

spojil v jedného muža. Programy pre sociálne odkázanych ako „Winterhilfe“ a iné boli len 

vrchol celkového ozdravenia národa. Neexistovali odbory, pretože všetko riadil úrad, ktorý sa 

o zamestnanca staral. Neexistovalo aby nadriadený robil čo chcel, pretože všetci ťahali za 

jeden povraz a ak nie, tak sa o to starali úrady.“ (Príloha 2) 

 

Ad 422d Popieranie a schvaľovanie 

 

 Trestného činu Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov 

podľa § 422d TZ sa dopustí ten, kto „verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží 

ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu 

založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, 

hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a 

slobôd osôb“. 

 Dňa 24. marca (2015) Magat zdieľa informáciu spochybňujúcu počet obetí 

holokaustu: „Nemecky spolkovy archiv popiera smrt 6 000 000. podla archivu je cislo na 

urovni 170 000.“ (Priloha 1) 

 Dňa 21. mája (2015) Magat zdieľa článok „Člen thajskej kráľovskej rodiny šokuje: 

Holokaust je propaganda, Hitler bol génius!“ s komentárom „Čo k tomu dodať. Už i v Thajsku 

sú chytrejší než na Slovensku.“ 

 Dňa 11. júna (2015) zdieľa Magat článok „Mýtus o nemeckej podlosti“ s vlastným 

komentárom: „Norimberský tribunál nebol ničím iným, ako súdnou fraškou v sovietskom 

štýle, ktorá porušila všetky štandardy Britskej a Americkej spravodlivosti. Účelom tribunálu 

nebolo určiť vinu a nevinu, ale dať zdanie legálnosti rozhodnutiu, ktoré bolo dané predom – 
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popraviť nemeckých pohlavárov. Celý Norimberský cirkus bol iba klamstvo a paródia.“ 

(Príloha 1) 

 Dňa 28. júna (2015) Magat zdieľa svoj článok s nasledovný komentárom: „Za 

posledné roky sa to s tým holokaustom akosi zvrháva. Historici ho v čoraz väčšej miere 

pokladajú za najväčší podvod v dejinách ľudstva, ktorý ma slúžiť na financovanie Izraela a 

ľuďom ma vštiepiť pocit viny a nebrániť sa bankám pri ich vykorisťovaní, keďže tieto 

inštitúcie patria stále chazarským židovským rodinám. Ja mám však vysvetlenie na všetko. Ale 

ako to vlastne je s tými holokaustmi? Áno správne, holokaustmi, židia ich totiž za posledných 

200 rokov prežili asi 34 krát a všetko boli podvody. Tým však nechcem spochybňovať 

holokaust z roku 1943-1945, ktorý je pravdivý a verím v neho tak, ako verím v Alaha a to si 

píšte, že som presvedčený moslim. Veď i zákon nám to prikazuje, veriť v túto udalosť, ak 

neveríš tak máš problém, ktorý si môžeš odsedieť na pekne dlho a preto ver a hľadaj logické 

vysvetlenia pre zdanlivo nelogické veci. Preto si poďme vysvetliť ako naozaj bolo s tým 

holokaustom. Nech je k nám teda Alah milosrdný pri odhaľovaní pravdy.“ (Príloha 1) 

 Dňa 28. júna 2015 Magat v článku Je holokaust klamstvo na financovanie Izraela? na 

svojom blogu spochybňuje existenciu holokaustu a zločinov spáchaných nacistickým 

režimom v období druhej svetovej vojny. (Príloha 2) 

 

Ad § 423, 424 a 424a Hanobenie a podnecovanie 

 Trestného činu Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 TZ sa 

dopustí ten, kto verejne hanobí „a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú 

skupinu, alebo b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo 

preto, že sú bez vyznania“.  

 Trestného činu Podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 

ods. 1 TZ sa dopustí ten, kto „sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť 

k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich 

náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, 

spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal 

alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo 

etnickej skupiny“. 

 Trestného činu Podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k 

niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 

424a ods. 1 TZ sa dopustí ten, kto verejne „a) podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči 

skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, 

farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou 

pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov, alebo 

b) hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje 

čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za 

genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 

Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 

o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru, 

vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb 

alebo jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným 
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rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera 

alebo vážne zľahčuje taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi, 

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.“ 

 Magat viacerými verejnými vyjadreniami šíri a podnecuje nenávisť voči Židom a iným 

rasám.  

 „Zalozili Paneuropsku uniu v roku 1922 s cielom a teraz zacituje Kalergiho:  „Máme 

v úmysle premeniť Európu na zem zmiešaných rás aziatov a černochov, ktorým budú vládnuť 

Židia.“ Toto je zidomarxisticka spolocnost“ Uvádza Magat v statuse z 9. februára (2015).  

 Dňa 30. apríla (2015) zdieľa Magat článok Poradca pražského arcibiskupa odmieta 

miešanie ľudských rás a ďalšie spoločenské neduhy a pridáva k nemu svoj komentár „takéto 

kresťanstvo si predstavujem. Preferovanie vlastnej rasy“. (Príloha 1) 

 „Možno to mnohí neuvedomujete, ale medzi Hitlerom a Putinom je obrovská 

podobnosť, hlavne vo vedení politiky. História sa opakuje, pokiaľ sa židovi, ktorý ovláda 

dolár otočíš chrbom i Kennedy to urobil a ako skoncil...“ (Príloha 1) 

 „Z dvanástich revolucionárov, ktorí budovali sovietske impériu boli 11 žida (12 

kmeňov založilo Izrael). Náhoda. 12 hviezd na vlajke EÚ, náhoda? Sovietsky zväz či EÚ je len 

boľševický pakt židov.“ (2. máj (2015), Príloha 1) 

 „Černosi prichádzajú do EÚ z každej strany. Židovská štetka Beňová hlasovala za 

tento návrh aj so židmi ako Zala a spol. Takže sprostí Slováci voliaci židov miesto Slovákov, 

pripravte sa na znásilňovanie, vraždy a úpadok. Kto môže, kupujte zbrane.“  (3. máj (2015), 

Príloha 1) 

 Dňa 11. júna (2015) Magat vo svojom statuse uvádza: „“Ak ne-Židia odmietajú žiť 

život menejcennosti, potom to signalizuje ich vzburu a nevyhnutnú nutnosť židovskej vojny 

proti ich samotnej existencii“ -Mordechai Nisan, ''Kivunim'' (oficiálna publikácia Svetovej 

sionistickej organizácie), august 1984, str. 151-156 

Európan dlho odmietal žiť ako menejcenný. V roku 1922 židia založili paneurópsku úniu a 

pokúšali sa cez ňu mravne podkopať národy Európy. V roku 1933 ich Hitler zakázal. No 

neskôr sa prebudili ako Európska únia. Prílev imigrantov a živlov, ktoré na našej pôde ničia 

všetko čo nám predkovia zanechali. Naše domy budú obývať hordy nám genetický 

nepríbuzným živlom a naše gény zaniknú. Je iba na nás, či sa naplní proroctvo Mordechaia 

Nisana. Naša samotná existencia je ohrozená. Ale keď sa pozriete na Izrael, tak by nám 

svojimi zákonmi o ochrane ich vlastnej krvi a národa mohli isť príkladom. A tak sa napĺňajú i 

protokoly sionistických mudrcov.“ (Príloha 1) 

 Dňa 4. júla 2015 Magat v článku EÚ a jej skutočný pôvod a zmysel na svojom blogu 

prirovnáva Európsku úniu k Sovietskemu zväzu a tvrdí, že za oboma stoja Židia: „Internet je 

doslova zaplavený dohadmi o  “nacistických“ koreňoch EÚ, ale pravda je taká, že EÚ stojí 

na komunistických základoch. Nesú spoločne znaky ako internacionalizmus, jedna centrálna 

banka a zakladatelia boli tí istý, ktorí priniesli do Európy komunizmus...Židia! Skratka je to 

jeden veľký Sovietsky zväz. ... 

 Môžeme hovoriť i o iných podobnostiach ako je jedna centrálna banka, 

internacionalizmus, židovský pôvod, potláčanie inteligencie a protichodných 

názorov,(sloboda prejavu, momentálne chystané potlačenie zhromažďovacieho práva Ficom 

na Slovensku) a kritika Židov(v Rusku počas vlády židovskej elity bolo držanie protokolov 

sionistických mudrcov trestané smrťou, dnes taktiež nesmiete kritizovať židov a poukazovať 
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na ich veľký vplyv v spoločnosti napriek ich mizivému počtu oproti majoritnému 

obyvateľstvu). Revolúcia v Rusku mala 12 hlavných postav(z toho 11 židov), môžeme nie s 

úplnou istotou tvrdiť, že to ma istý súvis s 12 kmeňmi , ktoré založili Izrael... 12 hviezd ma i 

vlajka EÚ, predstavitelia EÚ majú často vyštudovanú marxistickú školu a iné. Multikultúra a 

nenávisť k bielej európskej rase bola hnacím motorom marxistov.  

''nezmieriteľný boj, vojnu až do smrti proti Slovanom, tým zradcom revolúcie… je potrebné 

ich vyhladenie, bezuzdný terorizmus na nich'' Karel Marx 1848 pre Neue Reinische Zeitung 

 "Podle oficiálních informací z Ruska, bylo v roce 1920, z 545 členů bolševické správy, 

447 Židů. Počet oficiálních schůzek pořádaných Židy - je naprosto mimo úměrnost, k jejich 

procentu ve státě: "Populace sovětského Ruska je oficiálně dána v počtě 158,400,000. 

Židovská sekce, podle židovské encyklopedie, zastává počet asi 7,8 milionů Židů. Přesto, 

podle židovské kroniky z 6.1.1933: Více než třetina Židů v Rusku, se stala úředníky.'' 

-The Catholic Herald, 21.10, 28.10. a 4.11.1933; ''The Rulers of Russia'', Denis Fehay, str. 

31-32 ... 

 ''Vďaka antisemitizmu sme schopní zaistiť existenciu našej rasy; presne tomu verím.'' 

 -Albert Einstein, ''The Jewish Criterion'', 6.2.1921 

Tu jasne Einstein a Kalergi povedali, o čo im v tomto zoskupení ako Paneúropskej únii ide. 

Hitler dal v roku 1933 toto združenie zakázať a tým jasne dal najavo, čo si o ich ideologickom 

ponímaní sveta myslí. Preto EÚ nemôže stáť na nacistických koreňoch, ale na komunistických 

a židosionistických! Je zaujímavé, ako náramne sa vlajka Paneurópskej únie podobá na tú 

terajšiu. Je pravda, že niektorí členovia vtedajšej NSDAP vstúpili do štruktúr EÚ (vtedy 

Európske hospodárske spoločenstvo), ale to malo iba oportunistický dôvod. Únia dnes 

presadzuje presne tie isté ciele, ako Paneurópska únia vtedy.“ 

  

*** 

 

 Žiadame Vás, aby ste preverili, či v súvislosti s vyjadreniami Mariana Magata neprišlo 

k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov. 

 

 

 

Peter Osuský, Bratislava 

 

 

Ondrej Dostál, Bratislava 

 

V Bratislave dňa 6. júla 2015 

 

Prílohy: 

Príloha 1: Vyjadrenia Mariana Magáta na jeho facebookovom profile 

Príloha 2: Články Mariana Magata na jeho blogu 

Príloha 3: Článok „Protest proti islamu má chybičku: Jeden z organizátorov chváli Hitlera, bol 

úžasný mierotvorca“, Topky.sk 

 


