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Občianske združenie TOP GUN club, Adámiho 5, 841 05 Bratislava, IČO: 42173931 
 
 

Adresát: 

Krajský úrad ŽP v Bratislave  

Karloveská 2  

842 19 Bratislava 4  

 
 
Vaše číslo listu: zo dňa: Naše číslo listu: Vybavuje:   dňa: 
ZPO/1047/2011  4.4.2011    Ing. Andrej Molčányi  12.4.2011 
 

Vec: Doplnenie sťažnosti na konanie člena stráže prírody 
 

Dole podpísaný Ing. Andrej Molčányi, predseda občianskeho združenia TOP GUN 
club (ďalej len OZ) dopĺňam touto cestou (na základe vašej výzvy) sťažnosť na konanie 
člena stráže prírody (ďalej len SP) podanú dňa 28.3.2011 na vašom úrade. 

 
Vo vašej odpovedi nás vyzývate k doplneniu mena strážcu. Tu chcem však poukázať na 

ustanovenie § 74 ods. 1 zákona č. 543/2002, podľa ktorého člen SP nie je povinný 
oznámiť svoje meno ani priezvisko, a navyše nesmie vydať z rúk svoj odznak ani preukaz, 
pričom je povinný na požiadanie iba ukázať ich prednú stranu. Presne tak sa i stalo. Na 
prednej strane preukazu bola fotografia ako i spomínané číslo ZA/I 112/a, avšak žiadne 
meno ani priezvisko – tie sa nachádzajú na zadnej strane (viď prílohu uvedeného zákona). 
Príslušnosť k stráži prírody preukázal navyše zvolaním „stráž prírody“, presne ako ukladá 
uvedený zákon. Keďže nám spomínaná osoba vyslovene zakázala odfotiť si čo i len prednú 
stranu jeho preukazu, tak sme údaje aspoň riadne zaznačili a odpis údajov i skontrolovali. 
O pravosti ním predložených dokladov (odznaku a preukazu) rovnako ako ani o správnosti 
údajov na nich uvedených (ev. číslo) nebol v danej chvíli nijaký dôvod pochybovať. 

Istým vodítkom by však mohla byť skutočnosť, že konflikt podobného charakteru 
zaregistrovali v apríli minulého roku naši priatelia lodní modelári na jazere Štrkovec, kde sa 
im rovnakým spôsobom preukázala osoba s tým istým číslom preukazu ako uvádzame my. 
Táto osoba podľa ich tvrdení pôsobí na Útvare inšpekcie ochrany prírody, sídliaceho na 
Karloveskej ul. v Bratislave. Prosím, preverte z úradnej moci identitu spomínanej osoby i na 
tomto útvare. 
 
Záver: 
 

Pokiaľ z predložených informácii, nebudete schopní určiť identitu člena SP, navrhujeme 
nasledovný postup: 

 
• Zotrvať v našich voľno-časových aktivitách v danej lokalite (samozrejme v súlade 

s platnou legislatívou SR a so zreteľom na ochranu prírody); 
• Vyčkať, či sa dotyčná osoba opätovne objaví a bude sa prezentovať ako člen SP; 
• Privolať políciu a trvať na overení a zadokumentovaní jeho totožnosti ako i na 

preskúmaní pravosti ním predkladaných dokladov (odznaku i preukazu SP); 
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• Vyžiadať aby bol policajný zápis zaslaný vášmu úradu alebo aspoň sprístupnený 
na vaše vyžiadanie pre posúdenie pravosti člena SP; 

• Ak sa preukáže neoprávnenosť konania uvedenej osoby, podáme rovno na 
mieste trestné oznámenie už na konkrétneho páchateľa. 

 
Veríme, že ak pod rúškou člena SP vystupuje osoba, ktorá takto koná protiprávne, že je 

v našom spoločnom záujme zabrániť tomu. 
 
K tomuto účelu vás preto touto cestou zároveň žiadame, aby ste na základe detailného 

posúdenia našej Dôvodovej správy uvedenej v pôvodnej sťažnosti zo dňa 28.3.2011, 
zaujali písomné stanovisko k našim aktivitám v uvedenej lokalite. Toto stanovisko by sme pri 
komunikácii s policajnými orgánmi mohli predložiť na našu obranu. 

 
Za vaše prešetrenie ako stanovisko vopred ďakujeme. 

 
V Bratislave dňa 12. apríla 2011 

 
predseda OZ 
Ing. Andrej Molčányi 

 
TOP GUN club 
Adámiho 5 
841 05 Bratislava 

 


