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Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  

Národná rada Slovenskej republiky  

Námestie A. Dubčeka 1  

Bratislava  

 

Vec: Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov  

 

V súlade s čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. 

z. (ďalej len  „ústavný zákon“) podávame podnet na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.  

Podnet sa týka predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. 

Podnetom namietame, že Peter Pellegrini ako verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) 

ústavného zákona (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky) mohol porušiť všeobecné 

povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona, 

podľa ktorého sa verejný funkcionár musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto 

ústavným zákonom a nesmie „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju 

podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“. 

Namietaného porušenia zákonom stanovených povinností a obmedzení sa podľa nášho 

názoru Peter Pellegrini mohol dopustiť tým, že na svojej facebookovej stránke zverejnil video 

o svojom narodeninovom darčeku. Od bližšie neurčeného darcu dostal k narodeninám dar 

v podobe letu stíhačkou. O lete stíhačkou je natočené video. Na začiatku videa vystupuje 

postava s tvárou predsedu NR SR Petra Pellegriniho a je vyobrazená spolu s väčším 

množstvom fliaš whisky. Etiketa fliaš je síce rozostrená, ale tvar fliaš, farebnosť 

a umiestnenie etikety nápadne pripomínajú fľaše whisky značky Johnnie Walker. Vo videu sa 

tak nachádza product placement na whisky Johnnie Walker ako jedna z foriem skrytej 

reklamy. Pritom sú predmetné produkty umiestnené vo videu priamo spolu s obrazovou 

podobizňou ústavného činiteľa.  

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) ústavného zákona nesmie verejný funkcionár „žiadať dary, 

prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s 

výkonom svojej funkcie“. Keďže z uvedeného videa nie je jasné, od koho Peter Pellegrini 

uvedený „zážitkový dar“ dostal a či tento dar nebol poskytnutý v súvislosti s výkonom jeho 

funkcie, žiadame preveriť, či nedošlo aj k porušeniu čl. 4 ods. 2 písm. b) ústavného zákona. 

Darom v tomto prípade nemuselo byť len zaplatenie letu stíhačkou, ale aj natočenie 

a spracovanie videa, ktoré nesie znaky profesionality a má charakter reklamného videa, ktoré 

je použiteľné v čase volebnej kampane. 

Nad rámec vyššie uvedeného upozorňujeme, že Peter Pellegrini v nedávnej minulosti 

účinkoval v reklamnom spote, v rámci ktorého bol umiestnený product placement na 

komerčný produkt. Vo februári 2015 použil svoju osobu, svoje meno a priezvisko a svoju 

podobizeň na reklamu na súťaž The School Dance. Predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Peter Pellegrini vystupoval v reklamnom videu na uvedenú súťaž. V reklamnom 

spote bol tiež umiestnený product placement na výrobok firmy Samsung. Samsung bol 
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jedným z troch hlavných partnerov súťaže The School Dance. Peter Pellegrini zverejnil aj 

v tomto prípade reklamné video na svojej facebookovej stránke.  

Žiadame Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preveril, či takéto počínanie 

poslanca NR SR nie je v rozpore s čl. 4 ods. 2 písm. b) a f) ústavného zákona. Žiadame, aby 

výbor na základe tohto podnetu začal konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 a násl. ústavného zákona.  

Navrhujeme, aby výbor NR SR v rozhodnutí konštatoval, že zverejnením videa so 

skrytou reklamou (product placement) na whisky Johnie Walker konal poslanec NR SR Peter 

Pellegrini v rozpore s ústavným zákonom, ktorý v čl. 4 ods. 2 písm. f) verejnému 

funkcionárovi zakazuje používať jeho osobu, meno a priezvisko, a podobizeň na reklamu. 

V prípade, že sa v konaní preukáže aj porušenie čl. 4 ods. 2 písm. b) a f) ústavného zákona, 

výbor by mal konštatovať aj jeho porušenie. Zároveň navrhujeme, aby výbor v súlade s čl. 9 

ods. 10 písm. e) ústavného zákona udelil Petrovi Pelleginimu pokutu v sume zodpovedajúcej 

dvanásťnásobku jeho mesačného platu.  

 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 

 

Jakub Nedoba, Generála L. Svobodu 1360/16, 905 01  Senica 

 

V Bratislave dňa 4. decembra 2015. 

 

Prílohy: 

1. Facebooková stránka Petra Pellegriniho a video s product placementom whisky 

Johnnie Walker 
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https://www.facebook.com/pellegrini.peter 

 

2. VIDEO: Predseda parlamentu Peter Pellegrini sa chváli letom na stíhačke 

Pred rokom traktor, dnes stíhačka. Predseda parlamentu peter Pellegrini dostal neobyčajný 

darček k narodeninám. Predseda Národnej rady dostal na narodeniny nezvyčajný darček. 

Mohol sa preletieť na stíhačke. Video z tohto zážitku zavesil na svoj Facebook.   „Na 

narodeniny som dostal úžasný zážitkový darček. A dnes došlo z neho video. Pozrite si ho," 

napísal k zážitku Pellegrini. Predseda parlamentu má v netradičných dopravných 

prostriedkoch záľubu. Vo februári kolovalo po internete video, kde jazdí na traktore. 

 

2fotky v galériiZdroj: Facebook Petra Pellegriniho 

http://www.aktuality.sk/clanok/309472/video-predseda-parlamentu-peter-pellegrini-sa-chvali-

letom-na-stihacke/ 

https://www.facebook.com/pellegrini.peter
http://www.aktuality.sk/fotogaleria/309472/video-predseda-parlamentu-peter-pellegrini-sa-chvali-letom-na-stihacke/1/
http://www.aktuality.sk/clanok/309472/video-predseda-parlamentu-peter-pellegrini-sa-chvali-letom-na-stihacke/
http://www.aktuality.sk/clanok/309472/video-predseda-parlamentu-peter-pellegrini-sa-chvali-letom-na-stihacke/
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Video na stiahnutie: http://oks.sk/wp-content/uploads/2015/12/Narodeninov-darek-Peter-

Pellegrini-hd.mp4  

 

3. Product placement firmy Samsung (február 2015) 
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