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Kauza: Greenpeace aktivisti a aktivistky v Novákoch - časový prehľad 
 

28. novembra 2018 
Aktivisti a aktivistky Greenpeace vyvesili 15-metrov dlhý transparent na ťažobnej veži firmy 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v Novákoch s nápisom „Skončite dobu uhoľnú“. Cieľom 

aktivity bolo poukázať na problémy okolo ťažby a spaľovania uhlia na Slovensku. Po tom, ako 

aktivisti zliezli z ťažobnej veže, zadržala ich polícia. Z pôvodných 15 aktivistov ešte v ten večer 

prvých troch polícia prepustila. Zvyšných sedem žien a päť mužov zo štyroch krajín (Slovensko, 

Česko, Fínsko a Belgicko) ponechala v policajnej cele. 

 

29. novembra 2018 
Policajný vyšetrovateľ začal voči zadržaným aktivistom a aktivistkám trestné stíhanie vo veci 

zločinu všeobecného ohrozenia. Aktivisti zostávajú zadržaní políciou. 

 

30. novembra 2018 
Okresná prokuratúra v Prievidzi obvinila 12 aktivistov a aktivistiek z prečinu úmyselného 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, ktorý hrozí trestom až 

päť rokov vo väzení.  

 

1. decembra, 2018 
Aktivisti a aktivistky prechádzajú výsluchom pred Okresným súdom v Prievidzi, ktorý má 

rozhodnúť o návrhu na vzatie do väzby. 

        

2. decembra, 2018 
Okresný súd v Prievidzi rozhodol, že aktivisti a aktivistky Greenpeace budú až do súdneho procesu 

stíhaní vo väzbe. Dôvodom väzby mali byť podľa sudkyne  obavy, že budú páchať trestnú činnosť. 

Keďže vznikli pochybnosti o nestrannosti konania orgánov činných v trestnom konaní, právni 

zástupcovia obvinených vzniesli námietku zaujatosti a žiadajú o presunutie vyšetrovania prípadu 

mimo daný región. Zároveň sa proti rozhodnutiu súdu okamžite odvolali. 

 

4. decembra 2018 
Dvanásť zadržaných aktivistov a aktivistiek Greenpeace prepustili z väzby v Ilave po príkaze 

generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Dôvody väzby podľa neho neexistovali v čase podávania 

návrhu.  

 

8. decembra, 2018 
Trestné stíhanie aktivistov a aktivistiek Greenpeace odobrali Okresnej prokuratúre v Prievidzi. 

Aktivisti a aktivistky sa obávali, že tamojšie vyšetrovacie orgány môžu byť v tomto prípade zaujaté. 

Prípad prevzala Krajská prokuratúra v Trenčíne. Právny zástupca aktivistov a aktivistiek žiada ďalej 

odobranie prípadu aj KP v Trenčíne a jeho pridelenie inej krajskej prokuratúre, kde nebude hroziť 

zaujatie. 

 

13. decembra, 2018 
Generálny prokurátor rozhodol, že prípad dvanástich aktivistov a aktivistiek Greenpeace zostáva v 

kompetencii Trenčianskej krajskej prokuratúry. Podľa generálneho prokurátora sú návrhy 

obvinených neopodstatnené, pretože nezistili zákonné dôvody, resp. žiadne konkrétne skutočnosti a 
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okolnosti, ktoré by odôvodňovali odňatie predmetnej trestnej veci krajskej prokuratúre a jej 

prikázanie inej (krajskej) prokuratúre. 

 

18. decembra, 2018 
Krajská prokuratúra v Trenčíne zrušila na základe sťažnosti obvinenie vznesené vyšetrovateľom 

voči dvanástim aktivistom a aktivistkám. Podľa prokuratúry aktivisti a aktivistky svojim konaním 

neohrozili žiadne všeobecne prospešné zariadenie. Ťažobná veža, na ktorú vyvesili transparent, nie 

je určená na prepravu baníkov. Slúži na odťažbu vyťaženého uhlia z podzemia na povrch, pričom v 

areáli bane existuje aj ďalší spôsob, ako dostať uhlie z podzemia na zemský povrch. Nebola 

ohrozená ani prevádzka elektrárne Nováky, keďže k dispozícii sú zásoby uhlia. Trestné konanie však 

nekončí a vyšetrovanie sa zameria na to, či nedošlo k spáchaniu zločinu všeobecného ohrozenia, a 

teda či nebol ohrozený život, zdravie a majetok. To znamená, že polícia bude zisťovať nové dôkazy 

a následne vyhodnotí, či niekoho obviní z tohto trestného činu alebo či celú vec postúpi na 

priestupok alebo úplne ukončí. Aktivisti a aktivistky sú teda považovaní za podozrivých, nemajú 

právo nahliadať do vyšetrovacieho spisu a mať tak k dispozícii informácie o vykonávaných 

dôkazoch. 

 

25. apríla 2019 

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, odbor kriminálnej polície potvrdilo, že uznesenie vyšetrovateľa 

odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 4. 

2019. V uznesení zo dňa 27. 3. 2019 sa píše: „Na  základe vykonaného vyšetrovania, možno 

konštatovať, že skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie, najmä vzhľadom na spôsob jeho 

vykonania, následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, nie je zločinom všeobecného ohrozenia  

podľa § 20 § 284 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, nakoľko nedošlo k naplneniu všetkých znakov 

objektívnej stránky skutkovej podstaty uvedeného trestného činu. Konanie osôb (...) však možno 

klasifikovať ako priestupok.“ Polícia prípad postúpila Obvodnému banskému úradu v Prievidzi. 

 


