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Vec:  Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

podľa § 422 Trestného zákona 

 

 

 Týmto žiadam o preverenie podozrenia, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu 

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

Trestného zákona (TZ). K naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu mohlo 

podľa môjho názoru prísť v súvislosti s uverejnením vyjadrenia a fotografie poslanca 

Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Ľuboša Blahu na jeho stránke na sociálnej sieti 

Facebook dňa 10. decembra 2019 o 13:30 hod..  

 V predmetnom statuse Ľuboš Blaha uvádza: „Robert Fico mi dal k 40. narodeninám 

parádny darček. Čo poviete? 

Hovorí mi, že minule išiel v Rusku po ulici a odrazu zbadal darček, ako stvorený pre Ľuboša 

Blahu. Zjavne vie, čo ma poteší   

Ďakujem Ti, šéfe, fakt si ma potešil, viva la revolucion   ✊“.  

 Súčasťou statusu je spoločná fotografia Ľuboša Blahu a poslanca NR SR a predsedu 

strany SMER-SD Roberta Fica. Ľuboš Blaha na fotografii drží v ruke červenú hviezdu, 

v ktorej sa nachádzajú kosák a kladivo. Červená hviezda, kosák a kladivo, ako aj ich spojenie 

sú považované za symboly komunizmu.  

 Podľa § 422 ods. 1 TZ „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, potrestá 

sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“  

 Z vyjadrenia Ľuboša Blahu je zrejmé, že prejavuje sympatie ku komunistickému 

hnutiu a komunistickej ideológii, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd. 

Komunistické hnutie a komunistická ideológia v minulosti k potlačeniu základných práv 

a slobôd nielen smerovali, ale ho v masových rozmeroch aj realizovali. Zverejnenie fotky 

s červenou hviezdou, kosákom a kladivom s komentárom dávajúcim najavo sympatie ku 

komunizmu je konaním porovnateľným so zverejnením fotky s hákovým krížom 

s komentárom dávajúcim najavo sympatie k nacizmu a fašizmu. V oboch prípadoch by podľa 

môjho názoru mali orgány činné v trestnom konaní postupovať rovnako, pretože v oboch 

prípadoch ide o hnutia a ideológie, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potlačeniu 

základných práv s slobôd osôb. 

 Žiadam preto preveriť, či Ľuboš Blaha zverejnením predmetnej fotografie na sociálnej 

sieti nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k 



potlačeniu základných práv a slobôd. Ďalej žiadam preveriť, či spoločnou fotografiou so 

symbolom komunistického hnutia a komunistickej ideológie nemohol naplniť skutkovú 

podstatu trestného činu aj Robert Fico, prípadne či vyššie uvedeným konaním nemohla byť 

naplnená skutková podstata niektorého z iných trestných činov extrémizmu, najmä 

Rozširovanie extrémistického materiálu podľa § 422b TZ alebo Prechovávanie 

extrémistického materiálu podľa § 422c TZ. 
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Dňa 11. decembra 2019. 

 

Príloha: https://www.facebook.com/LBlaha/photos/a.2052229055015663/2480782262160338  
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