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RNDr. Karol Ondriaš, DrSC., (adresa)  

a 

Ing. Jalal Suleiman, PhD., (adresa)  

 
Obvodné oddelenie PZ Staré Mesto - západ 

Lermontovová 1,  
812 13 Bratislava 

 

Vec :  T r e s t n é  o z n á m e n i e 

 

Podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávame trestné oznámenie pre podozrenie 

zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 

Trestného zákona, na neznámeho páchateľa. 

Odôvodnenie : 

V časopise MESA 10, 1999 sme našli nasledovné údaje o privatizácii národného majetku 

v rokoch 1995-1998 na Slovensku, ktoré prikladáme nižšie ako: Príloha č. 1. Ako je uvedené 

nižšie údaje pochádzajú pravdepodobne z Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného 

majetku, FNM SR, asi z jesene 1998 alebo z roku 1999.  

Ako vidieť z tabuľky prílohy č. 1., kúpne ceny privatizovaného majetku a uhradené hodnoty 

boli oveľa nižšie ako účtovná hodnota majetku. Tým sa mnohé osoby dopustili trestného činu. 

Pretože o údajoch v tabuľke pravdepodobne vedeli aj pracovníci ministerstva privatizácie, 

ktorí podľa našich znalosti nedali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, títo sa mohli 

dopustiť tiež trestného činu. 

Predpokladáme, že uvedená tabuľka bola zostavená z konkrétnych údajov osôb, ktorí 

privatizovali národný majetok za nižšiu cenu ako ich účtovná hodnota. To znamená, že 

zoznam týchto osôb je pravdepodobne na ministerstve. 

Je pravdepodobné, že zoznam osôb, ktorí privatizovali národný majetok na cenu, ktorá bola 

nižšia ako ich účtovná hodnota, bude uvedený taktiež v „Čiernej knihe“, ktorú poslanci NR 

SR na jeseň v roku 1998 ukazovali v NR SR, čo bolo možné vidieť aj v televízii. Je potrebné 

využiť údaje z „Čiernej knihy“, aby sa zistil pravdepodobný zoznam páchateľov.   

Vzhľadom k vyššie uvedeným okolnostiam sa domnievame, že týmto konaním 

bola naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci verejného 

činiteľa podľa § 326 zákona č. 300/2005  Z. z., Trestný zákon v platnom znení. Žiadame 

preto, aby v tejto veci bolo začaté trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi. 

S pozdravom, 

V Bratislave: 10.2.2012     

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.        Ing. Jalal Suleiman, PhD., 
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Príloha č. 1. 

 

Nové vedenie FNM a Ministerstva privatizácie začalo, podobne ako ostatné inštitúcie, svoju činnosť analýzou a 

mapovaním zdedeného stavu. Že to nie je stav veľmi pozitívny, vidno aj z nasledujúcej tabuľky  

FNM SR : podiel kúpnych cien a uhradených súm k účtovnej hodnote privatizovaného majetku 

Rok Účtovná 

hodnota 

(tis. Sk) 

Kúpna cena 

(tis. Sk) 

Kúpna 

cena/účtovná 

hodnota v % 

Zaplatené do 

31.12.1998 

(tis. Sk) 

Uhradené 

účt. hodnota 

v % 

1995 37 278 070 12 706 436 34,09 9 498 604 25,48 

1996 43 805 533 11 596 916 26,47 7 067 516 16,13 

1997 15 317 456 3 521 388 22,99 2 038 884  13,31 

1998 12 815 857 2 917 726 22,77 1 095 657 8,55 

Spolu  109 216 916 30 742 466 28,15 19 700 661 18,04 

zdroj: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku, FNM SR 

Vyšlo s láskavou podporou Open Society Fund 

Šéfredaktor: Marek Jakoby MESA 10 - Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy  

Hviezdoslavovo nám. 17; 811 02 Bratislava; Slovenská republika  

tel: +421-2-54435 328, 54434 009; fax: +421-2-54432 189;  

e-mail: mesa10@mesa10.sk  

INTERNET: http://www.mesa10.sk 

(c) Copyrights MESA 10, 1999 
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