ČAT. JURAJ DOBROTKA – MLADŠÍ POMOCNÍK UZT-V, OSOBNÉ ČÍSLO: 418218
TRVALE BYTOM
PRIEVIDZA

Vážený pán
JUDr. Maroš Žilinka, PhD.
generálny prokurátor Slovenskej republiky
Štúrova Ulica č. 2
812 85 Bratislava

V Prievidzi dňa 8.4.2021

PODNET
na zosúladenie nezákonného stavu so zákonom

Vážený pán generálny prokurátor,
vzhľadom na skutočnosť odopretia práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou z
dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti sa na Vás obraciam so svojim
podnetom na vykonanie nápravy a zosúladenie nezákonného stavu so zákonom.
I.
Dňa 20.11.2020 som o 6:00 hod. prišiel na miesto výkonu štátnej služby. Pri vchode do vojenského
útvaru ma už čakal veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef Blaho. Tak ako dňa 10.11.2020,
11.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020, 18.11.2020 a 19.11.2020 aj v tento deň začal so
mnou riešiť problém na úseku verejného zdravotníctva, a to neprekrytie si horných dýchacích ciest
prekážkou v dýchaní. Mjr. Ing. Jozef Blaho podmienil môj vstup do objektu muničného skladu Nováky
obmedzením môjho dýchania prostredníctvom prekrytia si horných dýchacích ciest prekážkou
v dýchaní, čo som odmietol. On mi na to odoprel vstup do objektu muničného skladu Nováky.
Následne tento môj skutok Vojenská polícia objasňovala ako priestupok a dňa 12.1.2021 mi bola
rozkazom Veliteľa Zásobovacej základne II. Martin o uložení sankcie za priestupok č. ZZII MT-EL-2/1045-16/2021 za uvedené priestupky uložená sankcia, čiže bol som uznaný vinným (zatiaľ
neprávoplatne a aj nezákonne).
Dôkazy:
 Rozkaz vel. ZZII pokuta prevzal 20.1..pdf
 Predvolanie VP č.6 zo 17.12.2020.pdf
 Predvolanie VP č.1 z 13.11.2020.pdf
 Predvolanie VP č.2 z 13.11.2020.pdf
 Predvolanie VP č.3 z 18.11.2020.pdf
 Predvolanie VP č.4 z 18.11.2020.pdf



Predvolanie VP č.5 z 17.12.2020.pdf

Dňa 20.11.2020 som plk. Ing. Valentínovi CEBOVI, riaditeľovi vojenskej polície, emailom odoslal
“Oznámenie protiprávneho konania voči mojej osobe“, ktoré bolo súčasne trestným oznámením. Dňa
11.1.2021 som uvedené trestné oznámenie doplnil. Trestné oznámenie sa týkalo skutočností
nasvedčujúcich spáchanie trestného činu profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl Slovenskej
republiky, vojenskými policajtmi...podľa § 326 ods. 1 písm. b), ods. 4 písm. c) Tz. zákona zneužívanie
právomoci verejného činiteľa a iné. Konkrétne sa týkalo aj vyššie opísaného konania mjr. Ing. Jozefa
Blahu (taktiež aj konania dvoch vojenských policajtov: VP 0859 - npor. JUDr. Petra Paláka a VP č. 0601
- nrtm. Pavla Galadíka, ktorí objasňovali moje údajné priestupky na úseku verejného zdravotníctva).
Skutková podstata tohto môjho trestného oznámenia bola tá istá, ako som opísal vyššie, len s tým
rozdielom, že som v ňom vystupoval ako poškodený. Dozorujúcim prokurátorom sa stal JUDr. Ladislav
Sloboda z Okresnej prokuratúry Bratislava 1 (ČVS: 4PN 601/20/1101). Uznesením Okresného
riaditeľstva PZ, Odboru kriminálnej polície, 1. oddelenia vyšetrovania, M. Mišíka 2724/3, 971 01
Prievidza zo dňa 4.2.2021, sp. zn. ČVS: ORP-49/1-VYS-PD-2021, doručenému dňa 10.2.2021,
vyšetrovateľ PZ kpt. Mgr. Pavel Hlinka odmietol toto moje trestné oznámenie zo dňa 20.11.2020,
doplnené dňa 23.11.2020, dňa 30.11.2020, dňa 4.12.2020, dňa 8.12.2020, dňa 12.12.2020, dňa
23.12.2020, dňa 11.1.2021 a dňa 28.1.2021. Následne som proti tomuto uzneseniu podal „Sťažnosť
zo dňa 11.2.2021“ (o tejto sťažnosti dozorujúci prokurátor ku dnešnému dňu nerozhodol).
Dôkazy:
 Oznámenie VP o postúpení 30.11.2020.pdf
 Upovedomenie (VP) okresná prok. Bratislava z 28.12.2020.pdf
 Uznesenie-Vyš. PD-moje TO prevzal 9.2.2021.pdf
Z uvedeného je zrejmé, že aj napriek skutočnosti, že v prípade, v ktorom Vojenská polícia objasňovala
vyššie opísané skutky ako priestupky a následne mi dňa 12.1.2021 bola rozkazom Veliteľa
Zásobovacej základne II. Martin o uložení sankcie za priestupok č. ZZII MT-EL-2/10-45-16/2021 za
uvedené priestupky uložená sankcia (bol som uznaný vinným, zatiaľ neprávoplatne) a aj v prípade
môjho trestného oznámenia, v ktorom som vystupoval ako poškodený (dozorujúci prokurátor JUDr.
Ladislav Sloboda z Okresnej prokuratúry Bratislava 1 - ČVS: 4PN 601/20/1101, vyšetrovateľ PZ kpt.
Mgr. Pavel Hlinka - ČVS:ORP-49/1-VYS-PD-2021), išlo o posudzovanie tých istých skutkov vo viacerých
konaniach (v niektorých som vystupoval ako obvinený a neskôr aj uznaný vinným (neprávoplatne)
a v inom zas ako poškodený), pričom neprišlo k ich spojeniu. Súčasne si dovoľujem upozorniť, že je
vysoko pravdepodobné, že v súvislosti s vyššie uvedeným trestným oznámením boli Vojenskou
políciou okrem ČPS: VPBA-37/2020-OddTO, VPBA-38/2020-OddTO, VPBA-39/2020-ODDTO, VPBA40/2020-ODDTO, VPBA-41/2020-ODDTO, VPBA-43/2020-OddTO, VPBA-44/2020-OddTO, VPBA45/2020-OddTO, VPBA-46/2020-OddTO, VPBA-47/2020-OddTO, VPBA-48/2020-OddTO, VPBA49/2020-OddTO, VPBA-57/2020-OddTO, VPBA-58/2020-OddTO, VPBA-50/2020-OddTO, VPBA51/2020-OddTO, VPBA-52/2020-OddTO, VPBA-53/2020-OddTO, VPBA-54/2020-OddTO, VPBA55/2020-OddTO, VPBA-56/2020-OddTO, VPBA-59/2020-OddTO, VPBA-60/2020-OddTO, začaté aj
ďalšie konania vo veci objasňovania mojich údajných priestupkov na úseku verejného zdravotníctva.

II.
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V opisované ráno dňa 20.11.2020 prišlo aj k ďalšej udalosti. Po odopretí vstupu do objektu
muničného skladu Nováky mi veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef Blaho vydal písomný
rozkaz na spresnenie výkonu štátnej služby č. 224 zo dňa 20.11.2020, kde mi v článku 1, na základe
čiastkového rozkazu (FRAGO) č.001 veliteľa regionálneho veliteľstva Topoľčany (RHQ-TO) pre
operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ rev.2-č.: 1.mb-345-83/2020 nariadenia veliteľa operačného
veliteľstva Topoľčany, nariadil, citujem: “zúčastniť sa operácie spoločná zodpovednosť kde budete
vyčlenený pre potreby RHQ Topoľčany ako administratívny pracovník určeného odberového miesta
v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“. Tento rozkaz som odmietol splniť s písomným uvedením
nasledovného textu, citujem: „vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto rozkaze) vo veci
mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť z dôvodu, že takúto
povinnosť mi ukladá § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” (pozn.:§ 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015
Z.z.: Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo
pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi
bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo
pokyn vydal.).
Dôkazy:
 00_OPORD_RHQ TO_SPOLOČNÁ_ZODPOVEDNOSŤ rev 2.docx
 Scan rozkazu 1str. č. 224 z 20.11.2020.pdf
 Scan rozkazu 2str. č. 224 z 20.11.2020.pdf
Ak je z vyššie uvedených rozkazov zrejmé, operácia „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ vychádzala z
Uznesenie vlády č. 665/2020 o schválení použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a
vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť
ochorenia COVID-19. V uvedenom uznesení Vláda SR v bode A.2. schválila, citujem: „použitie
ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na
území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania
následkov núdzového stavu“. Pritom platí, že v čase núdzového stavu môže nariadiť výkon
mimoriadnej služby profesionálnym vojakom iba prezident na návrh vlády (Čl. 5 odst. 4 písm a)
Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.). Mimoriadnou službou je vojenská služba vykonávaná v
služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie (v našom prípade v období núdzového stavu)
povinný vykonať vojak mimoriadnej služby (§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 570/2005 Z.z.), pričom
vojakom mimoriadnej služby je profesionálny vojak, ktorému bol v období krízovej situácie (v našom
prípade v období núdzového stavu) nariadený výkon mimoriadnej služby (§ 2 odst. 1 písm. e) bod 1
zákona č. 570/2005 Z.z.). Z uvedeného je zrejmé, že Vláda SR mala v krízovej situácii kompetenciu na
„schválenie návrhu na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky“, ktorý mala predložiť prezidentovi
Slovenskej republiky, a nie na „schválenie použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Prezident
Slovenskej republiky tak v prípade operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ v čase núdzového stavu
nenariadil profesionálnym vojakom výkon mimoriadnej služby.
Následne som si tým, že som veliteľovi mjr. Ing. Jozefovi Blahovi plk. Ing. Ondrejovi Bagačkovi veliteľovi ZZII Martin o 9:05 hod. odoslal email s názvom, citujem: “Bezodkladné splnenie
oznamovacej povinnosti v zmysle § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” splnil svoju zákonnú
oznamovaciu povinnosť. Súčasne som požiadal plk. Ing. Ondreja Bagačku, aby moje oznámenie
považoval aj za trestné oznámenie. Mjr. Ing. Jozef Blaho mi totiž vydal rozkaz, ktorého splnením by
3

som spáchal niekoľko trestných činov, citujem: “V zmysle vyššie uvedeného mám za to, že splnením
písomného rozkazu veliteľa muničného skladu mjr. Jozefa Blahu na spresnenie výkonu štátnej služby č.
224 zo dňa 20.11.2020, kde mi v článku 1, na základe čiastkového rozkazu (FRAGO) č.001 veliteľa
regionálneho veliteľstva Topoľčany (RHQ-TO) pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ rev.2-č.:
1.mb-345-83/2020 nariadenia veliteľa operačného veliteľstva Topoľčany, nariadil, citujem: “zúčastniť
sa operácie spoločná zodpovednosť kde budete vyčlenený pre potreby RHQ Topoľčany ako
administratívny pracovník určeného odberového miesta v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“, by som
ako člen organizovanej skupiny osôb spáchal nasledovné trestné činy:
 Trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona) z dôvodu
podieľania sa na úmyselnom poškodzovaní zdravia testovaných osôb na prítomnosť ochorenia
COVID-19 prostredníctvom rýchlych antigénových testov na COVID-19 (zdravotnícke pomôcky
in vitro) bez jednoznačného dokladovania certifikácie na území Európskej únie
a rešpektovania slobodného a informovaného súhlasu testovaných osôb, teda spôsobom
odporujúcim zákonu, ako aj prekročením svojej právomoci, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že
výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom nenariadil prezident na návrh vlády tak,
ako to jednoznačne stanovuje Čl. 5 odst. 4 písm a) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.), ale
schválila ho iba vláda svojim uznesením č. 665, zo dňa 18.10.2020. Vzhľadom na skutočnosť,
že podľa Čl. 2 ods.2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, ako aj s poukazom na zásadu EX INIURIA IUS
NON ORITUR – z bezprávia nevzniká právo, akékoľvek konanie profesionálneho vojaka na
základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665, zo dňa 18.10.2020 súvisiace s prípravou
alebo vykonaním celoštátneho testovaniu obyvateľstva na území Slovenskej republiky na
prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu je konaním odporujúcim zákonu
a prekročením mojej právomoci.
 Založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd (§
421 Trestného zákona) a to obmedzovaním nedotknuteľnosti (telesnej) osoby (Čl. 16 ods.1
Ústavy SR) nerešpektovaním slobodného a informovaného súhlasu testovaných osôb.
 Neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami (§ 170
Trestného zákona) podieľaním sa na vykonávaní testovania (odbere buniek) realizovanom
antigénovými testami na ochorenie COVID-19 (zdravotnícke pomôcky in vitro) bez
jednoznačne preukázanej certifikácie na území Európskej únie.“.
Doručenie môjho emailom zaslaného trestného oznámenia odoslaného dňa 20.11.2020 o 9:05 hod.
veliteľovi ZZII Martin plk. Ing. Ondrejovi Bagačkovi (veliteľ mjr. Ing. Jozefa Blahu) s názvom, citujem:
“Bezodkladné splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.”, som
následne overil priamo s plk. Ing. Ondrejom Bagačkom formou telefonického rozhovoru. V tomto
telefonickom rozhovore mi plk. Ing. Ondrej Bagačka potvrdil doručenie uvedeného emailu slovami,
citujem: „obdržal som ho no čo potrebujete“.
Dôkazy:
 Oznamovacia povinnosť Bagačka 20112020.pdf
 audio záznam plk. Bgačka 20.11.2020.mp3
 prepis audio nahrávky plk. Bagačka z 20.11.2020.pdf
Z prepisu audionahrávky s plk. Bagačka zo dňa 20.11.2020:
plk. Bagačka: prosím
ja: čatár Dobrotka dobrý deň hovorím prosím Vás s plukovníkom Bagačkom
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plk. Bagačka: no čo potrebujete pán čatár
ja: pán plukovník chcem sa len opýtať poslal som Vám dneska mail chcem vedieť či ste ho obdržali, či
Vám prišiel
plk. Bagačka: obdržal som ho no čo potrebujete
ja: nič len toto som sa chcel opýtať či ste ho videli to je všetko čo som potreboval
plk. Bagačka: videl som ho áno
ja: dobre tak Vám ďakujem prajem pekný deň majte sa do počutia
plk. Bagačka: nemáte za čo aj ja Vám pán čatár
Dôkazy:
Oznamovacia povinnosť Bagačka 20112020.pdf
Výsledkom vyššie opisovaného konania bola skutočnosť, že moje “Bezodkladné splnenie oznamovacej
povinnosti v zmysle § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.”, v ktorom som požiadal plk. Ing. Ondreja
Bagačku, aby moje oznámenie považoval aj za trestné oznámenie, bolo úplne odignorované.
Naopak dňa 28.12.2021 bolo vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi,
odb. kriminálnej polície pod ČVS: ORP-741/1-VYS-PD-2020 vydané uznesenie, v ktorom voči mne
vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin neuposlúchnutie rozkazu podľa § 393 ods. 1, ods. 4
Trestného zákona s poukazom na § 134 ods. 2 písm. a) Trestného zákona, zo skutkových dôvodov
ako sú uvedené v uvedenom uznesení. Voči uvedenému uzneseniu som v zákonnej lehote podal
sťažnosť, ktorú dňa 02.02.2021 prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda
pod sp. zn.: I Pv 9/21/1101-7 vydaným uznesením, zamietol, pretože bola podľa jeho názoru podaná
oneskorene.
Dôkazy:


Uznesenie trest. stíhanie z 28.12.2020.pdf



Uznesenie-zamietnutie prevzal 15.2.2021.pdf

V spise ČVS: ORP-741/1-VYS-PD-2020 sa tiež nachádza Úradný záznam o podaní informácie kpt. Ing.
Zdenkom Fakačom, ktorý je náčelníkom štábu VÚ 5728 Nováky. „K veci uviedol, že dňa 20.11.2020 sa
mal čat. Juraj Dobrotka zúčastniť testovania na Covid 19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť, kde
mal byť zaradený na odbernom mieste, ktoré by určila 1. mechanizovaná brigáda v Topoľčanoch. Bolo
mu to oznámené veliteľom mjr. Ing. Blahom, v piatok 20. 11. 2020 o 05:45 hod na vchode do útvaru v
Novákoch. Jeho reakcia bola že to chce písomne. Na základe toho mjr. Ing. Jozef Blaho vydal
písomne vojenský rozkaz veliteľa muničného skladu č. 224/2020 zo dňa 20. 11. 2020, ktorým
čatárovi Dobrotkovi bolo nariadené zúčastniť sa operácie Spoločná zodpovednosť ako
administratívny pracovník určeného odberového miesta v dobe od 20. 11. 2020 do 22. 11. 2020. Čat.
Juraj Dobrotka prevzal písomný rozkaz na vstupe do objektu a na výtlačok rozkazu potvrdil jeho
prevzatie a pridal k tomu svoj písomný komentár, v ktorom uviedol, že vzhľadom k absencii rozkazu
prezidentky v tomto rozkaze vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz, ho
odmieta splniť z dôvodu, že takúto povinnosť mu ukladá § 132 ods. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.
Potom čat. Juraj Dobrôtka odišiel preč. Veliteľ útvaru mjr. Blaho odmietnutie splnenia rozkazu
oznámil nadriadenému stupňu do Martina ako aj na 1. mechanizovanú brigádu do Topoľčian.“
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Z vyššie uvedeného je zrejmé, že dozorujúcim prokurátorom v trestnom konaní ČVS: ORP-741/1-VYSPD-2020, v ktorom vystupujem v postavení obvineného, je prokurátor Okresnej prokuratúry
Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda (sp. zn.: I Pv 9/21/1101).
Taktiež z vyššie uvedeného (v časti I. tohto podnetu) je zrejmé, že dozorujúcim prokurátorom v
konaní ČVS: ORP-49/1-VYS-PD-2021, v ktorom vystupujem v postavení poškodeného, je prokurátor
Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda (sp. zn.: 4PN 601/20/1101).
Je rovnako zrejmé, že moje “Bezodkladné splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle § 132 odst. 5
Zákona č. 281/2015 Z.z.”, v ktorom som požiadal plk. Ing. Ondreja Bagačku, aby moje oznámenie
považoval aj za trestné oznámenie, bolo úplne odignorované.
Čl. 12 ods. 1 Ústavy SR: “Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody
sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.”.
Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR: “Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na
nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej
republiky.“
§ 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon):
„Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia,
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby
pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu
alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej
činnosti.1a)“.
§ 2a ods. 2 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon): „Priama
diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako
sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.“.
§ 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon): „Každý má
podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.“
Takže v konaniach ČVS: ORP-741/1-VYS-PD-2020 a ČVS: ORP-49/1-VYS-PD-2021 je dozorujúcim
prokurátorom jedna a tá istá osoba, ktorou je prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr.
Ladislav Sloboda (I Pv 9/21/1101 a sp. zn.: 4PN 601/20/1101).
V konaní ČVS: ORP-741/1-VYS-PD-2020 (I Pv 9/21/1101), v ktorom som v pozícii obvineného,
prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda dozoruje vec: „obvinenie pre
zločin neuposlúchnutie rozkazu podľa § 393 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona s poukazom na § 134 ods.
2 písm. a) Trestného zákona“.
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V konaní ČVS: ORP-49/1-VYS-PD-2021 (4PN 601/20/1101), v ktorom som v pozícii poškodeného,
dozoruje vec: „podozrenie zo spáchania prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa §326
ods. 1 písm. a) Trestného zákona“.
Z uvedeného je zrejmé, že prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda
dozoruje vec, v ktorej som v pozícii obvineného, ako konanie za krízovej situácie, ktorou je núdzový
stav a súčasne dozoruje vec, v ktorej som v pozícii poškodeného, ako konanie, ktoré sa neuskutočnilo
za krízovej situácie, ktorou je núdzový stav.
Z uvedeného je zrejmé, že uvedeným konaním prišlo k odopretiu môjho práva na rovnaké
zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Mám za to, že dôvodom takéhoto postupu je
oznámenie trestnej činnosti, ktorú som rozkry
l svojim trestným oznámením zo dňa 20.11.2020 (doplnené dňa 23.11.2020, dňa 30.11.2020, dňa
4.12.2020, dňa 8.12.2020, dňa 12.12.2020, dňa 23.12.2020, dňa 11.1.2021 a dňa 28.1.2021)
v prostredí Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú nielen nezákonne
vedené priestupkové konania vedené voči mojej osobe, ale aj účelovo zinscenované disciplinárne
konanie, ktoré bolo voči mojej osobe vedené za dôvodu nedodržania podmienok vykonania služobnej
cesty na základe nevykonateľného rozkazu, navyše z pohľadu vykonania služobnej cesty vydaného
v budúcnosti.
Dôkazy:


Výpis písomného vojenského rozkazu služob. ces.pdf



Disciplinárny rozkaz z 15.1.2021.pdf
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Zrušenie discip.roz. prevzal 19.1.2021.pdf

Vážený pán generálny prokurátor,
s poukazom na vyššie opísané nezákonné odopretia práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred
diskrimináciou z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti sa na Vás
obraciam so svojim podnetom na vykonanie nápravy a zosúladenie nezákonného stavu so zákonom.

S pozdravom

čat. Juraj Dobrotka
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Predvolanie VP č.1 z 13.11.2020.pdf
Predvolanie VP č.2 z 13.11.2020.pdf
Predvolanie VP č.3 z 18.11.2020.pdf
Predvolanie VP č.4 z 18.11.2020.pdf
Predvolanie VP č.5 zo 17.12.2020.pdf
Predvolanie VP č.6 zo 17.12.2020.pdf
Oznámenie VP o postúpení 30.11.2020.pdf
Upovedomenie (VP) okresná prok. Bratislava z 28.12.2020.pdf
Uznesenie-Vyš. PD-moje TO prevzal 9.2.2021.pdf
00_OPORD_RHQ TO_SPOLOČNÁ_ZODPOVEDNOSŤ rev 2.docx
Scan rozkazu 1str. č. 224 z 20.11.2020.pdf
Scan rozkazu 2str. č. 224 z 20.11.2020.pdf
Oznamovacia povinnosť Bagačka 20112020.pdf
audio záznam plk. Bgačka 20.11.2020.mp3
prepis audio nahrávky plk. Bagačka z 20.11.2020.pdf
Uznesenie trest. stíhanie z 28.12.2020.pdf
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