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Ondrej Dostál, Bratislava 

 

Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia kontroly a inšpekčnej sluţby 

odbor inšpekčnej sluţby, 4. inšpekčné oddelenie 

Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice 

 

       ČVS: SKIS-25/IS-4-V-2010 

 

Vec: Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ 

 

Dňa 22. júna 2010 mi bolo doručené uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru SR mjr. Ing. 

Milana Škrinára, ktorým odmietol moje trestné oznámenie v súvislosti s kauzou vývozu 

policajnej výbušniny z letiska Poprad dňa 2. januára 2010 do Írska. 

 

Uznesenie aj odôvodnenie sa týka podozrenia iba zo spáchania trestných činov zneuţitia 

právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona (TZ) a Všeobecného ohrozenia 

podľa § 285 TZ. Vo svojom trestnom oznámení zo dňa 6. januára 2010 som však ţiadal aj 

o prešetrenie skutočností, ktoré nasvedčujú, ţe mohlo prísť k spáchaniu ďalších trestných 

konkrétne marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1 TZ, porušovania predpisov 

o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255 a 256 TZ, nedovoleného 

ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 TZ. Podozrením zo spáchania 

uvedených trestných činov sa vyšetrovateľ PZ vo svojom uznesení, ani v jeho odôvodnení 

nijako nezaoberal a vôbec sa k nim nevyjadril. Preto podávam proti uzneseniu sťaţnosť. 

 

Ad marenie úlohy verejným činiteľom 

 

Podľa § 327 ods. 1 TZ „Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti 

zmarí splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“   

 

V uvedenom prípade došlo k tomu, ţe výbušnina, ktorú príslušník polície vloţil do batoţiny 

nič netušiaceho cestujúceho, nebola pri letiskovej kontrole odhalená a zadrţaná a dostala sa 

na palubu lietadla. Lietadlu s výbušninou na palube nebolo zabránené v odlete z letiska v 

Poprade. Na letisku v Dubline po prílete lietadla nebola výbušnina odhalená a zaistená. 

K zaisteniu výbušniny došlo následne aţ po troch dňoch. 

 

Ţiadam, aby bolo prešetrené, či v uvedenom konaní nedošlo z nedbanlivosti príslušníkov 

polície k zmareniu dôleţitej úlohy, ktorou podľa môjho názoru bolo, aby výbušnina ostala 

pod kontrolou polície, nedostala sa na palubu lietadla, nebola vyvezená do cudzieho štátu 

a v prípade, ţe k tomu došlo, aby sa opäť pod kontrolu polície dostala v najkratšom moţnom 

termíne. Ţiadam, aby bolo prešetrené, či príslušníci polície vykonali všetky úkony potrebné 

k tomu, aby sa výbušnina nedostala na palubu lietadla, nebola vyvezená do Írska a následne, 

ak sa to uţ stalo, aby sa v najkratšom moţnom čase dostala pod kontrolu írskej polície.  

 

V prípade, ţeby sa preukázalo, ţe týmto konaním bola naplnená skutková podstata trestného 

činu marenia úlohy verejným činiteľom, ţiadam, aby boli okrem páchateľov trestného činu 

zistení aj jeho ďalší účastníci v zmysle § 21 TZ. Teda, aby bolo zistené, ktoré ďalšie osoby 

boli o vzniknutej situácii informované a aby bolo preverené, či aj ich nedbanlivosťou nedošlo 

k tomu, ţe výbušnina bola tri dni mimo kontroly polície. 
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Ad nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami 

 

Podľa § 295 ods. 1 písm. a) TZ „Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, 

prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej 

súčasť, alebo komponent, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“ 

 

V uvedenom prípade bola bez povolenia vyvezená do inej krajiny výbušnina, ktorá je 

pouţiteľná ako súčasť alebo komponent hromadne účinnej zbrane. Hexogén sa pouţíva ako 

trhavina na vojenské účely. 

 

Ad porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami 

 

Podľa § 255 ods. 1 TZ „Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom 

a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až 

na tri roky.“ 

 

Podľa § 255 ods. 2 TZ „Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované 

podľa osobitných predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má 

sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem 

rokov.“ 

 

Podľa § 256 ods. 1 TZ „Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, 

povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie 

na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov alebo 

že taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 

 

Podľa § 256 ods. 2 písm. a) TZ „Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny.“ 

 

Výbušniny sú tovarom, kontrolovaným osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 163/2001 Z. 

z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo zákonom 

č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov. 

 

Právne predpisy neumoţňujú vyváţať výbušniny do zahraničia bez povolenia. V uvedenom 

prípade podľa môjho názoru prišlo k porušeniu zákazov a obmedzení týkajúcich sa nakladania 

s výbušninami, k ich vyvezeniu bez povoleniu, k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti 

príslušníkov polície, ktorá spôsobila, ţe výbušnina unikla z evidencie a dostala sa do cudziny. 

Ţiadam, aby bolo prešetrené, či v súvislosti s týmto konaním nedošlo k naplneniu skutkovej 

podstaty trestného činu podľa § 255 a § 256 TZ. 

 

 

S pozdravom 

 

 

Ondrej Dostál      

 

V Bratislave dňa 24. júna 2010 


