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Vec: Trestné oznámenie 

 

Týmto dávame podnet na trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

schvaľovania trestného činu podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej 

podstaty tohto trestného činu mohlo podľa nášho názoru prísť publikovaním Vyhlásenia k 

obžalobe Petra Kalmusa (ďalej len „Vyhlásenie“) dňa 11. augusta 2017 na portáli 

changenet.sk.  

V uvedenom Vyhlásení sa skupina osôb vyjadruje k obžalobe výtvarníka Petra 

Kalmusa nasledovne:   

„Výtvarník Peter Kalmus je trestne stíhaný za to, že údajne v noci z 20. na 21. augusta 

2016 poškodil Pomník padlých v druhej svetovej vojne v Košiciach tým, že z neho odstránil 

umelohmotné kosáky a kladivá. Prokurátor podal na Petra Kalmusa obžalobu pre trestný čin 

výtržníctva. Peter Kalmus popiera, žeby sa uvedeného skutku dopustil. 

Vyjadrujeme týmto podporu Petrovi Kalmusovi a protestujeme proti jeho šikanovaniu 

zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Obsah obžaloby je podľa nášho názoru 

tendenčný a nedokazuje, žeby sa Peter Kalmus dopustil konania, za ktoré je žalovaný. 

Toto konanie, nech sa ho dopustil ktokoľvek, navyše nie je podľa nášho názoru 

trestným činom. Odstránenie umelohmotných komunistických symbolov v deň výročia 

okupácie Československa vojskami Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy z 

pamätníka nie je hanobením historickej a kultúrnej pamiatky, ale práve naopak prejavom úcty 

k obetiam zločineckého režimu. 

Čin neznámej osoby, za ktorý je trestne stíhaný a obžalovaný Peter Kalmus, nie je 

podľa nášho názoru trestným činom, ale prejavom občianskej statočnosti. Svojím prihlásením 

sa k tomuto vyhláseniu potvrdzujeme, že verejne schvaľujeme tento skutok. 

Ak súd odsúdi Petra Kalmusa alebo inú osobu za tento skutok, tak sme svojím 

verejným vyhlásením spáchali trestný čin schvaľovania trestného činu. Podľa § 338 ods. 1 

Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin 

jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok." 

My tento čin verejne schvaľujeme. Sme síce pevne presvedčení, že nejde o trestný čin, 

ale aj v prípade, že súd rozhodne inak, trváme na svojom tvrdení v tomto vyhlásení a sme 

pripravení znášať všetky dôsledky.“ 

Pod Vyhlásením je podpísaná skupina 89 osôb. Prostredníctvom portálu changenet.sk 

sa s obsahom Vyhlásenia dosiaľ stotožnilo ďalších cca. 500 ľudí. Medzi signatármi 

uvedeného Vyhlásenia sme aj my dvaja. Podieľali sne sa na jeho príprave, oslovovaní 



úvodných signatárov, spoluorganizovali sme jeho zverejnenie, verejné šírenie a získavanie 

ďalších podpisov.  

Žiadame Vás týmto, aby ste prešetrili, či naše konanie nenaplnilo skutkovú podstatu 

trestného činu schvaľovania trestného činu podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona. Podľa 

komentára k Trestnému zákonu „K schvaľovaniu trestného činu môže dôjsť pre spáchaním 

základného trestného činu, ako aj po jeho spáchaní. Na trestnosť konania nemá vplyv, či už 

bol páchateľ základného trestného činu odsúdený. Čin je trestný aj vtedy, keď páchateľ 

schvaľovaného trestného činu nebude vôbec stíhaný, napríklad z dôvodu premlčania alebo 

imunity.“ (Harald Stiffel, Pavol Toman, Ondrej Samaš: Trestný zákon. Stručný komentár. 

Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, Bratislava, 2010, s. 725) Podobne 

podľa učebnice trestného práva hmotného „Nie je rozhodujúce, či sa vychvaľuje páchateľ z 

hľadiska trestného konania obvinený, obžalovaný, odsúdený alebo podozrivý, alebo dokonca 

páchateľ orgánom činným v trestnom konaní zatiaľ neznámy.“ (Jaroslav Ivor a kol: Trestné 

právo hmotné 2. Osobitná časť. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. IURA EDITION, 

Bratislava, 2010, s. 363)  

 

Vzhľadom na to sa domnievame, že pokiaľ prebieha súd vo veci spáchania údajného 

trestného činu, ktorého sa mal údajne dopustiť Peter Kalmus, je potrebné začať trestné 

stíhanie aj voči nám vo veci spáchania trestného činu schvaľovania tohto trestného činu. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Ondrej Dostál     Peter Osuský 

 

 

V Bratislave dňa 30. augusta 2017 

 

 

Príloha:  

Vyhlásenie k obžalobe Petra Kalmusa, changenet.sk, 11.8.2017  

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=927834

