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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  

 

Vec: Sťažnosť na konanie člena stráže prírody 
 

Dole podpísaný Ing. Andrej Molčányi, predseda občianskeho združenia TOP GUN 
club (ďalej len OZ) podávam touto cestou v mene nášho OZ sťažnosť na konanie člena 
stráže prírody (ďalej len SP) s evidenčným číslom ZA/I 112/a, ktorý svojim postupom dňa 
23. marca 2011 o 17:15 hod. neoprávnene a v rozpore platnou legislatívou SR obmedzil 
občianske práva a slobody a svojimi hrozbami bránil výkonu voľno-časových aktivít štyrom 
našim riadnym členom za nasledovných okolností: 
 

• Členovia nášho OZ – letecko-modelárskeho klubu, ktorých vedieme v evidencii pod 
licenčnými číslami SVK-64-35, SVK-64-34, SVK-64-18 a SVK-64-12, sa plánovali 
v uvedenom čase venovať tréningu svahového lietania s rádiom riadenými 
bezmotorovými modelmi lietadiel s rozpätím cca 1,2m v lokalite Sandberg priamo 
pri oplotenom objekte vodárne, teda dokonca mimo 100-metrového ochranného 
pásma  so 4. stupňom ochrany Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. 

• Člen SP, ktorého má váš úrad v evidencii zoznamu členov SP pod hore uvedeným 
evidenčným číslom, po preukázaní príslušnosti k SP, poukazujúc na ustanovenia 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny vyzval členov nášho OZ, aby 
upustili od úmyslu venovať sa voľno-časovej aktivite, ktorá priamo vyplýva zo stanov 
nášho OZ a ktorá je súčasťou ich individuálneho tréningového plánu. 

• Spomínaný člen SP argumentoval o. i. i ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) 
uvedeného zákona, podľa ktorého sa „vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na let 
lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je 
menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo 
lietajúceho športového zariadenia.“ 

• Svojvoľnou interpretáciou tohto ustanovenia zákona ich uviedol do omylu a pod 
hrozbou privolania zložiek policajného zboru zabránil naším aktívnym členom OZ 
v ich tréningu a teda i v slobodnom výkone ich občianskych práv. 

 
Dôvodová správa: 
 

• Naše letecké modely nespadajú do kategórie lietadiel a ani lietajúcich 
športových zariadení ani pod zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve. 

• Navyše ako bolo už hore uvedené, naše modely, ktoré používame pri svahovom lietaní 
nie sú vybavené žiadnym motorom a negenerujú preto pri svojej prevádzke ani 
žiadne emisie a ani žiaden hluk. 

• Tieto modely využívajú na svoj pohon výlučne a jedine prirodzené svahové 
prúdenie vetra na náveternej strane svahu a ich pristátie ako i štart vyžaduje 
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minimálnu plochu na hrane svahu, ktorá nieje o nič väčšia než pri bežnom pohybe 
turistov. 

• Naše aktivity nemáme v Bratislavskom regióne (teda v sídle nášho OZ) kde 
prevádzkovať než pod Sandbergom, nakoľko charakter terénu v okolí Bratislavy ako 
i veterná mapa Slovenska (s prevažujúcimi S-Z vetrami) nevytvárajú inde vhodné 
podmienky pre naše voľno-časové aktivity v tejto kategórii leteckého modelárstva. 

• Ak by sme za touto aktivitou museli individuálne dochádzať na iné vzdialenejšie 
lokality Slovenska, spôsobovali by sme tak produkovaním emisií druhotne väčšie 
škody na životnom prostredí než za súčasného stavu. 

• Naše stanovy, ktoré sú zapísané v registri MV SR pod č. VVS/1-900/90-34 512, 
priamo vo svojich cieľoch obsahujú nasledovné ustanovenie: 
„Cieľom klubu je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celoštátnej ale i 
medzinárodnej úrovni v oblasti prevádzky rádiom riadených modelov lietadiel. Klub si 
kladie za cieľ združovať osoby so záujmom o aktivity vo vyššie uvedenej oblasti, so 
zreteľom na bezpečnosť a zdravie osôb, ochranu majetku a životného 
prostredia. Rovnako si klub kladie za cieľ rozvoj a podporu aktivít detí a mládeže 
v uvedenej oblasti.“ 
Teda sami pri svojich aktivitách kladieme dôraz na ochranu životného 
prostredia a v tomto duchu vedieme i našu mládež. 

• Počas obdobia totality, ktorú majú mnohí z nás ešte v živej pamäti, sme nemohli 
prevádzkovať tieto naše aktivity v lokalite Sandberg, nakoľko táto podliehala 
najprísnejšiemu stupňu ochrany štátnych hraníc ČSSR. Rovnako tak ani vtedajšie 
aktivity ochranárov životného prostredia (spravidla poväčšinou z prostredia disentu) 
nemali v tom čase „zelenú“. Dnes však žijeme v inej, slobodnejšej dobe a preto 
nesmerujme svoje konanie zbytočne proti sebe ale snažme sa vytvoriť radšej 
súlad v našich záujmoch. Tým chcem teda nepriamo povedať, aby nám sektor 
ochrany životného prostredia nevytváral prekážky napr. nekompetentným 
zásahom ich členov SP ale vyvinul skôr úsilie o súlad našich záujmov. 

 
Záver: 
 

Nakoľko podľa § 89 ods. 9) trestného zákona je člen SP verejným činiteľom, tak 
môžeme jeho postup klasifikovať ako trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa 
a zvažujeme podanie trestného oznámenia v predmetnej veci. 
 

Keďže podľa nás svojim konaním porušil člen SP sľub uvedený v ustanovení § 72 
ods. 8 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, trváme na tom aby bola 
oprávnenosť postupu člena SP riadne prešetrená a aby v prípade preukázania prekročenia 
svojich kompetencií bol v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) vyškrtnutý zo zoznamu členov SP. 
 

Vaše stanovisko k predmetnej sťažnosti ako i výsledky prešetrenia postupu 
menovaného člena SP očakávame v písomnej forme v zákonom stanovenej lehote. 
 

V Bratislave dňa 28. marca 2011 
 

predseda OZ 
Ing. Andrej Molčányi 

 
TOP GUN club 
Adámiho 5 
841 05 Bratislava 


