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Vec: Trestné oznámenie - § 421 a § 422 Trestného zákona 

 

Týmto podávame trestné oznámenie pre podozrenie, že mohlo prísť k naplneniu 

skutkovej podstaty trestných činov Založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k 

potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona (ďalej len „TZ“) alebo 

Prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 

TZ.  

K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov mohlo podľa 

nášho názoru prísť v súvislosti s vyjadreniami Milana Uhríka, poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, v televíznej relácii 

O 5 minút 12, ktorú odvysielala RTVS v nedeľu 26. marca 2017 o 11:55 na programe 

Jednotka. Milan Uhrík bol v relácii vyzvaný jedným z ďalších účastníkov diskusie, 

Ľubomírom Galkom, aby sa vyjadril k rasistickým a fašistickým výrokom jeho straníckych 

kolegov a dištancoval sa od nich. M. Uhrík v odpovedi okrem iného uviedol:  

„Tie citáty nie sú oficiálnym programom strany, čiže áno, dištancujeme sa. Aj keď 

jeden sa mi tam páčil, že musíme chrániť budúcnosť bielych detí. Na tom nevidím nič zlé. 

Nech ma máte za rasistu všetci, ale ja si myslím, áno, mali by sme my chrániť aj budúcnosť aj 

bielych detí a nielen tých iných.“ (42. minúta relácie) 

Trestného činu Založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu 

základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 sa dopustí ten, kto „založí, podporuje alebo 

propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a 

slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo 

nenávisť voči inej skupine osôb alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v 

minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“.  

„We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme 

zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí) je známym symbolom rasistov 

a neonacistov. Autorom vety je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 

sa tiež používa ako neonacistický symbol, často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej 

symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler (písmeno H je 8. písmenom v abecede).  

Predseda strany Kotleba – ĽSNS Marian Kotleba nedávno na podujatí svojej strany 

rozdal trom rodinám šeky po 1488. Keďže vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila 

k známemu neonacistickému symbolu 1488, podľa medializovaných informácií začal prípad 

preverovať Úrad špeciálnej prokuratúry.  

 Milan Uhrík sa v televíznej relácii nedištancoval od známej neonacistickej vety 

o ochrane budúcnosti bielych detí. Naopak, prihlásil sa k nej. Žiadame preveriť, či sa tým 

nedopustil propagácie skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlasá rasovú, etnickú alebo 

národnostnú nenávisť, alebo ktorá smeruje, či v minulosti smerovala k potlačeniu základných 

práv a slobôd osôb, a či tým nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu podľa § 421 ods. 1 



TZ. V prípade, žeby uvedený výrok napĺňal skutkovú podstatu trestného činu podľa § 421 

ods. 1 TZ, išlo by zároveň o trestný čin podľa § 421 ods. 2 písm. a) TZ, keďže uvedený výrok 

bol prednesený v televíznom vysielaní, teda verejne.  

Trestného činu Prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv 

a slobôd podľa § 422 ods. 1 TZ sa dopustí ten, kto „verejne alebo na mieste verejnosti 

prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k 

skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu 

základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú 

nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb“. 

Trestného činu podľa § 422 ods. 2 sa dopustí ten, kto „pri čine uvedenom v odseku 1 

používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie 

pravých“. Žiadame preveriť, či Milan Uhrík neprejavil verejne použitím hesla alebo 

pozmeneného hesla, ktoré vyvoláva zdanie pravého, sympatie k skupine, hnutiu alebo 

ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd 

osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú alebo národnostnú nenávisť.  

 

 S pozdravom 

 

Ondrej Dostál, Bratislava 

 

Lucia Štasselová, Bratislava 

 

Juraj Petrovič, Bratislava 

 

Viera Dubačová, Banská Bystrica 

 

V Bratislave dňa 27. marca 2017. 

 

Relácia O 5 minút 12 v archíve RTVS: 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11680/121410#2497  
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