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812 85 Bratislava 

 

Vec: Trestné oznámenie 

 

 Týmto podávam podnet na prešetrenie podozrenia z možného spáchania trestného činu 

Ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 319 Trestného zákona. Uvedeného trestného činu 

som sa podľa môjho názoru mohol dopustiť tým, že som dňa 27. novembra 2019 krátko pred 

12:00 hod. ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky písomnou formou položil 

premiérovi Petrovi Pellegrinimu a ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi otázky, týkajúce sa 

informácií tajných služieb (Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva) 

o osobách, ktoré boli zapletené do kauzy otravy bývalého pracovníka ruských tajných služieb 

Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018. Tieto otázky boli vyžrebované ako 

otázky č. 5 a 23 na predsedu vlády a ako otázky č. 6 a 18 na ostatných členov vlády na 

Hodinu otázok, ktorá prebehne dnes od 14:00 hod. v Národnej rade Slovenskej republiky: 

 

5 Ondrej Dostál  

  Má Slovenská informačná služba poznatky o tom, že by osoby, ktoré boli zapletené do 

kauzy otravy bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom 

Salisbury v marci 2018, v minulosti vyvíjali nejaké aktivity nachádzali na území Slovenskej 

republiky? 

23 Ondrej Dostál  

  Má Slovenská informačná služba poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené 

do kauzy otravy bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom 

Salisbury v marci 2018, v minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky? 

 

6 Ondrej Dostál minister obrany SR Peter Gajdoš 

  Má Vojenské spravodajstvo poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené do 

kauzy otravy bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom 

Salisbury v marci 2018, v minulosti vyvíjali nejaké aktivity na území Slovenskej republiky? 

18 Ondrej Dostál minister obrany SR Peter Gajdoš 

  Má Vojenské spravodajstvo poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené do 

kauzy otravy bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom 

Salisbury v marci 2018, v minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky? 

 

Podľa § 319 ods. 1 Trestného zákona „Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov 

Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, 

nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská 

republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s 

cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce 



utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne 

vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ 

 

Podľa medializovaných informácií je vedené trestné stíhanie voči bezpečnostnému 

analytikovi a predstaviteľovi opozičného hnutia OĽaNO Jaroslavovi Naďovi a bolo voči 

nemu vznesené obvinenie pre ohrozovanie utajenej skutočnosti. Tohto trestného činu sa mal 

dopustiť tým, že svojmu známemu z prostredia bezpečnostných služieb, ktoré sa týkajú 

vyšetrovania kauzy otravy Sergeja Skripaľa: „Politik OĽaNO Jaroslav Naď po výsluchu pred 

vyšetrovateľom NAKA zverejnil podrobnosti o svojom stíhaní. Obvinený je z toho, že vo 

februári 2019 kontaktoval svojho kamaráta, ktorý ma blízko k tajným službám. 

Naď mu položil otázky, ktoré sa týkajú vyšetrovania kauzy otravy bývalého pracovníka 

ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018. „Ja som položil 

otázku, ktorá sa týka tohto prípadu, a nedostal som na ňu odpoveď,“ povedal Naď.“ 

(Vladimír Šnídl: Opozičného politika Naďa stíhajú za to, že sa zaujímal o pohyb Rusov 

spojených s kauzou Skripaľ, Denník N, 21.11.2019) 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, že aj ja som položil otázky týkajúce sa 

vyšetrovania rovnakej kauzy členom vlády, ktorí disponujú informáciami tajných služieb, 

pričom je možné, že tieto informácie sú tajné, žiadam preveriť, či som sa týmto konaním 

nedopustil rovnakého trestného činu ako Jaroslav Naď.  

 

 

 

        Ondrej Dostál 

 

 

V Bratislave dňa 28. novembra 2019. 

 

 

Príloha: Vyžrebované otázky na hodinu otázok, ktorá bude dňa 28. 11. 2019 

 

  


