
 
Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu 

 

 

Ja, jeden z ľudu Československej republiky  

 

meno a priezvisko  

 

bytom 

 

 

 

podávam trestné oznámenie. Dňa 12 marca 2020 , vláda Slovenskej republiky a členovia 

politických strán NR SR ,začali svojim konaním páchať trestnú činnosť: 

 

OĽANO •-  SME RODINA •- ZA ĽUDÍ ,- SMER – SD • - SaS •-  ĽSNS •- HLAS - SD • 

- ŽIVOT • - REPUBLIKA •-  PS • SPOLU  

 

Menovite : 

 Zuzana Čaputova , - Igor Matovič ,- Eduard Heger ,- Andrejuvová Anna - Baláž 

Vladimír, -Baránik Alojz, -Baška Jaroslav, -Beluský Martin,- Benčík Ján, -Bittó 

Cigániková Jána, -Blaha Ľuboš, -Blanár Juraj, -Blcháč Ján, -Borguľa Martin, -Brisudová 

Martina , - Cmorej Peter, - Cseh Peter, - Čekovský Kristián, - Čapček Martin, - Dobeš 

Peter,- Dostál Ondrej, - Drábiková Lucia, - Drdul Dominik, - Ďurica Ondrej , Faič 

Vladimír, - Fecko Martin, - Ferenčák Ján, - Fico Robert , - Galek Karol, -Galis Dušan, - 

Goga Ľudovít, - Grendel Gábor, - Gröhling, Branislav, - Gyimesi György , - Habánik 

Jozef, - Hajšelová Petra, - Halák Róbert, - Halgašová Jarmila, -  Hambálek Augustín, - 

Hatráková Katarína, -           Hattas Marek, - Hlinka Jozef, - Horváthová Eva, - Hudecová 

Eva, - Hus Igor , - Jarjabek Dušan, - Jaroslav Naď , - Kamenický Ladislav, - Karahuta 

Jaroslav, - Kašper Igor, - Kavecká Monika, - Kerekréti Ján, - Kéry Marián, - Klus, Martin, 

- Kmec Peter, -Kočiš Eduard, - Kolíková Mária, - Kollár Boris, - Kollár Miroslav, - 

Kondrót Maroš, - Kotleba Marek, - Kotleba Marian, - Kozarec Sebastián, - Kozelová, 

Monika, - Krajčí Marek, - Krajčír Ľuboš, - Kremský Peter, - Krištúfková Petra, - Krošliak 

Ján, - Krúpa Juraj, - Krupa, Peter, - Kubánek Stanislav, - Kučera Karol, - Kuffa Filip, - 

Kuffa Štefan, - Kuriak Milan, - Kyselica Lukáš, - Laššáková Ľubica, - Ledecký Vladimír, 

- Lehotský Tomáš, - MUDr. Vladimír Lengvarský , -Liba Peter, - Linhart Patrick, - 

Luciak Michal, - Lukáč Jozef, - Majorová Garstková Jana, - Marcinčin Radovan, - 

Marcinková Vladimíra, - Mazurek Milan, - Medvecký Andrej, - Mičovský Ján, - Mierna 

Anna, - Mihalik Marcel,- Mizík Stanislav, - Muňko Dušan, - Nemec Richard, - Nemky 

Martin, - Ňarjaš Erik, - Oravec Ján, - Osuský Peter, - Pčolinská Adriana, - Pčolinský 

Peter, - Pellegrini Peter, - Péter Monika, - Pleštinská Zita, - Podmanický Ján, - Pollák 

Peter, - Potocký Milan, - Pročko Jozef, - Puci Róbert, - Raši Richard, - Remiášová Anna, 

- Richter Ján, - Saková Denisa, - Saloň Marián, - Schlosár Rastislav, - Stredák Anton, - 

Suja Miroslav, - Sulanová Magdaléna, - Sulík Richard, - Susko Boris, - Svrček Miloš, - 

Szőllős Ján, - Šebová Zuzana, - Šefčík Marek, - Šeliga Juraj, - Šíbl Jaromír, - Šimko 

Jozef, - Šipoš Michal, - Šofranko Mária, - Šuca Peter, - Šudík Tomáš, - Šutaj Eštok 



Matúš, - Šuteková Miriam, - Tabák Romana,- Takáč Richard, - Taraba Tomáš, - Tomáš 

Erik, - Tóth Vojtech , - Urban Miroslav, - Uhrik Milan , - Valášek Tomáš, - Valocký 

Jozef, - Vaľová Jana, - Vaňová Jarmila, - Vašečka Richard, - Vážny Ľubomír, - Vetrák 

Milan, - Viskupič Marián, - Vons Peter, - Vorobelová Slavěna , - Záborská Anna, - 

Zahorčák Viliam, - Zajačik Vladimír, - Zemanová Anna, - Žiga  Peter, - Žitňanská Jana .   

Hlavny hygienic SR Jan Mikas ,- Dr.hc prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

 

 

§ 13 

Príprava na zločin 

(1) Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, 

zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v 

spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom 

úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu 

zločinu. 

(2) Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému 

smerovala.  

Zavinenie 

 

§ 15 

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ 

a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený 

týmto zákonom, alebo 

b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, 

že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. 

§ 141 

Nebezpečné zoskupenie 

Nebezpečným zoskupením sa rozumie 

a) zločinecká skupina 

 

 

§ 161 

Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti 

(1) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na 

potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie 

nových medicínskych poznatkov 

a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde 

o nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život 

§ 182 

Pozbavenie osobnej slobody 

(1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri 

roky až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

c) závažnejším spôsobom konania. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PriF_UK/KRCMERY/CV_Krcmery.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PriF_UK/KRCMERY/CV_Krcmery.pdf


(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb. 

 

§ 183 

Obmedzovanie osobnej slobody 

(1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody 

na šesť mesiacov až tri roky. 

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

c) ako verejný činiteľ, 

(4) a) ,b) , c) 

 

§ 184 

Obmedzovanie slobody pobytu 

(1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy 

a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

c) ako verejný činiteľ. 

 

§ 189 

Vydieranie 

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo 

konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov. 

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

e) spoločným konaním najmenej dvoch osôb. 

 

§ 190 

Hrubý nátlak 

 

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť 

plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby 

vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to 

aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať 

rokov. 

 

 

§ 192 

Nátlak 

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú 

núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými 

osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 



(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania 

 

§ 195 

Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania 

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo 

výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím 

slobody až na dva roky. 

 

§ 211 

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže 

(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu 

spustnutia tým, že 

e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

 

§ 230 

Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier 

(1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím 

slobody na jeden rok až päť rokov. 

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Trestné činy proti základom republiky 

 

§ 311 

Vlastizrada 

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom 

spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo 

sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo 

trestom odňatia slobody na doživotie. 

 

§ 315 

Záškodníctvo 

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej 

republiky 

a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí 

majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň 

alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok 

výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo 

síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo 

b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania, 

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov. 

 



§ 316 

(1) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie 

 

§ 317 

Sabotáž 

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej 

republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa 

dopustí iného konania preto, aby 

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo 

ozbrojeného zboru, 

 

§ 341 

Neprekazenie trestného činu 

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý 

tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 

desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej 

hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu 

neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, 

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu 

 

§ 417 

Ohrozenie mieru 

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu 

propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 

jeden rok až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody 

na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

c) za krízovej situácie. 

 

§ 419 

Teroristický útok 

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo 

zničiť základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo 

medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť 

vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo 

konala, opomenula alebo strpela 

a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho 

osobnú slobodu, 

c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej energie alebo iného 

základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej 

ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo 

takým konaním hrozí 



§ 419a 

Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu 

(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti 

organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem 

rokov. 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto 

a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1, 

b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1, 

c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie 

výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných 

nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu 

boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo 

d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné 

podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1. 

 

 

 

 

 

 

V ………….. dna ………                                    podpis ………… 


