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Značka: GP-7/2022  Vybavuje: XXXXX            V XXXXXX:  01.02.2022 
       
 
 
Vec:  Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu 
 
 
Dňa 18.01.2022 približne na poludní, v celoštátnom médiu Rádio EXPRES v relácii „Braňo 
Závodský naživo“ , približne v čase 18:40 až 19:20 uvedenej relácie, Minister obrany SR 
Jaroslav Naď uviedol nasledovné: 
 
„...posledné roky tam (pozn. Letisko Sliač) máme 3-4 lietadlá schopné lietať , to je tiež fakt...“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JoCCoPbv-eM 
 
Uedené skutočnosti minister Jaroslav Naď uviedol dobrovoľne, vážne a bez nátlaku 
moderátora relácie, ktorý sa ministra obrany na takúto informáciu ani nepýtal. 
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, na otázku o počte letuschopných litediel Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky dislokovaných na Letisku Sliač Rozhodnutím č. OdVS-6-1/2022 zo dňa 26.01.2022  
odmietlo zverejniť uvedené informácie s odôvodnením, že požadované informácie sú 
utajovanými skutočnosťami v zmysle §8 ods.1 Zákona č. 211/2000 Z.z. (dalej iba „zákon“). 
Podľa tohto ustanovenia zákona ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa 
osobitného zákona, povinná osoba je nesprístupní s odkazom na príslušný právny predpis. 
 
Problematiku ochrany utajovaných skutočností v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky upravuje Nariadenie Ministra obrany SR č. 25/2020 o zozname utajovaných 
skutočností. Podľa Čl.1, oblasti D, por. Č. 22 podlieha táto informácia utajeniu v stupni 
„VYHRADENÉ“ a nie je možné ju podľa zákona zverejniť. 
 
( viď príloha   MO SR - odpoved.pdf  v prílohe) 
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Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností 
§ 2 Základné pojmy 
Na účely tohto zákona je 
a) utajovanou skutočnosťou informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, 
ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, 
poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len 
„neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda 
Slovenskej republiky svojím nariadením, 
 
d) ujmou také ohrozenie alebo poškodenie záujmov Slovenskej republiky alebo záujmu, ku 
ktorého ochrane sa Slovenská republika zaviazala, ktorého následky nemožno odstrániť alebo 
možno ich zmierniť iba následným opatrením; podľa významu záujmu a závažnosti 
spôsobenej ujmy sa ujma člení na mimoriadne vážnu ujmu, vážnu ujmu, jednoduchú ujmu a 
nevýhodnosť pre záujmy Slovenskej republiky, 
 
e) pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená 
rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo vec podľa písmena c) je utajovanou 
skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene alebo zrušení stupňa jej utajenia, 
 
f) oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona, 
 
g) nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami 
nad rozsah, ktorý jej je určený, 
 
h) cudzou mocou cudzí štát, orgány cudzieho štátu alebo organizácie, ktoré cudzí štát používa 
na riadenie alebo vykonávanie svojej moci a činnosti; cudzou mocou sú aj nadštátne 
organizácie, medzinárodné organizácie a združenia štátov 
 
 
§ 3 Stupne utajenia 
(1) Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na 
a) prísne tajné, 
b) tajné, 
c) dôverné, 
d) vyhradené. 
 
(2) Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ 
alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“. 
 
(6) Stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená 
manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 
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§ 6 Ochrana utajovaných skutočností 
(1) Utajovaná skutočnosť musí byť chránená pred nepovolanou osobou a cudzou mocou 
spôsobom ustanoveným v tomto zákone, v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších 
osobitných predpisoch.  
 
§ 10 Predpoklady na vznik oprávnenia 
(1) Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupne utajenia Prísne 
tajné, Tajné, Dôverné alebo Vyhradené môže vzniknúť, ak tento zákon neustanovuje inak, iba 
navrhovanej osobe, ktorá 
a) je občanom Slovenskej republiky, 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) dovŕšila ustanovený vek, 
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním 
bezpečnostnej previerky, 
e) je bezúhonná, 
f) svojím správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností, 
g) je bezpečnostne spoľahlivá, 
h) má platné osvedčenie úradu, podľa ktorého sa môže oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, 
i) je na to určená, 
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti. 
 
(2) Navrhovaná osoba musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia podľa odseku 1 po celú 
dobu platnosti osvedčenia podľa § 28 alebo určenia podľa § 31. 
 
(3) Navrhovaná osoba, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa 
utajenia Vyhradené musí spĺňať predpoklady na vznik oprávnenia podľa odseku 1 okrem 
písmena h) a musí byť určená podľa § 31 ods. 1 a 2. 
 
§ 12 Bezúhonnosť navrhovanej osoby 
(1) Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu nepovažuje ten, kto bol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. 
 
(2) Aj keď sa na navrhovanú osobu hľadí, akoby nebola odsúdená, nepovažuje sa na účel 
bezpečnostnej previerky II., III. a IV. stupňa za bezúhonnú osoba, ktorá bola právoplatne 
odsúdená 
a) pre obzvlášť závažný zločin alebo 
b) pre úmyselný trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti a trestný čin ohrozenia dôvernej 
skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. 
 
(3) Pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť 
výpisom z registra trestov.10) Pri bezpečnostnej previerke II., III. a IV. stupňa sa 
bezúhonnosť navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov.10) Na účel preukázania 
bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I., II., III. a IV. stupňa poskytne fyzická osoba údaje 
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.10a) Údaje 
podľa tretej vety vedúci bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 
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elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z 
registra trestov alebo odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú 
informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa tohto zákona alebo 
osobitného predpisu.10b) 
 
§ 15 Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby 
(1) Bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady uvedené v § 
10 ods. 1 na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 
 
(2) Podľa stupňa utajenia sa vykonáva 
a) bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené, 
b) bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia Dôverné, 
c) bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia Tajné, 
d) bezpečnostná previerka IV. stupňa pre stupeň utajenia Prísne tajné 
 
 
§ 34 Oprávnené osoby s osobitným postavením 
(1) Oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej 
funkcie 
a) prezident Slovenskej republiky, 
b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 
c) člen vlády Slovenskej republiky, 
d) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
e) predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
f) sudca, 
g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). 
 
(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po zvolení alebo vymenovaní do 
funkcie, alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných 
predpisov. 
 
(3)Na osoby uvedené v odseku 1 sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon, 
osobitný zákon15) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
neustanovuje inak. 
 
Nie je zrejmé či samotný moderátor rozhasovej relácie pán Branislav Závodský disponuje 
bezpečnostnou previerkou I. stupňa potrebnou pre oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami v stupni „Vyhradené“ v zmysle §15 a či spĺňa podmienky navrhovanej osoby 
podľa §10. Celkom iste však nie je oprávnenou osobou s osobitným oprávnením podľa §34. 
Nie je mi tiež známe, či boli naplnené možnosti zverejnenia utajovanej skutočnosti v zmysle 
§35 až §37 zákona o ochrane utajovaných skutočností. S najväčšou pravdepodobnosťou tomu 
tak nie je, inak by Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky nezamietol žiadosť 
o poskytnutie požadovaných informácií. Obdobne je možné predpokadať, že ani široké 
spektrum poslucháčov predmetnej relácie nie sú oprávnené osoby vo vzťahu k utajovanej 
skutočnosti. 
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Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) 
§ 353  Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti 
 
(1) 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 Dôverné alebo Vyhradené, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej 
osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo 
kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím 
slobody až na jeden rok. 
 
(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny 
alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím 
slobody na šesť mesiacov až tri roky. 
 
Definícia utajovanej skutočnosti: 
Utajovanou skutočnosťou sa rozumie informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej 

skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, 

zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením. 
 
IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura 
Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2. 
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. júla 2008, sp. zn. 3 Sž 45/2007 
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 3 Sži 16/2014 
 
Objekt  
Ako objekt trestného činu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti môžeme 
označiť záujem na nevyzradení skutočností utajovaných na ochranu Slovenskej republiky 
alebo ochranu záujmov iného štátu či medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie 
alebo združenia štátov. Inak povedané, tento paragraf chráni záujmy Slovenskej republiky 
pred vyzradením dôverných a vyhradených skutočností. 
 
Objektívna stránka  
Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva v tom, že páchateľ vyzvedá skutočnosť 
utajovanú na ochranu štátu (či iného štátu či medzinárodnej organizácie, nadnárodnej 
organizácie alebo združenia štátov), označenú podľa zákona stupňom utajenia dôverné alebo 
vyhradené s cieľom vyzradiť ju inej nepovolanej osobe. Respektíve zbiera takéto údaje s tým 
istým cieľom, prípadne úmyselne vyzrádza takéto utajované skutočnosti nepovolanej osobe. 
Utajovanou skutočnosťou je podľa § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z., o ochrane 
utajovaných skutočností: "informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, 
ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, 
poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len 
„neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda 
Slovenskej republiky svojím nariadením." 
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Stupňom utajenia "Dôverné" sa podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona označuje skutočnosť 
vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych 
záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k 
jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky. Stupňom utajenia "Vyhradené" sa 
označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť 
poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by 
mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.  
 
Vyzradiť utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe je možné priamo (napr. pri rozhovore) 
alebo nepriamo - napr. tlačou alebo iným hromadným oznamovacím prostriedkom či 
konaním, ktoré sprístupní dokument obsahujúci utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe.  
 
Stupňom utajenia Dôverné či Vyhradené sa teda označujú skutočnosti, ktoré môžu v prípade 
neoprávnenej manipulácie poškodit záujmy Slovenskej republiky, resp. jej vzniknúť v tejto 
súvislosti ujma. Tou sa podľa zákona rozumie také ohrozenie alebo poškodenie záujmov 
Slovenskej republiky alebo záujmu, ku ktorého ochrane sa Slovenská republika zaviazala, 
ktorého následky nemožno odstrániť alebo možno ich zmierniť iba následným opatrením; 
podľa významu záujmu a závažnosti spôsobenej ujmy sa ujma člení na mimoriadne vážnu 
ujmu, vážnu ujmu, jednoduchú ujmu a nevýhodnosť pre záujmy Slovenskej republiky. 
 
Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu Ohrozovanie dôvernej alebo vyhradenej 
skutočnosti podľa §353 Trestného zákona zahŕňa konanie spočívajúce vo nielen vo vyzvedaní 
ale aj vo vyzradení utajovanej skutočnosti. Obe konania – ako vyzvedanie tak aj vyzradenie 
sú samostatnými konaniami, nie podmienenými. Navyše je možné predpokladať, že Jaroslav 
Naď ako minister obrany SR takýmito informáciami disponuje z titulu svojej funkcie. 
Minister obrany SR Jaroslav Naď fakticky vyzradil utajovanú skutočnosť, urobil tak verejne, 
v celoštátnom médiu v často sledovanej relácii.  
 
Subjektívna stránka 
Z kontextu relácie nevyplýva že išlo o žart ani o náhodné či neuvážené konanie a nevyplýva 
z neho ani to, že by minister obrany tak urobil pod nátlakom, pod vplyvom omamných či 
návykových látok či iných okolností sťažujúcich rozpoznanie závažnosti vlastného konania. 
Urobil tak úmyselne – zámerne, ako vyplýva z kontextu danej časti rozhovoru, počas snahy 
odôvodňovať hlukové parametre v okolí letiska Sliač počas budúcej prevádzky lietadiel F16 
či amerických vojsk v porovnaní so súčasnou situáciou (stíhačky MiG29) či minulosťou 
počas pobytu sovietskych vojsk dislokovaných na letisku Sliač. Minister obrany SR Jaroslav 
Naď namiesto všobecnej formulácie „niekoľko“ alebo „zopár“ uviedol konkrétny počet 
letuschopných lietadiel. Vôľová stránka konania ministra obrany SR jaroslava Naďa je tak 
zrejmá. 
 
Na základe uvedených skutočností podávam trestné oznámenie na ministra obrany Jaroslava 
Naďa pre podozrenie z možného spáchania trestného činu podľa §353 ohrozenie vyhradenej 
skutočnosti Trestného zákona  tým, že vyzradil utajovanú skutočnost stupňa „Vyhradené“ dňa 
18.01.2021 v poludňajších hodinách v rozhlasovej relácii „Braňo Závodský naživo“ 
vysielanej v celoštátnom médiu s vysokou počúvanosťou Rádio EXPRES.  
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S pozdravom.  
 Ing. Tomáš XXXXXXX 

 
 
 
 
  


