
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Invalidný	  dôchodca	  a	  súčasne	  pracovník	  SBS	  	  	  sa	  	  	  uznáva	  	  	  vinným,	  pretože	  dňa	  05.	  
03.	  2017	  	  v	  areáli	  futbalového	  štadióna	  v	  Moldave	  nad	  Bodvou	  pred	  asi	  50	  divákmi	  
vytiahol	  plynovú	  pištoľ,	  z	  ktorej	  jeden	  raz	  vystrelil	  do	  vzduchu	  a	  následne	  začal	  kričať	  
na	  divákov	  rómskeho	  etnika	  „postrieľam	  vás“,	  mával	   touto	  zbraňou,	  následne	  2x	  
vystrelil	  smerom	  k	  zemi	  a	  pristúpil	  k	  dvom	  stojacim	  maloletým	  osobám	  rómskeho	  
etnika,	  pričom	  im	  povedal,	  že	  „na	  vás	  treba	  len	  Hitlera“	  a	  následne	  z	  miesta	  činu	  
odišiel.	   Dopustil	   sa	   slovne,	   verejne	   a	   na	  mieste	   verejnosti	   prístupnom	   výtržnosti	  
tým,	  že	  hrubým	  spôsobom	  rušil	  priebeh	  verejného	  podujatia	  a	  spáchal	   taký	  čin	  z	  
osobitného	  motívu	   -‐	   z	  nenávisti	  voči	   skupine	  osôb	  pre	   ich	  skutočnú	  príslušnosť	  k	  
etnickej	  skupine	  a	  závažnejším	  spôsobom	  konania	  -‐	  so	  zbraňou	  a	  hrozbou	  inej	  ťažkej	  
ujmy.	  	  
Udelený	  trest:	  Peňažná	  pokuta	  vo	  výške	  1	  000	  Eur.	  	  

Obvinený	  je	  vinný,	  že	  dňa	  20.06.2017	  na	  terase	  baru	  za	  účasti	  viacerých	  hostí,	  začal	  
hlasno	  kričať	  a	  vyjadrovať	  sa	  o	  Rómoch	  a	  Židoch	  s	  použitím	  hesiel	  a	  výkrikov,	  „Židov	  
a	  Cigáňov	  treba	  dať	  do	  plynu“,	  „Jude	  raus“,	  a	  „Hitler	  bol	  pán“,	  ako	  aj	  prevolávaním	  
„Deutschland	  Deutschland	  uber	  alles,	  Nemecko	  je	  najlepšie“,	  následne	  opakovane	  
v	  stoji	  ako	  aj	  v	  sede	  zdvihol	  viditeľne	  svoju	  vystretú	  pravú	  ruku	  pred	  seba	  a	  vykonal	  
s	  ňou	  niekoľkokrát	  pohyb	  k	  srdcu	  a	  späť	  do	  výšky	  ramien	  pričom	  kričal	  slová	  „SIEG	  
HEIL“.	   Obvinený	   verejne	   a	   na	   mieste	   verejnosti	   prístupnom	   používaním	   hesiel	  
prejavoval	  sympatie	  k	  hnutiu	  a	  ideológii,	  ktoré	  smerujú	  alebo	  v	  minulosti	  smerovali	  
k	  potlačeniu	  základných	  práv	  a	  slobôd	  osôb	  a	  ktoré	  hlásajú	  rasovú	  nenávisť,	  spáchal	  
prečin	   prejavu	   sympatie	   k	   hnutiu	   smerujúcemu	   k	   potlačeniu	   základných	   práv	   a	  
slobôd.	  
Udelený	  trest:	  Odňatie	  slobody	  vo	  výmere	  8	  mesiacov	  s	  podmienečným	  odkladom	  
na	  12	  mesiacov.	  

20.7.2017	  	   	   	   	   Rozsudok	  č.	  2T/14/2017	  

7.11.2017	   	   	   	   Rozsudok	  č.	  3T/33/2017	  


