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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 vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Podnetom namietame, že 

Robert Fico ako verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) ústavného zákona (člen vlády 

Slovenskej republiky) mohol porušiť všeobecné povinnosti a obmedzenia verejného 

funkcionára podľa čl. 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ústavného zákona.  

Podľa čl. 4 ods. 1 ústavného zákona „Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie 

presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie 

uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.“   

Podľa. čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona „Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej 

funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel 

verejný funkcionár nesmie 

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej 

výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech 

jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na 

činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie“.  

Podľa čl. 3 ods. 2 ústavného zákona „Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, 

ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu 

blízkym osobám“.  

Namietaného porušenia zákonom stanovených povinností a obmedzení sa podľa nášho názoru 

Robert Fico mohol dopustiť tým, že vratky za plyn, ktoré budú stáť štátny rozpočet cca. 47 

miliónov eur, využil v rámci prebiehajúcej kampane svojej strany SMER-SD. Poštovné na 

listy za plynové vratky bude stáť ďalší cca. 1 milión eur. Dňa 27. januára 2016 Robert Fico 

osobne zaniesol na poštu prvé poštové zásielky a využil návštevu pošty na brífing 

a prezentáciu svojej aktivity.  

Kým samotné rozhodnutie o vratkách za plyn možno vnímať aj ako predvolebnú kampaň 

strany SMER-SD za štátne peniaze, aj ako vecné rozhodnutie vlády vychádzajúce z jej 

ideologickej orientácie a populistického štýlu politiky, spôsob, akým sa realizovalo 

(zasielanie poštových zásielok domácnostiam a vyplácanie vratiek tesne pre termínom 

konania parlamentných volieb) má jednoznačne charakter zneužívania prostriedkov štátneho 

rozpočtu v prospech predvolebnej kampane vládnucej politickej strany. Uvedené ešte viac 

zvýrazňuje osobná prítomnosť predsedu vlády a strany SMER-SD na podávaní prvých 

poštových zásielok na poštu, ktorá mala evidentne charakter predvolebnej PR akcie. Ak by 

náklady na poštovné boli súčasťou nákladov na volebnú kampaň strany SMER-SD a boli by 
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hradené z jej prostriedkov a SMER-SD získal adresy legálnym spôsobom, nebolo by možné 

voči tomu nič namietať. Poštovné však bude hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

Uvedeným konaním podľa nášho názoru mohlo prísť uprednostneniu osobného záujmu 

verejného funkcionára (predsedu vlády Roberta Fica) a jemu blízkej právnickej osoby (strany 

SMER-SD) pred verejným záujmom. Osobným záujmom je v predmetnom prípade záujem 

strany SMER-SD a R. Fica ako jej predsedu uspieť vo voľbách do NR SR aj za cenu 

uprednostnenia tohto osobného záujmu pred verejným záujmom v podobe hospodárneho 

a efektívneho nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu. Cca. 1 milión eur na poštovné za 

oznámenia o vratkách za plyn bolo možné ušetriť tým, že by sa oznámenia doručili adresátom 

v rámci bežnej komunikácie SPP so svojimi klientmi, napr. v rámci zasielania faktúr za plyn. 

Takýto postup by však nebolo možné využiť na tak efektívnu propagáciu a komunikáciu 

s voličmi v rámci predvolebnej kampane strany SMER-SD – voliči by nedostali samostatnú 

obálku s informáciou o vratkách za plyn a R. Fico by nemohol za prítomnosti médií zaniesť 

prvú várku obálok osobne na poštu. Týmto konaním mohlo prísť zo strany R. Fica 

k porušeniu čl. 4 ods. 1 ústavného zákona. 

Zároveň tým R. Fico mohol použiť svoju funkciu predsedu vlády SR na získavanie výhod vo 

svoj prospech (ako predsedu strany SMER-SD) a v prospech jemu blízkej právnickej osoby 

(strana SMER-SD), čím by porušil ustanovenie čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona. 

Uvedené obmedzenie sa síce „nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému 

funkcionárovi z výkonu jeho funkcie“, nosenie poštových zásielok na poštu však zjavne nie je 

činnosťou alebo úlohou, ktorá by predsedovi vlády vyplývala z výkonu jeho funkcie. A to 

najmä za predpokladu, že táto prezentačná politická aktivita zbytočne zvyšuje výdavky 

štátneho rozpočtu o cca. 1 milión eur. 

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

vlády SR nie je v rozpore s čl. 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) 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 konaním súvisiacim so 

zasielaním poštových zásielok obsahujúcich vratky na plyn konal predseda vlády SR Robert 

Fico v rozpore s čl. 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ústavného zákona.  

Zároveň navrhujeme, aby výbor v súlade s čl. 9 ods. 10 písm. e) ústavného zákona udelil 

Robertovi Ficovi pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu.  

 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava 

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava 

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

 

V Bratislave dňa 28. januára 2016. 

 

Prílohy: 

1. Plynové vratky budú stáť 48 miliónov, z toho milión je poštovné, SME.sk 27.1.2016 

2. Fico si dal pripraviť na pošte schránky, zvolal tlačovku a poslal prvé vratky za plyn, 

dennikn.sk 27.1.2016  

http://ekonomika.sme.sk/c/20081156/plynove-vratky-budu-stat-48-milionov-z-toho-milion-je-postovne.html#ixzz3ySgQLyAw
https://dennikn.sk/minuta/354449/
https://dennikn.sk/minuta/354449/

