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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Štúrova 2 

812 85 Bratislava 

 

Vec: Trestné oznámenie - § 377 Trestného zákona 

 

Týmto dávam podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu Porušenia 

dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona.  

K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť 

v súvislosti s konaním Jaroslava Kuracinu, poslanca Mestského zastupiteľstva Banská 

Bystrica, Jána Moru, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – 

Ľudová strana Naše Slovensko a ďalších dvoch členov strany Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko. Uvedené štyri osoby dňa 26. mája 2016 navštívili riaditeľku Základnej školy 

Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého 8 v Banskej Bystrici Zuzanu Sedláčekovú 

v jej kancelárii v budove školy.  

Jedna z týchto štyroch osôb si zo stretnutia vyhotovila videozáznam, ktorý bol neskôr 

zverejnený na internete, napr. na internetovej stránke politickej strany Kotleba – Ľudová 

strana Naše Slovensko, alebo na portáli youtube.com. Zuzana Sedláčeková tvrdí, že video 

vzniklo bez jej súhlasu a vedomia. V článku Z detského karnevalu vyrobil konšpirátorský web 

aféru. Škola vraj ohrozuje sexuálny vývoj žiakov, ktorý bol uverejnený v Denníku N dňa 

28.5.2016 sa uvádza: „Video natočili vraj bez jej súhlasu, je zostrihané, lebo tam nie je 

všetko, čo hovorila. Na základe týchto skutočností požiada o odstránenie tohoto záznamu. “O 

nakrúcaní som na sto percent nevedela. Dozvedela som sa, že som s tým vraj súhlasila. To nie 

je pravda,” dodala.“ (internetové vydanie Denníka N). 

Trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy 

podľa § 377 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto „poruší dôvernosť neverejne 

prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí 

záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným 

spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach“. Z vyjadrenia riaditeľky 

školy Zuzany Sedláčekovej vyplýva, že záznam bol vyhotovený bez jej súhlasu, a teda 

neoprávnene. Takto zhotovený záznam bol sprístupnený verejnosti jeho zverejnením na 

internete. Ujma na právach môže spočívať napr. v poškodení dobrého mena školy a jej 

riaditeľky, ktoré sa prejavilo množstvom nenávistných vyjadrení, výrokov a komentárov pod 

článkami v médiách, na sociálnych sieťach, prípadne zaslaných elektronickou poštou. Tieto 

prejavy majú priamu súvislosť so spôsobom, akým Jaroslav Kuracina, Kotleba – Ľudová 

strana Naše Slovensko a niektoré médiá o prípade informovali, vrátane zverejnenia 

uvedeného neoprávnene vyhotoveného videozáznamu z rozhovoru s riaditeľkou školy 

Zuzanou Sedláčekovou. 

Hoci videozáznam natočila iba jedna zo štyroch osôb, ktoré navštívili riaditeľku školy, 

je pravdepodobné, že aj zvyšné tri osoby boli o neoprávnenom vyhotovovaní videozáznamu 

informované, napomáhali mu a boli uzrozumené s tým, že má byť sprístupnený tretím osobám 

a zverejnený. Preto v prípade, že vyššie opísaným konaním bola naplnená skutková podstata 

trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 

377 ods. 1 Trestného zákona, je podľa môjho názoru potrebné preskúmať nielen to, kto 
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uvedený čin spáchal, ale aj to, či sa ostatné zúčastnené osoby nedopustili pri tomto trestnom 

čine spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, teda, či trestný čin nebol spáchaný ich 

spoločným konaním, prípadne, či z ich strany, alebo zo strany iných osôb nedošlo vo vzťahu 

k tomuto trestnému činu k niektorej z foriem účastníctva podľa § 21 Trestného zákona.  

Jaroslav Kuracina sa v uvedenej záležitosti angažoval nielen ako rodič detí 

navštevujúcich uvedenú základnú školu, ale aj ako poslanec mestského zastupiteľstva Banskej 

Bystrice. Ján Mora sa do prípadu zapojil ako člen politickej strany Kotleba – Ľudová strana 

Naše Slovensko, na ktorej predsedu Mariana Kotlebu sa Jaroslav Kuracina obrátil, ale aj ako 

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za túto stranu. Na internetovej stránke politickej 

strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa napr. uvádza: „Pozrite si video z 

prieskumu poslanca NR SR Jána Moru (ĽS Naše Slovensko) a poslanca mesta Banská 

Bystrica Jaroslava Kuracinu priamo na dotknutej škole, ktoré usvedčuje riaditeľku a vedenie 

mesta z účelového klamstva a snahy ututlať celú nechutnú aféru!“. Vzhľadom na uvedené 

žiadam preskúmať, či konaním týchto dvoch osôb nemohla byť naplnená aj skutková podstata 

trestného činu podľa § 377 ods. 3 písm.  a) Trestného zákona, teda či niektorý z nich 

nespáchal uvedený trestný čin ako verejný činiteľ. 

 

  

Ondrej Dostál 

 

 

V Bratislave dňa 3. júna 2016 

 

Prílohy: 

 

Z detského karnevalu vyrobil konšpirátorský web aféru. Škola vraj ohrozuje sexuálny vývoj 

žiakov, Denník N, SOBOTA 28. mája 2016 14:48, autori Daniel Vražda, Vladimír Šnídl 

 

Pravda o úchylnej prezliekacej akcii na škole v Banskej Bystrici! Video z prieskumu 

poslancov Jána Moru a Jaroslava Kuracinu., internetová stránka politickej strany Kotleba – 

Ľudová strana Naše Slovensko, 29. mája 2016 

 

Pravda o prezliekacej akcii na škole v B. Bystrici! Video z prieskumu poslancov Moru a 

Kuracinu., portál youtube.com, 29.5.2016 

 

 

https://dennikn.sk/472803/co-sa-stane-ked-sa-chlapec-prezlecie-zo-zartu-za-dievca/
https://dennikn.sk/472803/co-sa-stane-ked-sa-chlapec-prezlecie-zo-zartu-za-dievca/
http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/pravda-o-uchylnej-prezliekacej-akcii-na-skole-v-banskej-bystrici-video-z-prieskumu-poslancov-jana-moru-a-jaroslava-kuracinu/
http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/pravda-o-uchylnej-prezliekacej-akcii-na-skole-v-banskej-bystrici-video-z-prieskumu-poslancov-jana-moru-a-jaroslava-kuracinu/
http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/pravda-o-uchylnej-prezliekacej-akcii-na-skole-v-banskej-bystrici-video-z-prieskumu-poslancov-jana-moru-a-jaroslava-kuracinu/
https://www.youtube.com/watch?v=whSjDJ9nV5U
https://www.youtube.com/watch?v=whSjDJ9nV5U

