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Vec: Oznámenie o možnom spáchaní priestupku 

 

Týmto vám oznamujem, že mám podozrenie zo spáchania priestupku proti verejnému 

poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“).  

Uvedeného priestupku sa podľa môjho názoru mohol dopustiť Robert Kaliňák, 

podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj 

„podozrivý“) tým, že dňa 9. novembra 2017 na verejnosti vystupoval v služobnej rovnošate 

Policajného zboru. Podozrivý v uvedený deň pracovne navštívil viacero obcí Košického kraja 

a Prešovského kraja a vystúpil na tlačovej besede v meste Poprad. O jeho ceste informovali 

viaceré médiá, pričom priniesli aj obrazové spravodajstvo, z ktorého je zrejmé, že podozrivý 

používal služobnú rovnošatu Policajného zboru.  

Podľa § 47 ods. 1 písm. i) priestupkového zákona sa priestupku proti verejnému 

poriadku dopustí ten, kto „poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ 

alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone“. 

Zákaz používania rovnošaty Policajného zboru je ustanovený v zákone Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o Policajnom zbore“).  

Podľa § 81 ods. 1 zákona o Policajnom zbore „Ak tento zákon alebo osobitný predpis 

neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve 

domény web stránky a na vozidle používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo 

všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.“ 

Podľa § 81 ods. 2 zákona o Policajnom zbore „Ak tento zákon alebo osobitný predpis 

neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý 

by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.“ 

 Podozrivý nepatrí medzi príslušníkov Policajného zboru, ktorí používajú služobnú 

rovnošatu v zmysle ustanovení § 13 a § 14 zákona o Policajnom zbore. Nie je mi známe, žeby 

niektorý zákon umožňoval používanie služobnej rovnošaty Policajného zboru ministrovi 

vnútra alebo inému členovi vlády.  

 Zákon o Policajnom zbore umožňuje poskytnúť so zákazu používania služobnej 

rovnošaty Policajného zboru výnimku, keď v § 81 ods. 3 uvádza, že „Výnimky zo zákazov 

podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor“. Nie je mi však známe, či podozrivý takouto 

výnimkou disponuje. Vzhľadom na účel zavedenia tejto výnimky do zákona, ktorým mali byť 



skôr prípady v súvislosti s výkonom umeleckej ako politickej činnosti, je možné, že podozrivý 

takouto výnimkou nedisponuje. 

 Na základe vyššie uvedených skutočností mám podozrenie, že mohlo prísť 

k naplneniu skutkovej podstaty priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. 

i) priestupkového zákona. Preto podávam toto oznámenie a žiadam, aby správny orgán 

objasnil, či vyššie opísaným konaním podozrivého bol spáchaný uvedený priestupok 

a v prípade, že áno, aby priestupok v súlade so zákonom prejednal a vo veci rozhodol. 

 Zároveň v súlade s § 67 ods. 4 priestupkového zákona žiadam, aby som bol ako 

oznamovateľ správnym orgánom upovedomený o urobených opatreniach.  

 

 

 S pozdravom 

 

 

     Ondrej Dostál 

 

V Bratislave dňa 10. novembra 2017.  

 

Prílohy:  

 

TASR: Tlačová správa, videozáznam a fotografie z tlačovej besedy ministra Kaliňáka 

v Poprade dňa 9. novembra 

URL 1: http://www.teraz.sk/slovensko/r-kalinak-utoky-na-policiu-zo-stra/291549-clanok.html  

URL 2: https://domov.sme.sk/c/20693072/volby-do-vuc-2017-zupne-kalinak-matovic-

regionpress-gaspar.html   
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