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Úvod 

 

 České a slovenské trestné právo hmotné a procesné ako ho dnes poznáme je 

výsledkom spoločného vývoja v Česko-slovenskej republike v dvadsiatom storočí, ako 

i vplyvov rozličných domácich i zahraničných myšlienok a návrhov, ktorých zavádzanie 

v už samostatných trestných zákonoch spôsobilo koncom dvadsiateho storočia, ale 

hlavne v prvých rokoch dvadsiateho prvého storočia viac či menej výrazné odlišnosti. 

Kým v Českej republike prebehla prijatím zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník, 

rekodifikácia hmotného práva s účinnosťou od 01.01.2010 a pre trestný proces 

v súčasnosti naďalej platí mnohonásobne novelizovaný zákon č. 141/1961 Sb., trestný 

poriadok, Slovensko sa vydalo odvážnejšou cestou rekodifikácie už v roku 2005, keď 

bol Národnou radou prijatý zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, a zákon č. 301/2005 

Z. z., trestný poriadok; obe s účinnosťou od 01.01.2006.1 

 Českí zákonodarcovia sú stále v procese reflexie požiadavky modernej doby 

kompletne rekodifikovať trestné právo, keďže procesnoprávny kódex ešte nebol 

Parlamentom Českej republiky prijatý. Zároveň sú v praxi ostro sledované dopady 

zmien, ktoré priniesol nový trestný zákonník. Pri úlohách, ktoré prináša rekodifikácia, 

sa primárne vychádza  z vlastnej pôvodnej úpravy trestného práva, kde je snaha 

ponechať tradičné a osvedčené inštitúty a normy, a meniť či rušiť tie nedostatočné 

a nereflektujúce potreby súčasnej spoločnosti. Vzhľadom na aktuálne procesy 

zbližovania právnych systémov, označované ako europeizácia či dokonca globalizácia 

práva, je i v oblasti trestného práva, ktorého úpravy sú tradične doménou suverénnych 

štátov, nevyhnutnosťou skúmať a inšpirovať sa zahraničnými prvkami. V Českej 

republike nepochybne veľkú úlohu zohráva komparatistika s trestným právom 

vyspelých západoeurópskych krajín kontinentálnej právnej kultúry, ktoré neboli 

                                                 
1 Terminologická poznámka: názvy českých trestnoprávnych kódexov sa budú ďalej v práci označovať 
ako starý český trestný zákon a nový český trestný zákonník (zákony č. 140/1961 Sb. a 40/2009 Sb.) 
a český trestný poriadok (zákon č. 141/1961 Sb.), poprípade skratkami „st. čes. TZ“, „nov. čes. TZ“ 
a „čes. TP“. Napomôže to rozpoznať české zákony od ich slovenských náprotivkov, ktoré budú 
označované ako starý či nový slovenský trestný zákon (zákony č. 140/1961 Zb. a 300/2005 Z. z.) a starý 
či nový slovenský trestný poriadok (zákony č. 141/1961 Zb. a 301/2005 Z. z.), poprípade skratkami „st. 
slov. TZ“ resp. „nov. slov. TZ“ a „st. slov. TP“ resp. „nov. slov. TP“. Skratky vytváram za účelom lepšej 
prehľadnosti obsahu práce. Z dôvodu prehľadnosti a komplexnej komparácie uvádzam kľúčové 
ustanovenia oboch hmotnoprávnych kódexov v texte práce. Pre zjednodušenie komparácie budú vybrané 
ustanovenia (hlavne slovenských) trestných kódexov navyše citované v poznámke pod čiarou. 
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poznačené obdobím totality, a takisto je nemožné nevšimnúť si živú diskusiu a záujem 

odborných kruhov o niektoré inšpiratívne, no v našom prostredí zatiaľ neoverené 

inštitúty anglo-amerického trestného práva. Myslím si však, že mimoriadny zahraničný 

vplyv na českú rekodifikáciu mali a majú práve nové slovenské kódexy a skúsenosti 

slovenských odborníkov s ich interpretáciou a aplikáciou. 

 Východiskom slovenskej trestnoprávnej rekodifikácie boli tie isté pôvodné (sic) 

zákony z roku 1961, z ktorých jeden ešte v súčasnosti platí v Českej republike, a to 

napriek tomu, že obe krajiny od roku 1993 novelizovali tieto zákony samostatne; 

totožnosť spočíva hlavne v myšlienkových základoch československého trestného práva 

a ich vývoja v spoločnom socialistickom štáte, počas intermezza demokratizujúcej 

a liberalizujúcej federácie, a následne v nástupníckych demokratických štátoch; ďalej 

v inštitútoch,  terminológii, metodológii, či štruktúre. Na to nadväzuje totožnosť 

trestnoprávnej judikatúry československých súdov, ktorej dobrá znalosť tvorcami 

nových kódexov dokáže výraznou mierou znížiť neistotu z tak razantného počinu, akým 

je kompletná rekodifikácia. Navyše, vo všetkých oblastiach trestnoprávnej vedy a praxe 

prebieha čulá spolupráca a komunikácia medzi akademikmi a odborníkmi z oboch 

krajín, ktorých v mnohých prípadoch spája dlhoročná osobná známosť, ako i množstvo 

spoločných vedeckých aktivít. Záverom je to neexistencia jazykovej bariéry vďaka 

výraznej podobnosti našich jazykov, ktorá je nepochybne mocniteľom týchto faktorov.  

 Predložená diplomová práca nesie názov Zavinené usmrtenie s podtitulom 

Vybrané aspekty vyšetrovania a právnej kvalifikácie prípadov zavinených úmrtí 

v Českej republike a na Slovensku. Predmetom skúmania je teda udalosť, pri ktorej 

došlo ku smrti človeka, a to zavineným konaním trestnoprávne zodpovednej fyzickej 

osoby. Je na prvý pohľad zrejmé, že ide o veľmi závažnú oblasť trestného práva, 

ktorého účelom je ochrana najdôležitejších spoločenských záujmov. Každá strata 

ľudského života zasahuje celú spoločnosť, ktorá si život ctí a chráni ako najvyššiu 

hodnotu. Ak však smrť, či už z úmyslu alebo z nedbanlivosti, zaviní druhý človek, 

spoločnosť sa s ním a s jeho činom musí náležite a spravodlivo vyrovnať. Naša 

civilizácia dospela k tomu, že najvhodnejším spôsobom, ako napraviť bezprávie 

spôsobené nezvratnou stratou života, je aplikácia trestnoprávnych noriem na konkrétny 

prípad v trestnom konaní; teda spoľahlivé a náležité zistenie trestného činu, vrátane jeho 

presnej právnej kvalifikácie, a spravodlivé potrestanie páchateľa za tento čin. 
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  To, že život v spoločnosti každodenne prináša rozmanité a zložité situácie, 

obzvlášť platí v prípadoch usmrtenia. Každý jeden prípad je tak svojský a zložitý, že vo 

vedách trestného práva, kriminológie či kriminalistiky nenájdeme ani jednu publikáciu, 

ktorá by si vôbec kládla za cieľ obsiahnuť problematiku v svojej komplexnosti. 

Môžeme sa zaoberať kvalifikáciou usmrtení, typológiou páchateľov a obetí, 

rozličnosťou motívov, metodike vyšetrovania, ... Táto téma sa doslovne nedá vyčerpať 

a vždy bude priťahovať záujem odborníkov. 

 Ani ja si v tejto práci nedávam za cieľ detailne komentovať každý jeden 

relevantný trestný čin, alebo sa venovať príliš úzkej problematike. Práca je prierezová 

a venuje sa trestnoprávnym a kriminalistickým aspektom zavineného usmrtenia, ktoré 

sa budú prelínať a vzájomne ovplyvňovať, ako je to napokon v praxi prirodzené. 

 V prvej kapitole sa zaoberám hmotnoprávnymi ustanoveniami týkajúcimi sa 

usmrtenia človeka. Jadrom kapitoly je komparácia nového českého trestného zákonníka 

s o štyri roky staršou rekodifikovanou slovenskou úpravou. Zameriam sa pritom na 

vybrané sporné miesta, ktoré prinášajú výkladové a aplikačné problémy.  

 Druhá kapitola sa venuje kriminalistickým a procesným aspektom vyšetrovania 

usmrtenia, s dôrazom na problém správnej a presnej právnej kvalifikácie skutku. Keďže 

som sa v policajnom prostredí stretol s určitými komplikáciami a neurčitosťou ohľadom 

termínov obhliadka a prehliadka, rozhodol som sa do tejto kapitoly začleniť aj stručný 

výklad týchto pojmov pre účely kriminalistickej a procesnej praxe. Následne 

demonštrujem význam tejto problematiky pre kvalifikáciu skutku na reálnom prípade 

vyšetrovania usmrtenia na mieste činu, ktorého som sa zúčastnil ako člen výjazdovej 

skupiny úradu justičnej a kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

v Košiciach. 

 Tretia kapitola má kazuistický charakter. Čitateľovi ponúka popis a hĺbkovú 

analýzu dvoch skutočných prípadov, ktoré sú zaujímavé pre kvalifikačný problém, ktorý 

predstavovali. Prvý prípad – úkladná vražda v psychiatrickej liečebni – patril 

v Košickom kraji na Slovensku medzi prvé, kde vyšetrovateľ zvážil, že obvinená mala 

vopred uváženú pohnútku, a skutok prekvalifikoval na úkladnú vraždu. V právnych 

úvahách sa venujem analýze tých pasáží spisového materiálu, ktoré vyšetrovateľa viedli 

k tomuto záveru. Druhý prípad v lete 2007 otriasol komunitu, v ktorej sa udial, pre 
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mimoriadnu bezcitnosť a neúctu k mladému životu, s akou páchateľ sexuálne napadol 

len jedenásťročné dievčatko a po útoku naložil s jej telom, následkom čoho po 

niekoľkých dňoch obeť umrela v nemocnici. Z právneho hľadiska je prípad zaujímavý 

v hmotnom práve teoreticky i prakticky zložitým problémom jednoty skutku. Hoci bol 

skutok definitívne kvalifikovaný ako pokus o znásilnenie s následkom smrti, čitateľovi 

ponúkame úvahu, ktorá by mohla viesť k záveru, že sa v skutočnosti páchateľ dopustil 

trestného činu znásilnenia v štádiu pokusu vo viacčinnom súbehu s trestným činom 

vraždy. Takisto sa detailne venujem otázke kvalifikácie skutku podľa osobitných 

kvalifikačných pojmov, čo je novinka, ktorú všeobecne pre trestné činy zaviedol 

slovenský trestný zákon. 

 Analýza kazuistík tak ponúka českému čitateľovi praktické skúsenosti 

slovenských orgánov činných v trestnom konaní s interpretáciou a aplikáciou nového 

trestného zákona. Diplomovú prácu odovzdávam ako skromný, no verím že i podnetný 

príspevok do  živej diskusie o teoretických i praktických úskaliach vyšetrovania 

a kvalifikácie úmrtí, ktorá aktuálne rezonuje v našich odborných kruhoch. 

 

 Práca vychádza zo stavu právnej úpravy platnej ku dňu 01.08.2010. 
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1. Usmrtenie človeka v hmotnom práve 

 

1.1 Usmrtenie ako trestný čin 

 

 Ako som už zmienil úvodom práce, objektom môjho skúmania a úvah je smrť 

ľudského jedinca. V súdno-lekárskej praxi rozoznávame smrť prirodzenú, ktorá nastáva 

pôsobením vnútorných biologických procesov, a smrť násilnú, spôsobenú vonkajším 

nepriaznivým vplyvom. Škálu možných mechanizmov násilnej smrti nie je možné 

vyčerpávajúco popísať. Môže ísť o náhodnú udalosť spôsobené prírodným faktorom, 

alebo o siahnutie na život vlastnou rukou či pričinením druhej osoby. V poslednom 

prípade tak môže dôjsť aj ku spáchaniu trestného činu.2 

 Na to, aby určitý protiprávny čin mohol byť kvalifikovaný ako trestný čin, je 

podľa § 13 ods. 1 nov. čes. TZ nevyhnutné, aby ho tak zákon označil, a zároveň aby 

vykázal znaky uvedené v takomto zákone (v zmysle zásady nullum crimen sine lege). 

Medzi všeobecné znaky patrí stanovený vek, príčetnosť, a v prípadoch previnení 

mladistvých i rozumová a mravná vyspelosť. Typové znaky sa u jednotlivých druhov 

trestných činov líšia, a tvoria ich skutkovú podstatu, ktorá ich definuje, a zároveň 

vymedzuje. Skutková podstata trestného činu všeobecne pozostáva zo štyroch 

obligatórnych prvkov: objektu, objektívnej stránky, subjektu a subjektívnej stránky; 

niektoré však obsahujú aj ďalšie (fakultatívne) znaky. Objektom rozumieme 

spoločenské vzťahy, záujmy a hodnoty, ktorým poskytuje ochranu trestný zákon, a 

ktoré sa trestným činom narušujú. Ak útok smeruje proti určitému hmotnému predmetu, 

napríklad konkrétnej osobe, pôjde o fakultatívny znak skutkovej podstaty.3 Objektívna 

stránka pozostáva z troch prvkov – konania4, následku a príčinným vzťahom medzi 

nimi.5 Subjektom trestného činu je páchateľ – trestne zodpovedná fyzická osoba, ktorá 

                                                 
2 KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M.: Soudní lekářství pro právníky a policisty, s. 27-28. 
3 Viac pozri JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část,  kapitola VII. 
4 Slovenská trestnoprávna terminológia nepozná ekvivalent českého slova jednání, ktoré je spoločným 
menovateľom pre konanie i opomenutie. Pokiaľ z textu logicky nevyplynie opak, pojem konanie sa má 
chápať v širšom význame, teda zahrňujúce tak konanie v užšom zmysle, ako i opomenutie.  
Pozri § 122 nov. slov. TZ – Trestný čin a spôsoby jeho spáchania 
(1) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a 
svojich pomerov povinný. 
5 Viac pozri JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , kapitola VIII. 
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bezprostredne spáchala trestný čin.6 Obligatórnym znakom subjektívnej stránky každého 

trestného činu je zavinenie – psychický vzťah páchateľa k skutočnostiam zakladajúcim 

trestný čin. Dve formy zavinenia sú úmysel a nedbanlivosť. Poznáme priamy 

a nepriamy úmysel (dolus directus a dolus eventualis), ako i nedbanlivosť vedomú 

a nevedomú (culpa). Úmysel obsahuje zložku vedenia a zložku vôľovú. Nedbanlivosť 

obsahuje len zložku vedenia, zložka vôľová chýba.7 Slovenský hmotnoprávny kódex 

prebral úpravu úmyslu a nedbanlivosti z pôvodného zákona 140/1961 Zb. v nezmenenej 

podobe.8 Nový český trestný zákonník prináša navyše legálnu definíciu uzrozumenia 

v prípade nepriameho úmyslu9 a hrubej nedbanlivosti u nedbanlivostných trestných 

činov10. 

 V prípadoch násilnej smrti spôsobenej trestným činom je primárnym následkom 

konania či opomenutia páchateľa narušenie základnej hodnoty spoločnosti stratou 

ľudského života. Ako si ďalej ukážeme, násilná smrť môže, a často aj nastáva pri 

útokoch vedených proti iným spoločenským hodnotám, akými sú napríklad zdravie, 

telesná integrita, sloboda a iné. Všetky tieto trestné činy bez ohľadu na to, proti ktorej 

spoločenskej hodnote chcel páchateľ podniknúť útok, alebo ktoré hodnoty boli porušené 

ako následok takéhoto činu, zjednocuje jeden fakultatívny znak – účinok trestného činu. 

Teória trestného práva účinok definuje ako zmenu na hmotnom predmete útoku.11 

Spoločným účinkom trestných činov, ktorým sa budeme ďalej venovať, je práve 

skutočnosť, že nastala smrť ľudskej osoby.  

  

                                                 
6 Viac pozri JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část,  kapitola IX. 
7 Viac pozri JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , kapitola X. 
8 § 15 a 16 nov. slov. TZ – Zavinenie 
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ 
   a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, 
alebo 
   b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho 
spôsobí, bol s tým uzrozumený. 
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ 
   a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 
zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, 
alebo 
   b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom 
na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 
9 Pozri § 15 ods. 2 nov. čes. TZ. 
10 Pozri § 16 ods. 2 nov. čes. TZ. 
11 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , s. 168. 
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 Počiatkom a koncom ľudského života pre potrebu kvalifikácie usmrtenia v 

trestnom práve sa zaoberá zákon, judikatúra i právna veda. Usmrtiť je možné až dieťa, 

ktoré prestalo byť ľudským plodom12 okamihom pôrodu, respektíve začiatkom 

pôrodu.13 Tak v českom ako i v slovenskom trestnom práve judikatúra14 za smrť 

považuje biologickú smrť mozgu (cerebrálnu smrť); na Slovensku sa navyše táto 

definícia doslovne zakotvila v novom trestnom zákone (§ 142 ods. 2 nov. slov. TZ).  

 

1.2 Usmrtenie v novom českom a slovenskom trestnom zákone 

 

 Na základe nového českého trestného zákonníka sa v prvom diele prvej hlavy 

zvláštnej časti – trestné činy proti životu – úmyselné usmrtenie môže kvalifikovať ako 

trestný čin vraždy (§ 140), zabitia (§ 141) alebo vraždy novonarodeného dieťaťa matkou 

(§ 142). Pohnutie alebo pomoc k samovražde sú napokon trestné ako účasť na 

samovražde (§ 143). 

 Nedbanlivostné usmrtenie bez úmyslu ublížiť obeti na zdraví alebo jej spôsobiť 

ťažkú ujmu na zdraví po novom kvalifikujeme ako usmrtenie z nedbanlivosti (§ 143). 

Ak páchateľ z nedbanlivosti zavinil smrť obete spáchaním úmyselného trestného činu 

proti zdraviu (ťažké ublíženie na zdraví – § 145, ublíženie na zdraví – § 146, ublíženie 

na zdraví z ospravedlniteľnej pohnútky – § 147), popr. iného trestného činu, bude sa to 

považovať za okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby a páchateľ bude 

trestný pre takýto kvalifikovaný trestný čin. Usmrtenie z nedbanlivosti je podľa 

bipartície zavedenej novým trestným zákonníkom považované za prečin.15 

                                                 
12 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, s. 170. 
13 Tento výklad uvádzajú komentáre k trestným zákonom, pozri SAMAŠ, O., STIFFEL, H., KOČICA, J. 
Trestný zákon. Stručný komentár, s. 304; JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní 
část , s. 475. 
  Bližšie k problematike pozri českej právnickej obci známu polemiku DOLENSKÝ, A. Momentum 
partus. Trestní právo; CÍSAŘOVÁ, D. Iura novit curia (několik poznámek k článku dr. Dolenského 
„Momentum partus“). Trestní právo; KÜHN, Z. K otázce vymezení pojmů lidského plodu z hlediska 
trestního práva. Trestní právo. 
Vzhľadom na to sa v práci nebudeme zaoberať trestnými činmi proti tehotenstvu ženy (Diel 4 Hlavy I.  
Zvláštnej časti nov. čes. TZ), ktoré poskytujú ochranu života a zdravia ľudskému plodu, pokiaľ výslovne 
nepôjde o usmrtenie tehotnej ženy v súvislosti s takýmto trestným činom. 
14 Pozri stanovisko Najvyššieho súdu zo dňa 16.06.1976, sp. zn. Tpjf 30/76. 
15 § 14 ods. 2 nov. čes. TZ. 
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 Podľa systematiky nového slovenského trestného zákona môžeme skutok 

úmyselného usmrtenia kvalifikovať ako trestný čin úkladnej vraždy (§ 144), vraždy (§ 

145), alebo v prípade usmrtenia novorodenca matkou pri rozrušení spôsobenom 

pôrodom vraždy novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146). Tieto trestné činy boli 

zaradené hneď na úvod osobitnej časti zákona do prvého dielu prvej hlavy – trestné činy 

proti životu.16 

 Ak je smrť človeka spôsobená druhou osobou z nedbanlivosti, môže ísť o zabitie 

(§ 147, 148), usmrtenie (§ 149), alebo jeden z množstva kvalifikovaných trestných 

činov, kde je znakom spôsobenie smrti. Usmrtenie ako nedbanlivostný trestný čin 

označuje nový slovenský trestný zákon ako prečin.17 Medzi trestné činy proti životu radí 

tento zákon ešte nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150-153) a účasť na samovražde 

(§ 154).  

 V diplomovej práci sa budem venovať uvedeným trestným činom, pričom 

budem klásť dôraz na záležitosť kvalifikácie skutku a problémy s tým spojené. 

Jednotlivé trestné činy sú totiž dostatočne obsiahlo popísané v nových komentároch 

a publikáciách, ktoré uvádzam v zozname použitej literatúry. Úvodom sa špeciálne sa 

zameriam na uvedené trestné činy požitím komparatívnej metódy. Pre názorné 

porovnanie zavineného usmrtenia v českom a slovenskom trestnom práve predkladám 

nasledovnú tabuľku: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
16 Tento trend je zhodný pre novú českú i slovenskú úpravu. Zákonodarcovia umiestnili na prvé miesto 
úmyselné usmrtenie (vraždu v Česku a úkladnú vraždu na Slovensku), čím deklarovali, že život člena 
spoločnosti stojí na prvom mieste medzi hodnotami a záujmami chránenými trestným právom. 
17 § 10 ods. 1, písm. a) nov. slov. TZ. 



 9 

Následok Usmrtenie  

Zavinenie 
k následku 

Úmyselné Nedbanlivostné 

 

Zavinenie ku 
konaniu 

 

Úmyselné 

Úmysel  

1) Spôsobiť ťažkú 
ujmu na zdraví 

2) Ublížiť na zdraví  

3) Spáchať iný t.č. 

Nedbanlivostné 

Ďalšie znaky 
subj. stránky 

1) 
Rozmysel 
alebo 
predchádz. 
uváženie  

2) Vopred 
uvážená 
pohnútka 

 
Osprav. 

pohnútka 

Rozrušenie 
spôsobené 
pôrodom 

A) Ospravedlniť. 

pohnútka 
 

 

starý Č-S TZ 

140/1961 Sb. 

Vražda 
(§ 219) 

Vražda 
nov. nar. 
dieťaťa 
matkou 
(§ 220) 

Ublíženie na 
zdraví 

1) (§ 221/3) 

2) (§ 222/3) 

3) Kvalifik. tr. č. 

Ublíženie na 
zdraví 
(§ 224) 

ČESKO 

40/2009 Sb. 

1) Vražda  

(§ 140/2) 

Vražda 
(§ 140/1) 

Zabitie 
(§ 141) 

Vražda 
nov. nar. 
dieťaťa 
matkou 
(§ 142) 

1) Ťažké ublíženie 
na zdraví  

(§ 145/3) 

2) Ublíženie na 
zdraví  

(§ 146/4) 

1, 2, A) Ublíž na 
zdraví z osprav. 
pohnútky  

(§ 146a/5) 

3) Kvalifik. tr. č. 

Usmrtenie 
z nedbanlivosti 
(§ 143) 

SLOVENSKO 

300/2005 Z. z. 

2) Úkladná 
vražda 

(§ 144) 

Vražda 
(§ 145) 

Môže ísť 
o nutnú 
obranu 

(§ 25/3) 

inak bez 
významu 

Vražda 
nov. nar. 
dieťaťa 
matkou 
(§ 146) 

1) Zabitie  

(§ 147) 

2) Zabitie  

(§ 148) 

3) Kvalifik. tr. č. 

A) Môže ísť o n.o. 

Usmrtenie 
(§ 149) 

   Tabuľka 1. Klasifikácia trestných činov zavineného usmrtenia 
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1.2.1  Osobitné kvalifikačné pojmy v slovenskom trestnom zákone 

 

 Pred tým, než pristúpim k samotnej klasifikácií usmrtenia, sa stručne zmienim 

o osobitných kvalifikačných pojmoch v novom slovenskom trestnom zákone, keďže tie 

sa budú vzťahovať na všetky nasledujúce prípady podľa slovenskej úpravy. Nový 

slovenský trestný zákon priniesol novú koncepciu kvalifikovaných skutkových podstát 

trestných činov uvedených v osobitnej časti. V poslednej hlave všeobecnej časti – 

výklad pojmov – zaradil popri všeobecných pojmoch v prvom oddiele (ako napr. trestný 

čin, škoda, osoba, vec a iné) i druhý oddiel s názvom osobitné kvalifikačné pojmy18: 

§ 138 

Závažnejší spôsob konania 

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu 

a) so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy 

podľa § 145, zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa § 149, 

ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156 a § 157, 

b) po dlhší čas, 

c) surovým alebo trýznivým spôsobom, 

d) násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažej ujmy, 

e) vlámaním, 

f) ľsťou, 

g) využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, 

h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 

postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona, 

i) organizovanou skupinou, alebo 

j) na viacerých osobách. 

 

                                                 
18 Pre podrobný popis pozri IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť, s. 11-31. 
Ďalšie tri ustanovenia (§ 140a, 142, 143) majú skôr definičný, než kvalifikačný význam a skôr by mali 
byť radené do prvého oddielu: 
§ 140a nov. slov. TZ – Trestné činy extrémizmu 
Trestné činy extrémizmu sú ... (vymenované trestné činy – pozn. autora) a trestný čin spáchaný z 
osobitného motívu podľa § 140 písm. d) a f). 
§ 142 nov. slov. TZ – Ťažká ujma na zdraví alebo smrť 
(1) Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie spôsobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123 ods. 3. 
(2) Smrťou sa rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť). 
§ 143 nov. slov. TZ – Smrť viacerých osôb 
Smrťou viacerých osôb sa rozumie spôsobenie smrti najmenej troch osôb. 
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§ 139 

Chránená osoba 

(1) Chránenou osobou sa rozumie 

a) dieťa, 

b) tehotná žena, 

c) blízka osoba, 

d) odkázaná osoba, 

e) osoba vyššieho veku, 

f) chorá osoba, 

g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, 

h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na 

základe zákona, alebo 

i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ. 

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti 

s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby. 

 

§ 140 

Osobitný motív 

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu 

a) na objednávku,  

b) z pomsty,  

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,  

d) v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb 

alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich 

náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z 

predchádzajúcich dôvodov,  

e) v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 

terorizme podľa § 419,  

f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu 

farby pleti, alebo 

g) so sexuálnym motívom. 

 

§ 141 

Nebezpečné zoskupenie 

Nebezpečným zoskupením sa rozumie 

a) zločinecká skupina, alebo 

b) teroristická skupina. 
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 Pri kvalifikácii ostáva v platnosti pôvodné pravidlo, že na okolnosť, ktorá 

podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sa prihliadne, ak ide o ťažší následok, aj 

vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak trestný zákon nevyžaduje aj v tomto 

prípade zavinenie úmyselné, alebo inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, 

hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak 

trestný zákon nevyžaduje, aby o nej páchateľ vedel (§ 18 nov. slov. TZ). Zároveň platí, 

že „v prípade, ak je určitá okolnosť zákonným znakom trestného činu, nemožno na ňu 

zároveň prihliadať aj ako na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby 

[§ 38 ods. 1 nov. slov TZ]“, čím sa uplatňuje zásada ne bis in idem.19 Ivor tu dovodzuje, 

že kvalifikovaný znak nemožno pričítať, ak je už obsiahnutý v základnej skutkovej 

podstate (napríklad osobitne pričítať sexuálny motív k trestnému činu znásilnenia). 

Nevyjadruje sa však, či možno kombinovať dva rovnaké znaky v prípade 

kvalifikovaných skutkových podstát. Napríklad sa znak – vzťah odkázanosti medzi 

obeťou a páchateľom vyskytuje v dvoch skupinách osobitných kvalifikačných pojmov. 

Je otázne či teda môže byť trestný čin na chránenej – odkázanej osobe spáchaný 

závažnejším spôsobom konania – využitím odkázanosti. 

 Myslím si, že takáto kombinácia je možná v rámci jednej úrovne kvalifikovanej 

skutkovej podstaty, keďže sa tým lepšie vystihuje povaha spáchaného trestného činu, 

a zároveň to okrem väčšieho morálneho odsúdenia nemá negatívny dopad pre 

páchateľa. Napokon v osobitnej časti nového slovenského trestného zákona sú 

závažnejší spôsob konania, chránená osoba a osobitný motív najčastejšie uvedené na 

jednej úrovni kvalifikovanej skutkovej podstaty. 

 Povedzme, že páchateľ, ukrivdený syn, ktorý sa dozvedel o tom, že bol 

opomenutý v testamente svojej osemdesiatročnej matky, ktorá je kvôli chorobe 

dlhodobo pripútaná na lôžku a odkázaná na jeho starostlivosť, túto z pomsty usmrtí tak, 

že jej po dlhšiu dobu bude podávať smrtiaci jed, čím jej pred smrťou navyše zaručí 

mimoriadne trýznivé bolesti. 

 Skutok kvalifikujeme ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 

ods. 1, 2 písm. c), d), e) s poukazom na § 138 písm. b), c), f), g), § 139 ods. 1 písm.  c), 

d), e), f), § 140 písm. b) nov. slov. TZ. 

                                                 
19 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť, s. 11, 12. 
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 Nová koncepcia je podľa môjho názoru jednoznačne pozitívnym prínosom 

rekodifikácie hmotného práva na Slovensku. V prvom rade má zjavný deklaratórny 

význam. Trestný zákon všeobecne hovorí, aké formy páchania trestnej činnosti obzvlášť 

odmieta, ktoré osoby si zasluhujú zvýšenú ochranu, či ktoré motívy páchateľa špeciálne 

odsudzuje, bez dôrazu na to, aký konkrétny trestný čin bol spáchaný. To však nebráni 

tomu, aby boli v osobitnej časti pri jednotlivých trestných činoch uvedené ďalšie 

okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, ak to povaha trestného činu 

vyžaduje. Úprava je zároveň oproti starému trestnému zákonu oveľa efektívnejšia a pri 

kvalifikácii skutku umožňuje technickejšiu a precíznejšiu aplikáciu normy. Je však 

nevyhnutné, aby si orgány činné v trestnom konaní osobitné kvalifikačné pojmy 

spoľahlivo osvojili a v praxi im pri kvalifikácii venovali náležitú pozornosť. 

 Český zákonodarca sa však touto koncepciou neinšpiroval a do nového 

zákonníka prevzal pôvodný štýl uvedenia okolností podmieňujúcich použitie vyššej 

trestnej sadzby pre každý trestný čin zvlášť. Navyše (rovnako ako slovenský 

zákonodarca) do nového zákonníka neinkorporoval ustanovenie § 88 ods. 1 st. čes. TZ 

o podmienke podstatného zvýšenia stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť pre 

prihliadnutie na kvalifikovanú okolnosť. Jelínek20 upozorňuje, že vzhľadom na 

nedokonalosť úpravy poňatia trestného činu ako takého v novom trestnom zákonníku, 

sa absenciou podobného ustanovenia vytvára interpretačné vákuum. Výhody či 

nevýhody oboch techník budú môcť praktici zo slovenského a českého prostredia vo 

vzájomnej diskusii porovnať po tom, čo si českí profesionáli zaužívajú klasifikáciu 

nového českého trestného zákonníka a overia jej kvalitu v praxi. 

 

1.2.2  Úmyselné usmrtenie podľa českej a slovenskej úpravy 

 

 Úprava úmyselného usmrtenia v novom českom trestnom zákonníku patrí medzi 

najdiskutovanejšie a dovolím si tvrdiť aj právnickou obcou najkritizovanejšie výsledky 

rekodifikácie trestného práva hmotného. Napokon to nevzbudzuje žiadne prekvapenia, 

keďže staré ustanovenie § 219 sa všeobecne považovalo za prekonané, nedokonale 

                                                 
20 JELÍNEK, J. K pojmu trestného činu v novém trestním zákoníku, s. 28, in JELÍNEK, J. (ed.) O novém 
trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny.  
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reflektujúce a vystihujúce spoločenskú realitu, a dokonca zaostávajúce aj za historickou 

úpravou matérie na našom území.21 Ako som už uviedol, ide o veľmi citlivú oblasť 

trestného práva, priťahujúcu dennodennú pozornosť verejnosti.  

 Stará česko-slovenská úprava kvalifikovala bez ďalšieho význačného 

rozlišovania úmyselné usmrtenie ako trestný čin vraždy (§ 219 st. čes./slov. TZ). 

Ustanovenie § 219 popri základnej skutkovej podstate úmyselného usmrtenia 

rozoznávalo niekoľko okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby.22 

 Jediná privilegovaná skutková podstata úmyselného usmrtenia bola obsiahnutá 

v ustanovení § 220 – vražda novonarodeného dieťaťa matkou. Úmyselným usmrtením 

bolo taktiež možné spáchať trestný čin teroru23, teroristického útoku24 a genocídy25, pri 

ktorých však bolo nutné naplniť ďalší fakultatívny znak skutkovej podstaty uvedený v 

zákone. 
                                                 
21 MUSIL, J. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. 
Trestní právo. 
22 Okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby v § 219 ods. 2 st. čes. TZ: 
[Spáchanie činu v ods. 1 ...]  

a) na dvoch alebo viacerých osobách, 
b) obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom, 
c) opätovne, 
d) na tehotnej žene, 
e) na osobe mladšej ako pätnásť rokov, 
f) na verejnom činiteľovi pri výkone alebo pre výkon jeho právomoci, 
g) na inom pre jeho rasu, príslušnosť k etnickej skupine, národnosť, politické presvedčenie, 

vyznanie alebo preto, že je bez vyznania (resp. „na inom pre jeho rasu, národnosť, politické 
presvedčenie, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania“ podľa st. slov. TZ.), 

h) v úmysle získať majetkový prospech alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo z 
inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky. 

23 § 93 st. čes. TZ - Teror 
Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o to pokusí, bude 
potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem. 
24 § 95 st. čes. TZ – Teroristický útok 
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit nebo zničit základní 
politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo mezinárodní organizace, závažným 
způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný státní orgán nebo 
mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, 
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, 
... 
(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, 
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt[.]  
25 § 259 st. čes. TZ – Genocidium 
(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou 
skupinu 
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné 
nebo částečné fyzické zničení, 
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,  
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem. 
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 Český trestný zákonník rozširuje škálu kvalifikácie úmyselného usmrtenia na 

základe detailnejšieho poznania subjektívnej stránky činu, pričom v systematike uvádza 

tri trestné činy: vraždu (§ 140), zabitie (§ 141) a vraždu novonarodeného dieťaťa 

matkou (§ 142). 

§ 140 

Vražda 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až 

osmnáct let. 

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude 

potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, 

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, 

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 

povinnosti, 

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání 

nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo 

na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví 

nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 

skutečně nebo domněle bez vyznání, 

h) opětovně, 

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve 

snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné 

pohnutky. 

(4) Příprava je trestná. 

 

 

 



 16 

§ 141 

Zabití 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na 

tři léta až deset let.  

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, nebo 

c) na dítěti mladším patnácti let. 

 

§ 142 

Vražda novorozeného dítěte matkou 

Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo 

bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na 

tři léta až osm let. 

 

 Trestný zákonník obsahuje ešte niekoľko „mimoriadnych“ trestných činov 

postihujúcich úmyselné usmrtenie. Staré ustanovenie o teroristickom útoku bolo 

prebraté do § 311 nov. čes. TZ, akurát sa pre spôsobenie smrti zvýšila trestná sadzba na 

dvanásť až dvadsať rokov alebo výnimočný trest. Podobne ostala zachovaná podstata 

trestných činov teroru (§ 312) a genocídy (§ 400). Pribudol nový trestný čin útok proti 

ľudskosti (§ 401), ktorý inkorporoval čl. 7 Štatútu Medzinárodného trestného súdu.26 

§ 401 

Útok proti lidskosti 

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti 

civilnímu obyvatelstvu dopustí 

a) vyhlazování lidí, […] 

i) vraždy, [...] 

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným 

trestem. 

(2) Příprava je trestná. 

                                                 
26 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , s. 847. 
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 Jednočinný súbeh teroru alebo teroristického útoku s vraždou (§ 140) je 

vylúčený, keďže sú k vražde vo vzťahu špeciality. Rovnako je vylúčený súbeh teroru 

a teroristického útoku z dôvodu subsidiarity skutkovej podstaty trestného činu teroru.27 

 Otázka prípustnosti jednočinného súbehu vraždy a genocídia nie je podľa mňa 

jednoznačná. Hoci obe chránia hodnotu života, v prípade genocídia je primárnym 

objektom právo určitého kolektívu na existenciu (ochrana jednotlivcov je zatlačená do 

úzadia).  Riešením by bolo súbeh vylúčiť kvôli špecialite v prospech genocídia. Spôsobí 

to však problém v prípade posúdenia súbehu genocídy a útoku proti ľudskosti, ktorý je 

možný, pretože obe relevantné skutkové podstaty sa líšia v objektoch. Ustanovenie § 

401 ods. 1, písm. i), pre trestnosť útoku proti ľudskosti súbeh s trestným činom vraždy 

doslovne vyžaduje. Ak teda páchateľ v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku 

proti civilnému obyvateľstvu úmyselne usmrtí človeka, a to spácha s úmyslom celkom 

alebo čiastočne vyhladiť konkrétnu skupinu ľudí, a pre tento skutok bude stíhaný pred 

českým súdom, je možné, že jeho skutok sa posúdi ako trestný čin genocídia a útoku 

proti ľudskosti, a teda aj vraždy, spáchaných v jednočinnom súbehu.28 

 Vráťme sa k „štandardným“ prípadom úmyselného usmrtenia. Skutkové 

podstaty môžeme z materiálneho hľadiska rozdeliť do troch skupín: 

• základná: trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 1 nov. čes. TZ, 

• privilegovaná: trestný čin zabitia podľa § 141 nov. čes. TZ a trestný čin vraždy 

novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 142 nov. čes. TZ, 

• kvalifikovaná:  trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 2 nov. čes. TZ. 

 Najzaujímavejší moment podľa novej úpravy je nepochybne teoretické 

uchopenie a správna aplikácia trojuholníka kvalifikovaná vražda spáchaná s rozmyslom 

alebo po predchádzajúcom uvážení – vražda „prostá“ – privilegované zabitie. Veľmi 

detailne sa tejto problematike venuje Hořák29, ktorý výstižne poukazuje na kvalifikačné 

úskalia, ktoré prináša nová úprava. Keďže sa budeme zaoberať podobnými problémami, 

ale z komparatívneho hľadiska, priblížme si najprv novú slovenskú úpravu.  
                                                 
27 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část, s. 735, 736. 
28 Obvinení pred medzinárodnými trestnými tribunálmi sú v prípadoch úmyselných usmrtení obvykle 
stíhaní pre trestný čin genocídy a vraždy ako zločinu proti ľudskosti spáchaných v jednočinnom súbehu. 
   Je však možné, že by v domácom práve ustúpili oba trestné činy pred genocídou z dôvodu špeciality. 
29 HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 72-86, in JELÍNEK, J. (ed.) O novém 
trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. 
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 Slovenský trestný zákon úmyselné usmrtenie ako trestný čin proti životu 

označuje výhradne ako vraždu, pričom v prvom diele prvej hlavy osobitnej časti zákona 

– trestné činy proti životu – rozoznáva úkladnú vraždu (§ 144), vraždu (§ 145) a vraždu 

novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146). 

§ 144 

Úkladná vražda 

(1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa 

odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov. 

(2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy, 

b) na dvoch osobách, 

c) závažnejším spôsobom konania, 

d) na chránenej osobe, 

e) z osobitného motívu, alebo 

f) v úmysle získať majetkový prospech. 

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a už bol za taký čin odsúdený, 

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo 

c) za krízovej situácie. 

 

§ 145 

Vražda 

(1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až 

dvadsať rokov. 

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom 

odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 

a) na dvoch osobách, 

b) závažnejším spôsobom konania, 

c) na chránenej osobe, 

d) z osobitného motívu, alebo 

e) v úmysle získať majetkový prospech. 
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(3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený, 

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo 

c) za krízovej situácie. 

 

§ 146 

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou 

Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje 

novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody 

na štyri roky až osem rokov. 

 

  V systematike trestného zákona sa taktiež uplatňuje delenie skutkových 

podstát podľa závažnosti prípadu úmyselného usmrtenia: 

• základná: trestný čin vraždy podľa § 145 nov. slov. TZ, 

• privilegovaná: trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 146 

nov. slov. TZ, 

• kvalifikovaná:  trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 nov. slov. TZ. 

 Pre úplnosť komparácie sa však najprv pozrime na ustanovenia „mimoriadnych“ 

deliktov, ktoré napriek odlišnému objektu spája znak úmyselného usmrtenia . V siedmej 

hlave osobitnej časti nového slovenského trestného zákona – trestné činy proti republike 

– sa nachádza trestný čin teroru (§ 313), a napokon dvanásta hlava tejto časti – trestné 

činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy 

vojnové – obsahuje trestné činy genocídia (§ 418), terorizmu a niektorých foriem účastí 

na terorizme (§ 419) a neľudskosti (§425). Ustanovenie § 425 je blanketnou normou 

odkazujúcou na čl. 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.30 Uvedené 

trestné činy sa svojou povahou nelíšia od pôvodných ustanovení starého trestného 

zákona, ani od súčasnej českej úpravy. O jednočinných súbehoch platia v oboch 

národných úpravách tie isté hore uvedené pravidlá.   

 
                                                 
30 Napriek rozdielnej legislatívnej technike postihuje trestný čin neľudskosti tie isté skutky, čo český 
trestný čin útok proti ľudskosti (§ 401 nov. čes. TZ).  
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Teror 

§ 313 

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne 

usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až 

dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie. 

 

§ 418 

Genocídium 

(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú 

národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu 

a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, 

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo 

rodeniu detí, 

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo 

d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú 

privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie, potrestá sa odňatím 

slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov. 

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom 

odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 počas vojny alebo ozbrojeného konfliktu. 

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak činom 

uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb. 

 

§ 419 

Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme 

(1) Kto b) v úmysle spôsobiť smrť [...] drží rádioaktívny materiál alebo má alebo 

vyrobí jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny 

materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických 

vlastností spôsobiť smrť [...],  

c) v úmysle spôsobiť smrť [...] používa rádioaktívny materiál alebo jadrové 

výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo 

vyžarujúce radiáciu, ktoré môže [...] spôsobiť smrť [...], alebo používa alebo 

poškodzuje jadrový reaktor [...] využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých 

plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo 

prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu, skladovanie, 

spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje 

alebo môže uvoľniť rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za 

okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby, [...] 
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potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo 

trestom odňatia slobody na doživotie.  

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť 

viacerých osôb,  

b) na chránenej osobe,  

c) voči ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,  

d) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

e) za krízovej situácie. 

 

§ 425 

Neľudskosť 

(1) Kto spácha voči civilným osobám čin považovaný článkom 7 Rímskeho 

štatútu Medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potrestá sa 

odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doživotie. 

(2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť 

viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo 

b) za odplatu. 

 

A. Úmyselné usmrtenie kvalifikované 

 Zameriame sa na rozdiel medzi vraždou kvalifikovanou a „jednoduchou“ (česky 

prostou). Nová česká úprava rozoznáva v § 140 ods. 2 úmyselné usmrtenie spáchané 

s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení. Premeditovanými vraždami a 

usmrteniami v afekte sa podrobne zaoberá Hořák31. Uvedenými znakmi rozumie 

„myšlienkovú činnosť páchateľa, spočívajúcu v hodnotení podstatných okolností 

a konkurujúcich si pohnútok (motívov), ktoré predchádza a podmieňuje rozhodnutie 

spáchať trestný čin“ , teda „vyššiu mieru racionálnej kontroly nad konaním“, oproti 

spontánnej reakcii na vyhrotený konflikt.32 

                                                 
31 Pozri napr. HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část I. a část II.). 
Trestní právo; HOŘÁK, J. Úmyslná usmrcení v afektu (část I. a část II.). Trestní právo. 
32 HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 73. 
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 V slovenskom trestnom zákone sa na rozdiel od českej úpravy technicky 

korektnejšie33 skutkové podstaty základného a kvalifikovaného úmyselného usmrtenia 

radia do samostatných paragrafov ako trestné činy vraždy a úkladnej vraždy. Úkladná 

vražda od vraždy jednoduchej líši v tom, vyžaduje to, aby mal páchateľ k úmyselnému 

usmrteniu obete vopred uváženú pohnútku. Pozrime sa teda na niekoľko poznatkov 

ohľadom pohnútky v literatúre, ktoré prispievajú do diskusie o premeditácii usmrtenia. 

 Účelom rozlíšenia je podľa Samaša, Stiffela a Tomana34 „potreba dôrazne 

odlíšiť vraždy spáchané na základe spontánneho, momentálneho rozhodnutia, od tých, 

ktoré si páchateľ dôkladne vopred rozvážil, neraz aj dlho pripravoval a dokonale 

naplánoval, prípadne sa o jej dokonanie už aj pokúsil“ . Ivor35 vopred uváženú 

pohnútku definuje ako „sformulované rozhodnutie usmrtiť iného, ktoré pretrváva počas 

dlhšieho časového obdobia pred usmrtením človeka“. Časová dĺžka samotného 

formovania rozhodnutia pritom nehrá zásadnú úlohu (môže postačovať aj pár minút), 

rozhodnutie však musí byť „aspoň čiastočne spracované rozumovou zložkou vôle 

páchateľa“  (emocionálne rozhodnutie nepostačuje). 

 U niektorých autorov sa stretávame s tým, že pojmy pohnútka a motív sú 

totožné,36 a keďže aj podľa nás ide o významovo totožné pojmy, nebudeme medzi nimi 

ďalej rozlišovať. „Motív je základnou pohnútkou k akejkoľvek aktivite, a preto keď 

hodnotíme správanie človeka, je nutné vykonať jeho motivačnú analýzu. ... [Motív] je 

začiatkom každého vôľového procesu, ktorý môže, ale tiež nemusí vyústiť v konanie.“37 

Ľudské správanie, teda konanie i opomenutie, ako také je takmer v každom prípade 

niečím motivované. Tak úmyselné ako aj nedbanlivostné konanie má svoju pohnútku, 

lebo je prejavom vôle konajúceho.38 

                                                 
33 Viacerí autori upozorňujú na skutočnosť, že ods. 2 paragrafu 140 vypočítava rovnaké znaky ako ods. 1, 
a navyše k nim pridáva ďalší znak. Preto je aspoň z legislatívnej techniky nejednoznačné, či ide 
o samostatný (závažnejší) trestný čin vraždy, alebo len o okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej 
sadzby. Znenie celého ustanovenia a pravdepodobne aj úmysel zákonodarcu sa totiž logicky prikláňa 
k prvej variante, avšak radenie v odsekoch k druhej. Ak by sme kvalifikovali usmrtenie s rozmyslom 
podľa prvej varianty, začínali by sme veľmi neštandardne druhým odsekom (napr. obvinený spáchal 
trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 2, ods. 3 písm. a) nov. čes. TZ). Na druhej strane je kvalifikácia 
vraždy podľa § 140 ods. 1, ods. 2 zbytočným opakovaným uvedením rovnakých znakov. Uvidíme, ako si 
s týmto problémom poradí aplikačná prax. 
34 SAMAŠ, O., STIFFEL, H., KOČICA, J. Trestný zákon. Stručný komentár, s. 305. 
35 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť, s. 33, 34. 
36 CHMELÍK, J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování, s. 37. 
37 MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky, s. 45. 
38 STIFFEL H., KOČICA J. Trestný zákon. Stručný komentár, s. 39. 
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 Opakom sú výnimočné situácie, keď človek vykoná nejakú činnosť bez 

pohnútky. Konanie bez pohnútky sa môže vyskytnúť u jedinca s poruchou motivácie 

alebo konania. Tiež je možné, aby sa u jedinca s poruchou motivácie alebo konania 

vyskytla pohnútka, ktorá však úplne vybočuje zo štandardných vzorov správania 

a nasvedčuje psychickej abnormalite jedinca. Tri základné poruchy motivácie sú abulia 

(chorobná nerozhodnosť), hypobulia (znížená rozhodnosť) a hyperbulia (nadmerná 

rozhodnosť).39  

 Konanie v užšom zmysle je „akákoľvek aktivita zameraná na dosiahnutie 

určitého cieľa“; v širšom zmysle ho môžeme chápať ako „akúkoľvek činnosť 

vyjadrovanú motorickými aktivitami,“ teda i takú činnosť, ktorá je nezávislá od 

pohnútky a vôle jedinca. Medzi poruchy konania patrí napríklad hyperagilnosť (telesná 

a psychická čulosť, pohybová výkonnosť), agitovanosť (neustále kŕčovité pohyby), 

skratkovité jednanie (cielené, ale neuvážené, bez ohľadu na následky), raptus (náhle 

agresívne správanie, ktorého príčinou je úzkostlivosť), abúzus (chorobný návyk na 

určitú látku), tik (chorobný pohybový zlozvyk), nutkavé jednanie (neodbytné pohybové 

aktivity, napr. z poverčivosti), či impulzívne konanie (bezcieľne, na základe okamžitého 

impulzu a bez rozvažovania).40 

 Aj tu môžeme o úplnej neexistencii pohnútky hovoriť len vo vzácnych 

prípadoch, zvyčajne sa vyvinie aj u duševne chorých ľudí, kde pohnútka vyvolávajúca 

nejaké konanie koreluje s duševnou chorobou. Napríklad u kleptomanov chýba jasná 

motivácia zmocniť sa cudzej veci, avšak páchateľ môže byť motivovaný uspokojením 

zo samotného aktu krádeže, alebo podvedomou potrebou trestu.41 Výnimočným 

prípadom absencie akejkoľvek pohnútky môže byť zranenie prítomnej osoby, ku ktorej 

došlo pri zúrivom záchvate duševne ťažko chorého jedinca. Psychologické 

a psychiatrické posúdenie duševného stavu a správania páchateľa činu je zásadné pre 

zhodnotenie zavinenia ako jednej z podmienok trestnej zodpovednosti. 

                                                 
39 MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky, s. 45, 46. 
40 MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky, s. 47, 48. 
41 MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky, s. 48. 
K podvedomej motivácii: 
„Z hľadiska ochoty človeka oznámiť motiváciu svojho chovania môžu nastať tri prípady: 

1) človek si je vedomý motivácie svojho chovania a je ochotný ju oznámiť, 
2) človek si je vedomý motivácie svojho chovania a nie je ochotný ju oznámiť, 
3) človek si nie je vedomý motivácie svojho chovania, motivácia je podvedomá.“ 

MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky, s. 46. 
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 Od konania bez pohnútky musíme odlíšiť konanie, ktoré je síce nezávislé na vôli 

konajúceho (obeť zadržiavaná násilníckym sadistom proti svojej vôli fackuje druhú 

zadržiavanú obeť), avšak je vykonávané z nejakej pohnútky (v prípade nesplnenia 

takéhoto rozkazu hrozí aktívnej obeti zastrelenie, ktorým sa ozbrojený páchateľ 

vyhráža). 

 „Základnými náležitosťami vôle sú jej sloboda, to je nedostatok akéhokoľvek 

donútenia k prejavu, a jej vážnosť. Základnou náležitosťou prejavu vôle je jeho 

zrozumiteľnosť. Zložitým filozofickým problémom je vzťah vôle vnútornej, to je 

skutočnej psychickej vôle toho, kto právny úkon činí a vôle prejavenej. Vnútorná 

a prejavená vôľa sa totiž môžu z rôznych dôvodov líšiť (napr. pre omyl, pre simuláciu, 

pre donútenie atd.).“42 Pri absencii vôľového konania nie je možné hovoriť o zavinení 

(úmyselnom či nedbanlivostnom) akéhokoľvek činu. Preto má aj zistenie pohnútky pre 

účely trestného konania mimoriadny význam. 

 Pohnútka veľmi úzko súvisí s účelom a cieľom trestného činu, bez zistenia ktorej 

by nebol skutkový základ pre rozhodnutie v trestnej veci úplný. Motiváciu musí 

vyšetrovateľ hodnotiť a analyzovať už od počiatku vyšetrovania trestného činu, konečný 

verdikt o pohnútke ako znaku subjektívnej stránky trestného činu prináleží súdu. 

Mimoriadnu dôležitosť objasnenia pohnútky znázorňuje aj judikát Najvyššieho súdu sp. 

zn. Zm IV 258/35 zo dňa 10.07.1935, ktorý k subjektívnej stránke trestného činu 

uvádza: „K jakému úmyslu se nesla činnost pachatelova, třeba vyvodit – když není 

důkazů o pohnutce a účelu činu – ze způsobu provedení činu, druhu použité zbraně 

a důležitosti orgánu těla, který byl napaden, a síly vedených ran.“ 

 Z kriminalistického hľadiska je pohnútka podľa Musila43 jedným z piatich 

základných komponentov kriminalistickej charakteristiky trestného činu. K motivácii 

uvádza nasledovné: 

                                                 
42 KNAPP, V. Teorie práva, s. 142. 
43 „Kriminalistickú charakteristiku trestného činu je možné rozčleniť na tieto skladobné prvky 
(komponenty): 

1) spôsob páchania trestného činu, 
2) kriminálna situácia, 
3) osobnostné rysy páchateľa, 
4) osobnostné rysy obete trestného činu, 
5) motív činu.“ 

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 32. 
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 „Miera dôležitosti motívu je u rôznych skupín trestných činov značne rozdielna. 

U niektorých druhov trestných činov je motivácia notoricky zrejmá a málo 

diferencovaná. Tak je tomu napr. u krádeží, kde jednoznačne dominuje zištný 

motív. Inak je tomu u tých druhoch trestných činov, kde motívy sú značne 

variabilné a navyše sa dostatočne výrazne prejavujú v stopách, eventuálne tiež 

ovplyvňujú páchateľa pri vyšetrovaní. Príkladom sú vraždy, u ktorých škála 

rôznych variant motívov je značne široká.“44 

 Porada rozdeľuje komponenty na dejové, vecné a komplexné. Hoci pohnútku 

v stati o komponentoch spôsobu páchania trestného činu vyslovene nespomína, 

zaujímavý je jeho výklad o komplexných komponentoch, ktoré „charakterizujú 

konkrétny súbor činností páchateľa a získavanie potrebných informácií k spáchaniu 

spravidla dopredu pripraveného trestného činu.“ 45 Je nepochybné, že takémuto konaniu 

musí predchádzať a viesť ho pohnútka, teda v prípade vraždy môžeme skutok podľa 

slovenského trestného zákona kvalifikovať ako úkladnú vraždu. 

 Nedostatkom slovenskej úpravy, na ktorý právom poukazuje Hořák46 a Burda47, 

je, že v samotnej skutočnosti predchádzajúceho uváženia pohnútky automaticky vidí 

väčšiu odsúdeniahodnosť činu, keďže ho kvalifikuje ako úkladnú vraždu, a postihuje ho 

vyšším trestom. Použitie slova „úkladná“ v názve kvalifikovaného trestného činu je síce 

namieste, keďže úkladnosť vystihuje charakter morálne zavrhnutiahodnej zákernej 

vraždy, samotné znenie ustanovenia však už natoľko výstižné nie je. Vopred uvážená 

totiž nemusí byť len zavrhnutiahodná pohnútka, ale aj ospravedlniteľná a pochopiteľná 

pohnútka (napríklad po dlhej úvahe sa muž rozhodne vylákať suseda do svojej kôlne, 

kde ho s už pripravenou strunou uškrtí, keďže nemohol ďalej znášať, ako počas dlhých 

rokov tento jeho sused beztrestne tyranizoval svoju manželku, a kvôli nečinnosti 

príslušných orgánov sa tak rozhodol vziať „spravodlivosť“ do vlastných rúk; je pritom 

vylúčené, aby sa na tento prípad vzťahovala benevolencia ods. 3 § 25 nov. slov. TZ, 

pojednávajúceho o nutnej obrane v silnom rozrušení spôsobenom útokom). Burda by pri 

znaku úkladnej vraždy preferoval termíny „zištná pohnútka“ alebo „obzvlášť 

zavrhnutiahodná pohnútka“ Obaja autori očakávajú, ako bude problém riešiť prax. 

                                                 
44 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 33. 
45 PORADA, V. a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika), s. 49. 
46 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo, s. 23. 
47 BURDA, E. Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného 
zákona, s. 97-98. 
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 Súčasná prax slovenských vyšetrovateľov je taká, že pokiaľ dospejú k 

dostatočne odôvodnenému záveru, že obeť bola úmyselne usmrtená konkrétnou 

podozrivou osobou, začnú trestné stíhanie vo veci vraždy podľa § 145 ods. 1 nov. slov. 

TZ, a až keď spoľahlivo zistia pohnútku obvineného, preskúmajú, či bola vopred 

uvážená a skutok eventuálne prekvalifikujú na úkladnú vraždu podľa § 144 ods. 1 nov. 

TZ.48 Z procesného hľadiska takýto postup považujem za správny, pokiaľ sa však 

rozhodnutie o prekvalifikácii úmyselne zbytočne neodkladá až k záveru vyšetrovania 

(aby sa mohol nechať priestor obhajobe reagovať na pohnútku zistenú vyšetrovateľom). 

Pre kvalifikáciu je však zásadný moment preskúmania premeditácie pohnútky. V tomto 

sú orgány činné v trestnom konaní veľmi opatrné, čo dokazuje aj predložená štatistika49: 
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§ 145 
21 14 0 55 26 10 55 31 18 59 35 25 

   Tabuľka 2. Ukončené trestné stíhania za vraždy na Slovensku 
 

 Po nazretí na niekoľkoročné skúsenosti slovenskej justície s posudzovaním 

premeditácie v prípadoch úmyselného usmrtenia môžem i pro futuro konštatovať, že 

štandardnou kvalifikáciou väčšiny prípadov úmyselného usmrtenia ostáva trestný čin 

vraždy. O prípady úkladných vrážd pôjde až vtedy, ak sa „nad všetky pochybnosti 

preukáže príprava a plánovanie trestného činu“ 50, čo sa v praxi uplatňuje spravidla na 

skutočne zavrhnutiahodné, zákerné vraždy (nepochybne to budú vraždy na objednávku, 

plánované lúpežné vraždy a pod.). Pomerne je to asi desatina všetkých vrážd, čo podľa 

mňa celkom vystihuje legislatívny zámer prísnejšie postihovať najzávažnejšie prípady.  
                                                 
48 Policajti tak môžu robiť ľubovoľne počas vyšetrovania (v prípade obzvlášť závažných zločinov do 6 
mesiacov od vznesenia obvinenia) písomným upozornením. 
49 Spracované na základe údajov zo štatistických ročeniek Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
50 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo, s. 23. 
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 Naproti tomu je ťažšie odhadnuteľné, akým smerom sa po rekodifikácii vydajú 

české orgány činné v trestnom konaní. Spôsobuje to tak systematika trestných činov 

postihujúcich úmyselné usmrtenie, ako i neveľké rozdiely medzi trestnými sadzbami pri 

jednotlivých odsekoch trestného činu vraždy (§ 140 nov. čes. TZ), a tiež aplikačná 

nejasnosť znaku rozmyslu (reflexie), ktorý zahmlieva líniu medzi, i keď veľmi 

nekvalitným a situačným, no pre trestnosť nevyhnutným, rozhodovaním príčetného 

páchateľa a premysleným plánovaním činu, a tým spôsobuje zásadné dôkazné 

problémy. Jelínek51 sa domnieva, že sa tým v praxi takmer úplne vyradí uplatňovanie § 

140 ods. 2 nov. čes. TZ, pričom sa úmyselné usmrtenia budú kvalifikovať ako vražda (§ 

140 ods. 1, popr. aj s ods. 3 nov. čes. TZ) alebo zabitie (§ 141 nov. čes. TZ). Hořák52 si 

naopak myslí, že vražda prostá ustúpi vraždám spáchaných s rozmyslom, ktorých môže 

byť v prípadoch úmyselných usmrtení väčšina. Či už sa prikloníme k jednej alebo 

druhej možnosti, faktom zostáva, že sa zákonodarcovi úplne nepodarilo výstižne 

odstupňovať úmyselné konanie páchateľa spôsobujúce smrť druhého podľa morálnej 

odsúdeniahodnosti činu.  

 

B. Úmyselné usmrtenie privilegované 

 

 Privilegovaná skutková podstata úmyselného usmrtenia v podobe trestného činu 

zabitia priniesla do českého trestného práva dlho očakávané zmiernenie trestného 

postihu za usmrtenie pri určitých ospravedlniteľných alebo pochopiteľných 

okolnostiach. Ustanovenie o zabití však patrí medzi tie, ktoré boli pozmenené ešte pred 

nadobudnutím účinnosti nového kódexu.53  

 Trestný čin zabitia podľa nového českého trestného zákonníka je ustanovením 

špeciálnym ku trestnému činu vraždy, pričom sa uplatní, ak páchateľ iného úmyselne 

usmrtí „v silnom rozrušení zo strachu, zľaknutia, zmätku alebo iného 

ospravedlniteľného hnutia mysle alebo v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutia-

hodného konania poškodeného“ (§ 141 ods. 1 nov. čes. TZ). 

                                                 
51 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, s. 171. 
52 HOŘÁK, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo, s. 25. 
53 Zákonom č. 306/2009 Sb., ktorým sa mení zákon č. 40/2009 Sb., a niektoré ďalšie zákony. 



 28 

 Na základe dostupnej literatúry reflektujúcej novú úpravu môžeme zhodnotiť, že 

novela ustanovenia viac zrozumiteľnosti do veci nevniesla. Jelínek54 vníma znak silného 

rozrušenia ako conditio sine qua non skutkovej podstaty zabitia. Podľa názoru kolektívu 

vedeného Novotným55 pri zabití pôjde alternatívne buď o usmrtenie spáchané v 

(ospravedlniteľnom) silnom rozrušení páchateľa, alebo o usmrtenie v dôsledku 

predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania usmrtenej osoby (bez ohľadu na to, či 

páchateľ konal v rozrušení, alebo naopak premyslene). Napokon Hořák taktiež 

poukazuje na problémy spojené s kvalifikáciou skutku pri účastníctve.56 

 Na Slovensku sa za zabitie považuje nedbanlivostné spôsobenie smrti pri 

úmyselnom útoku proti zdraviu (pozri 1.2.3). Trestný zákon nepriamo počíta 

s možnosťou usmrtenia v silnom rozrušení pri konštrukcii nutnej obrany. Veľmi 

benevolentne poskytuje beztrestnosť osobe, ktorá síce odvracia útok spôsobom celkom 

zjavne neprimeraným, no bráni sa v silnom rozrušení spôsobeným týmto útokom.57 Ak 

prijmeme Jelínkovo stanovisko, skutok kvalifikovaný v Česku ako zabitie by na 

Slovensku v podstate vôbec nebol trestný (ak by silné rozrušenie bolo spôsobené 

útokom). Čo však v prípadoch vopred premysleného, no ospravedlniteľného usmrtenia 

(napr. manžela – tyrana)? Podľa Novotného stále pôjde o zabitie, ktoré sa uplatní ako 

špeciálne k vražde podľa § 140 ods. 2 nov. čes. TZ. Ako bolo uvedené na príklade (s. 

25), na Slovensku bude páchateľ postihnutý najprísnejšími trestami za úkladnú vraždu.     

 

1.2.3  Usmrtenie z nedbanlivosti podľa českej a slovenskej úpravy 

 

 Nedbanlivostné usmrtenie pokrýva široké spektrum trestných činov tiahnuce sa 

celou zvláštnou časťou oboch hmotnoprávnych kódexov. Pre väčšiu efektívnosť ich 

môžeme rozdeliť do dvoch skupín: trestné činy proti životu a zdraviu a iné trestné činy.  
                                                 
54 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část, s. 477-478. 
55 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné II. (zvláštní část), s. 30-32. 
56 HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 83. 
57 § 25 nov. slov. TZ – Nutná obrana 
(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený 
týmto zákonom, nie je trestným činom. 
(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, 
miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 
(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v 
silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. 
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 Podľa českého trestného zákonníka sa nedbanlivostné spôsobenie smrti ako 

trestný čin proti životu kvalifikuje ako prečin usmrtenia z nedbanlivosti (§ 143). 

Postihuje konanie páchateľa, ktorý nemal v úmysle usmrtenej osobe spôsobiť smrť, ale 

ani ťažkú ujmu na zdraví, či ublížiť mu na zdraví. Často pôjde o delikty spôsobené 

v doprave.58 V prípade, že sa páchateľ mal v úmysle inému spôsobiť ťažkú ujmu na 

zdraví alebo mu ublížiť na zdraví, pričom týmto skutkom z nedbanlivosti druhého 

usmrtil, následok (účinok) posúdime ako okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej 

trestnej sadzby a skutok kvalifikujeme ako kvalifikovaný trestný čin proti zdraviu, a to 

buď ťažké ublíženie na zdraví (§ 145 ods. 3), ublíženie na zdraví (§ 146 ods. 4), alebo 

ublíženie na zdraví z ospravedlniteľnej pohnútky (§ 146a ods. 5)59. Ak páchateľ 

z nedbanlivosti spôsobil inému smrť iným úmyselným trestným činom uvedeným 

v zvláštnej časti trestného zákonníka, ktorý zároveň v kvalifikovanej skutkovej podstate 

obsahuje tento znak objektívnej stránky, skutok posúdime ako takýto kvalifikovaný 

trestný čin; inak pôjde o súbeh viacerých trestných činov už podľa charakteru daného 

prípadu. 

§ 143 

Usmrcení z nedbalosti 

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na 

tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního 

prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické 

zákony. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 

 

 

                                                 
58 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , s. 484, 485. 
59 Modifikácia ublíženia na zdraví prihliadajúca na ospravedlniteľnú pohnútku páchateľa bola do 
trestného zákonníka včlenená novelou č. 306/2009 Sb. K pohnútke pozri diskusiu v predchádzajúcej 
podkapitole. 
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§ 145 

Těžké ublížení na zdraví 

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, 

d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 

povinnosti, 

e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání 

nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo 

na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví 

nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 

skutečně nebo domněle bez vyznání, 

g) opětovně, nebo 

h) ze zavrženíhodné pohnutky. 

(3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(4) Příprava je trestná. 

 

§ 146 

Ublížení na zdraví 

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až tři léta. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1 

a) na těhotné ženě, 

b) na dítěti mladším patnácti let, 

c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 

povinnosti, 
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d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání 

nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo 

na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví 

nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 

skutečně nebo domněle bez vyznání. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

 

§ 146a 

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, 

úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví. 

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze 

strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na čtyři léta. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou nebo více osobách, 

b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo 

c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt. 
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 V slovenskom trestnom zákone sa usmrtenie z nedbanlivosti môže posúdiť ako 

trestný čin zabitia (§ 147, 148), usmrtenia (§ 149)60, poprípade ako iný kvalifikovaný 

trestný čin, ktorého znakom je spôsobenie smrti. Zabitie je úmyselný (sic) trestný čin, 

pri ktorom je však konanie páchateľa vedené úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví 

(§ 147) alebo druhému ublížiť na zdraví (§ 148), no jeho zavinenie k následku smrti je 

len nedbanlivostné. V prípade usmrtenia (§ 149) úmysel spáchať trestný čin absentuje 

úplne, zavinenie páchateľa ku konaniu i následku je nedbanlivostné.  

 Kým úprava trestného činu usmrtenia je v českom i slovenskom práve 

obdobná61, pojem „zabitia“ má diametrálne rozdielny význam. Český trestný zákonník 

ponecháva v platnosti starú koncepciu, že nedbanlivostné spôsobenie smrti pri 

úmyselnom útoku proti zdraviu druhého sa chápe len ako kvalifikovaný trestný čin proti 

zdraviu. Myslíme si, že slovenská koncepcia lepšie vystihuje spoločenskú závažnosť 

účinku tým, že takýto skutok považuje za trestný čin proti životu a páchateľa 

„nálepkuje“ ako zabijaka.  

Zabitie 

§ 147 

(1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí 

smrť, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) na chránenej osobe, alebo 

b) z osobitného motívu. 

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

c) za krízovej situácie. 

                                                 
60 Usmrtenie, ako sa ním všeobecne zaberám v diplomovej práci, chápem ako synonymum k pojmu 
„spôsobenie smrti“, teda ide o konanie, ktorého následkom je smrť poškodeného bez ohľadu na formu 
zavinenia; na rozdiel od trestného činu usmrtenia podľa § 149 nov. slov. TZ, kde zavinenie ku konaniu i 
následku je nedbanlivostné (chýba úmysel spôsobiť trestný čin proti životu alebo zdraviu). Keď sa už 
slovenský zákonodarca rozhodol použiť v názve trestného činu pojem všeobecne označujúci konanie, 
ktorým sa napĺňa objektívna stránka trestných činov proti životu, bolo by vhodnejšie, keby tak ako český 
trestný zákonník už v názve výstižnejšie definoval, že ide výlučne o usmrtenie z nedbanlivosti. 
61 Trestný čin sa zväčša bude vzťahovať na nedbanlivostné usmrtenia pri dopravných, pracovných alebo 
iných prevádzkových nehodách.   



 33 

§ 148 

(1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá 

sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. 

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) na chránenej osobe, alebo 

b) z osobitného motívu. 

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

c) za krízovej situácie. 

 

§ 149 

Usmrtenie 

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri 

roky. 

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, alebo 

b) na chránenej osobe. 

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1 na viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o 

bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy. 

(4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím 

zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič 

dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať 

takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti 

smrť. 

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 

činom uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých 

osôb. 
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2. Vyšetrovanie usmrtenia a jeho právna kvalifikácia 

 

 V kriminalistickej literatúre a hlavne v médiách sa často stretávame s pojmom 

vyšetrovanie vraždy. Vraždou v českom i slovenskom trestnom práve rozumieme 

úmyselné usmrtenie druhej osoby. Ide o jeden z najvážnejších a najprísnejšie trestaných 

trestných činov vôbec. Orgány činné v trestnom konaní vynakladajú špeciálne úsilie na 

to, aby bola väčšina vrážd odhalená a ich páchatelia potrestaní.  

 Vražda je právny termín a označuje trestný čin. Z právneho hľadiska môže 

spoľahlivo určitý skutok za vraždu označiť až súd vo výroku odsudzujúceho rozsudku. 

Inak orgán činný v trestnom konaní len s vyššou mierou pravdepodobnosti vyslovuje, že 

v skutku ide o (je spatřován) trestný čin vraždy.  

 Policajti prichádzajú každodenne do kontaktu s prípadmi násilných úmrtí. 

Niekedy je príčina smrti na prvý pohľad zrejmá, alebo aspoň ľahko zistiteľná. 

S pomocou moderných forenzných postupov sa napríklad dá potvrdiť alebo vylúčiť, či 

nebohý spáchal samovraždu. Ak niekto zomrel pričinením druhej osoby, vo väčšine 

prípadov to polícia vie zistiť a takúto osobu vypátrať a zaistiť. Najväčšiu pozornosť 

musí venovať náležitému a detailnému objasneniu a zadokumentovaniu skutkového 

deja, pri ktorom došlo k usmrteniu človeka.  

 Ak všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol usmrtením spáchaný trestný čin, 

za ktorý je určitá konkrétna osoba trestne zodpovedná, začne voči nej trestné stíhanie. 

V tomto momente musí orgán činný v trestnom konaní označiť trestný čin, o ktorý 

v skutku ide, a teda vysloviť kvalifikovaný názor, či smrť nastala úmyselným alebo 

nedbanlivostným konaním obvineného. Určité prípady sú jednoduché práve tým, že 

vzhľadom na všetky okolnosti takéto rozhodnutie nerobí žiaden problém. Reálny život 

však často prináša veľmi komplikované situácie, kedy je kvalifikácia usmrtenia veľmi 

nejednoznačná, a unáhlený záver môže definitívne zmariť odhalenie pravdy. 

 V tejto kapitole sa budem najprv zaoberať tým, ako vyšetrovacia situácia na 

začiatku, v priebehu, a na konci vyšetrovania, ovplyvňuje úsudok orgánu činného 

v trestnom konaní ohľadom právnej kvalifikácie skutku usmrtenia. Ďalej sa pozriem na 

vybrané procesné úkony, ktoré plnia nezastupiteľnú úlohu pri vyšetrovaní usmrtenia, 



 35 

a to z pohľadu trestnoprávneho a kriminalistického. Teoretické poznatky následne 

demonštrujem na reálnom prípade z policajnej praxe. Praktickým problémom pri 

vyšetrovaní sa budem venovať aj v tretej kapitole práce. 

 

2.1 Vyšetrovacia situácia a jej vplyv na právnu kvalifikáciu 

 

 Východiskom vyšetrovania každého trestného činu je počiatočná vyšetrovacia 

situácia, ktorá vzniká bezprostredne po tom, čo orgán činný v trestnom konaní získa 

prvotné informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Na postup 

policajného orgánu pri vykonávaní počiatočných vyšetrovacích a operatívne pátracích 

úkonov bude bezpodmienečne závisieť úspech alebo neúspech ďalšieho vyšetrovania62, 

vedúceho k objasneniu trestného činu a zistenia a usvedčenia páchateľa, čo je 

základným cieľom práce polície63.  

 Aj pri obzvlášť závažných násilných trestných činoch, ktoré sú často príznačné 

svojou komplikovanosťou motívov, prípravy, spáchania, utajovania a samozrejme 

následného vyšetrovania, je možné, že už po počiatočných úkonoch má vyšetrovateľ 

komplexný obraz o spôsobe spáchania trestného činu, je oboznámený so statusom a 

charakteristikou obete trestného činu64 (dieťa, chorá osoba,...) a v najpriaznivejších 

prípadoch je už na mieste činu zaistená podozrivá osoba, voči ktorej je okamžite 

vznesené obvinenie a všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že takmer s istotou bude táto 

osoba skutočným páchateľom. Je preto dôležité vzhľadom na priaznivú vyšetrovaciu 

situáciu správne (teda s čo najväčšou presnosťou) právne posúdiť skutok, ktorý sa stal 

a zahájiť trestné stíhanie voči podozrivému, ktorý tak získava postavenie osoby 

obvinenej z trestného činu.  

                                                 
62 Zrovnaj MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 415. 
63 CHMELÍK, J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování, s. 37. 
64 „Priamou obeťou trestného činu je 1) osoba, ktorá bola trestným činom poškodená materiálne, fyzicky 
či emocionálne (psychicky); trestný poriadok hovorí v tejto súvislosti o poškodenom (§ 43 čes. TP): „ten, 
komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda...“; 2) 
pozostalí po osobe, ktorá v dôsledku trestného činu prišla o život. 
Za nepriame, sekundárne obete sú považované blízke osoby poškodeného. Je faktom, že zločin sa silne 
dotkne nielen samotnej obete, ale aj najbližšieho okolia. Napríklad je známym faktom, že v prípade 
znásilnenia poznamená trestný čin i manžela obete. Zvláštnou skupinou je najbližšia rodina (rodičia) 
neplnoletej obete.“ 
ČÍRTKOVÁ L., VITUŠOVÁ P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, s. 12. 
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 V prípadoch vznesenia obvinenia je v súlade s § 160 ods. 1 a 2 čes. TP (Porovnaj 

tiež § 206 ods.1 a 3 nov. slov. TP) obvinený bez meškania (neprodleně) oboznámený 

s touto skutočnosťou, s popisom skutku, ktorého sa mal dopustiť a z ktorého je 

obvinený, tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom a zákonným označením 

trestného činu, o ktorý v tomto skutku ide (je spatřován).  

 Skutok je právne relevantný pojem abstrahovaný z konkrétneho skutkového 

deja, teda reálnej udalosti záležiacej na konaní človeka65, ktorá sa stala v minulosti 

a ktorú môžeme objasniť a popísať jej priebeh na základe pamäťových a materiálnych 

stôp.66 Kým tie majú v priebehu vyšetrovania vplyv na vytyčovanie vyšetrovacích 

verzií, až kým sa nedospeje k takej verzii skutku, ktorú považuje vyšetrovateľ za 

najbližšiu tomu, čo sa v skutočnosti odohralo, v prípade rozhodovania súdu majú tie 

vplyv na skutkové zistenia a vynesenie rozsudku, že sa tak popísaný skutok stal. 

 Protiprávny skutok, ktorý vykazuje znaky v zvláštnej časti trestného zákonníka 

označujeme ako trestný čin, resp. u mladistvých ako previnenie. Každý trestný čin má 

svoje zákonné označenie (spravidla je to názov paragrafu, resp. skupiny niekoľkých 

paragrafov zvláštnej časti trestného zákonníka). Český trestný poriadok ukladá 

v ustanovení § 160 ods. 1 policajnému orgánu povinnosť už (najneskôr) pri zahájení 

trestného stíhania a obvinení podozrivej osoby subsumovať odhalený skutok jednak pod 

konkrétny paragraf označujúci trestný čin, a tiež pod ustanovenie v odseku (odsekoch) 

tohto paragrafu – zákonné  označenie trestného činu.  

 Ide o vymedzenie – kvalifikáciu – skutkovej podstaty trestného činu (poprípade 

trestných činov, ak boli spáchané v jednočinnom súbehu67) spomedzi všetkých trestných 

činov uvedených v trestnom zákonníku, ako i definovanie skutkovej podstaty v rámci už 

vymedzeného trestného činu (obvykle v jednom paragrafe), teda rozlíšenie, či ide 

o skutkovú podstatu základnú, spravidla uvedenú v prvom odseku, alebo o skutkovú 

podstatu kvalifikovanú (popr. privilegovanú), ktorej znaky bývajú uvedené v druhom a 

ďalších odsekoch konkrétneho paragrafu68. 

                                                 
65 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 326, 327. 
66 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 79. 
67 Takýto prípad nastane, ak „páchateľ jedným skutkom spácha viac trestných činov rôznych skutkových 
podstát“.  
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 325. 
68 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 147, 148. 
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 Odborníci trestného práva a policajných vied sa bezpochyby zhodnú na tom, že 

snahou orgánov činných v trestnom konaní musí byť čo najpresnejšie právne posúdenie 

každého skutku, čo je v plnej zhode s ústavou garantovanou právnou istotou, ako 

jedným zo základných prvkov právneho štátu. Ustanovenie § 160 ods. 6 čes. TP však 

počíta s požiadavkou kriminalistickej praxe flexibilne reagovať na nové skutočnosti, 

ktoré počas vyšetrovania môžu vyjsť (a spravidla vychádzajú) najavo a umožňuje 

policajnému orgánu v priebehu vyšetrovania uznesením zmeniť právnu kvalifikáciu 

skutku, pre ktorý bolo zahájené trestné stíhanie.69 Nesprávne zhodnotenie skutkových 

znakov pri počiatočnej kvalifikácii (ale i pri prekvalifikácii trestného činu v neskorších 

štádiách vyšetrovania) môže priniesť určité problémy. Podotýkame, že sa týkajú hlavne 

nesprávnej subsumpcie pod konkrétne ustanovenie zákona. K rozdielu základnej 

a kvalifikovanej skutkovej podstaty, aj z pohľadu policajnej praxe, sa vyjadrím ďalej.   

 Vyšetrovanie každej skupiny podobných trestných činov (znásilnenia, krádeže, 

drogová kriminalita,...) má kriminalistickou vedou vypracovanú vlastnú metodiku, ktorá 

slúži ako návod pre vyšetrovateľa.70 V prípade, že odhalený skutok je na základe 

najvýraznejších stôp nesprávne posúdený, vyšetrovateľ sa môže zamerať na zjavné, no 

menej podstatné skutočnosti, a môžu mu uniknúť práve skutočnosti, ktoré môžu pri 

dokazovaní prispieť k tomu, že obžalovaný bude spravodlivo uznaný vinným zo 

závažnejšieho alebo kvalifikovaného trestného činu, ktorý reálne spáchal. 

 Pokiaľ je nesprávne právne posúdenie založené len na nepresnom úsudku 

vyšetrovateľa, čiže nie na iných skutočnostiach, ktoré počas vyšetrovania vyjdú najavo 

(§ 160 ods. 6 čes. TP), a teda štátny zástupca vychádza pri rozhodnutí o zmene právnej 

kvalifikácie len z tých istých skutočností, ktoré boli známe vyšetrovateľovi (napr. pri 

previerke spisu podľa § 174 ods. 2 písm. b čes. TP), spôsobuje takýto prieskum a 

vydávanie pokynu o zmene právnej kvalifikácie zbytočný prieťah vo vyšetrovaní tak na 

                                                 
69 Český trestný poriadok ukladá policajnému orgánu povinnosť na takéto uznesenie obvineného 
upozorniť a učiniť záznam do protokolu. Slovenský trestný poriadok výslovne vyžaduje písomnosť 
upozornenia a uvedenie do zápisnice necháva na vôli policajta. Rovnopis upozornenia alebo zápisnice 
však musí do 48 hodín doručiť prokurátorovi. Prakticky sa teda vyznačuje rola prokurátora pri 
posudzovaní a následných zmenách právnej kvalifikácie. Slovenská prax spočíva v konzultáciách 
policajta s prokurátorom o zamýšľanej zmene právnej kvalifikácie, nestáva sa teda, že by policajt 
prekvalifikovaním „zaskočil“ dozorujúceho prokurátora. Skôr ide o koordinovaný postup, kde je 
rozhodnutie urobené po diskusii a s odobrením dozorujúceho prokurátora, ktorý napokon môže 
rozhodnutie policajta zrušiť a nahradiť vlastným (Zrovnaj § 230 nov. slov. TP). 
70 Viac k metodike vyšetrovania pozri úvod do Zvláštnej časti publikácie MUSIL, J., KONRÁD, Z., 
SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 407 a násl.  
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strane štátneho zástupcu, ako aj vyšetrovateľa, ktorý navyše následne musí obvineného 

na takúto zmenu upozorniť a protokolovať ju (už zmienený § 160 ods. 6 čes. TP). 

 K uvedenému však existujú protiargumenty, a to najmä praktického rázu. 

Dôveryhodnosti polície nesvedčia urýchlené a neuvážené kroky. Vyšetrovanie obzvlášť 

závažnej činnosti je veľmi náročný a zodpovedný proces, často pod drobnohľadom 

médií a tlakom spoločnosti pri domáhaní sa spravodlivosti usvedčením a potrestaním 

páchateľa (samozrejme zodpovednosť vyšetrovateľa spočíva práve v usvedčení 

páchateľa zhromaždenými dôkazmi, odsúdenie a potrestanie je vo výlučnej právomoci 

súdov). Z tohto dôvodu, a tiež na základe zhodnej odpovede viacerých vyšetrovateľov71 

môžeme konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov, pri ktorých má vyšetrovateľ 

v počiatočnej vyšetrovacej situácii dostatok dôkazov nasvedčujúcich tomu, že bol 

spáchaný trestný čin, začína trestné stíhanie za trestný čin, na ktorého bezpečné 

dokázanie postačujú získané dôkazy, aj v prípadoch, keď existujú dôkazy na to, že išlo 

o závažnejší trestný čin. Rovnako je obvyklé, že sa v prípade obzvlášť závažnej 

kriminality začína stíhať za trestný čin základný, nie kvalifikovaný. Prax to odôvodňuje 

tým, že počiatočnými úkonmi odhalené stopy a získané informácie môžu byť 

nepostačujúce, skresľujúce, mylné ba až zámerne mätúce a až nasledovné vyšetrovanie 

potvrdzuje alebo vyvracia vyšetrovateľove domnienky a verzie. Poukazuje na to, že 

v prípade mylného závažnejšieho posúdenia skutku, akým naozaj bol, poprípade vyjde 

najavo, že skutok sa ani nestal alebo nebol trestným činom, je naštrbený kredit polície 

pred verejnosťou. Média majú totiž tendenciu vyhľadávať senzácie, fabulovať 

a zveličovať, aby získali pozornosť publika. V prípade, že prípad neskončí podľa ich 

predstáv (napr. je určitá osoba zbavená obvinenia), často navádzajú dojem, že niekto 

úmyselne zničil stopy, „stratil“ dokumenty, korumpoval. Naopak prekvalifikácia 

a stíhanie obvineného za závažnejší trestný čin po objasnení nových skutočností a zrelej 

úvahe vyšetrovateľa sa skôr hodnotí ako pozitívny krok. To nebráni vyšetrovateľovi 

k tomu, aby neustále prehodnocoval dôkazy i z pohľadu právnej kvalifikácie.  

 Nemal by však pri tom dbať ohľad na iné záujmy, než záujem na náležitom 

zistení trestného činu a spravodlivom potrestaní páchateľa. Bohužiaľ sa v niektorých 

prípadoch stáva, že vyšetrovateľ uprednostní potreby priaznivého štatistického výkazu 

                                                 
71 Myslené vyšetrovateľov odboru justičnej polície úradu justičnej a kriminálnej polície Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Slovenská republika.  
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pred presnou kvalifikáciou. Ak sa napríklad viac prikláňa k tomu, že skôr nastalo 

nedbanlivostné, než úmyselné usmrtenie, existuje určitý sklon začať vyšetrovať skutok 

ako nedbanlivostný trestný čin, s tým, že sa to poprípade môže v budúcnosti zmeniť. Má 

to priliehavé vysvetlenie. V prípade, že sa vyšetrovanie nepodarí doviesť do zdarného 

konca, v policajnej štatistike sa to prejaví ako neúspech pri menej závažnej trestnej 

činnosti. Je to oveľa prijateľnejšie, ako priznať, že sa nepodarilo vyšetriť ďalšiu vraždu. 

Vraždy sú štatistická položka, na ktorú je polícia i verejnosť najviac citlivá, 

a v policajnom prostredí existuje určitý reálny i podvedomý psychický tlak na to aby 

práve tieto čísla vyzerali čo najlepšie. V dôsledku však táto snaha môže viesť k efektu 

presne opačnému, než spoločensky žiadanému, a to že sa len prehlbuje latencia tohto 

najzávažnejšieho zločinu.    

 Základom pri úvahe o zmene právnej kvalifikácie už stíhaného skutku je teda 

postup vytvorenia vyšetrovacej verzie, pri ktorej skutok napĺňa znaky iného, 

závažnejšieho trestného činu, ako toho, za ktorý je obvinený momentálne stíhaný a 

podoprenie tejto verzie prehodnotením získaných dôkazov ako i zameraním sa na 

získavanie dôkazov nových. 

 Záverom tejto diskusie zhrňujem, že hoci osvedčená policajná prax varuje pred 

unáhlenými závermi a dôrazne poukazuje na opatrnosť a dôkladnosť pri vyšetrovaní, čo 

by skôr nasvedčovalo uvedenému postupu precízneho zhromažďovania čo najväčšieho 

množstva dôkazov a prekvalifikácie skutku na závažnejší trestný čin (buď iný, alebo 

rovnaký ale kvalifikovaný, kde pripadá do úvahy vyššia sadzba) až po úvahe a 

vnútornom presvedčení vyšetrovateľa, musia byť rovnako šetrené práva obvineného 

plynúce z ustanovení trestného poriadku, teda hlavne mať vedomosť o tom, za aký 

skutok je stíhaný a ako ho orgán činný v trestnom konaní kvalifikuje. Z dôvodu 

transparentnosti trestného stíhania by malo byť vylúčené zámerne nepresné 

kvalifikovanie skutku s cieľom „prekvapiť“ obvineného v závere vyšetrovania. 

Rovnako nesmie byť snaha o priaznivé štatistické výkazy nadradená záujmu na 

zákonnom a efektívnom fungovaní orgánov činných v trestnom konaní. 
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2.2 Úkony súvisiace s vyšetrovaním úmrtia 

 
2.2.1  Obhliadka 

 

 Všeobecne obhliadkou rozumieme metódu kriminalistickej praktickej činnosti, 

ktorej podstata spočíva v cieľavedomom, priamom, bezprostrednom pozorovaní 

a skúmaní kriminalistiky relevantných objektov vlastnými zmyslami orgánov činných 

v trestnom konaní, vo vyhľadávaní zmien, dokumentovaní stavu objektov a hodnotení 

vlastných zistení.72 Táto metóda sa využíva v trestnom konaní vo forme procesného 

úkonu. Obhliadka je často vykonávaná ako neodkladný a neopakovateľný úkon už pred 

začatím trestného stíhania. Podľa charakteru obhliadnutého objektu rozlišujeme: 

• obhliadku miesta činu a iných kriminalisticky významných miest, 

• obhliadku mŕtvoly, 

• obhliadku predmetov, 

• obhliadku stôp, 

• obhliadku dokumentov, 

• obhliadku výpočtovej techniky, 

• obhliadku zvierat, 

• obhliadku tela živej osoby.73 

 Obhliadka (česky ohledání) je v zákone č. 141/1961 Sb. vyčlenená ako šiesty 

oddiel hlavy piatej – dokazovanie. Všeobecné ustanovenie o obhliadke v § 113 čes. TP 

považuje za jej účel objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie priamym 

pozorovaním, ďalej predpokladá priberanie znalcov k obhliadkam a vyhotovenie 

protokolu o obhliadke v požadovanej kvalite. Český trestný poriadok do šiesteho 

oddielu piatej hlavy zaraďuje aj prehliadku tela a iné podobné úkony, prehliadku a pitvu 

mŕtvoly a jej exhumáciu a vyšetrenie duševného stavu. Zo systematiky nepochybne 

vyplýva, že český zákonodarca považoval tieto úkony za zvláštne druhy obhliadky. 

  

                                                 
72 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 315. 
73 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 317-320. 
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 V slovenskom trestnom poriadku je obhliadka radená medzi ostatné dôkazné 

prostriedky v štvrtom diele šiestej hlavy. Účel je rovnaký ako v českom trestnom 

poriadku, rozširuje sa o to, že obhliadka má byť vykonaná najmä ak by mohli byť zistené 

alebo zaistené akékoľvek stopy. O obhliadke sa vyhotovuje zápisnica. Keďže za 

obhliadkou ako samostatným paragrafom nasledujú paragrafy prehliadka tela a iné 

podobné úkony a prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia, ich povaha špeciálnosti 

voči obhliadke nie je dostatočne zvýraznená.  

 

2.2.2  Prehliadka tela a iné podobné úkony 

 

 Podľa Konrádovej74 definície je prehliadka kriminalistická metóda priameho 

prehľadávania, ktorú vykonávajú policajné orgány s cieľom nájsť a zaistiť nebezpečné 

veci, či osoby, zvieratá a veci dôležité pre trestné konanie. Prehliadky delí podľa 

charakteru preverovaného objektu na: 

• osobné prehliadky, 

• domové prehliadky, 

• prehliadky iných priestorov neslúžiacich na bývanie, 

• prehliadky pozemkov, 

• prehliadky dopravných prostriedkov, 

• prehliadky voľného terénu. 

 Od prehliadky osoby v kriminalistickom slova zmysle teoreticky rozlišujeme 

prehliadku tela a iné podobné úkony podľa § 144 čes. TP, čo sa v kriminalistike 

označuje ako obhliadka tela živej osoby.75 Podmienky a postup jej vykonania sú 

v českom a slovenskom trestnom poriadku takmer totožné. Ustanovenie o prehliadke 

tela v § 114 čes. TP ukladá povinnosť podrobiť sa jej každému, ak treba zistiť, či sú na 

jeho tele stopy alebo následky trestného činu. Spravidla ju v prípadoch násilnej trestnej 

činnosti vykonáva lekár, a to súdny znalec. Ak vykoná obhliadku tela policajt, musí byť 

rovnakého pohlavia ako osoba, ktorú obhľadáva. Oba procesné kódexy obdobne 

popisujú postup pri odoberaní krvi a iného biologického materiálu (slovenský trestný 

                                                 
74 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 392, 393. 
75 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 320. 
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poriadok už explicitne hovorí o deoxyribonukleovej kyseline), úkony potrebné pre 

zistenie totožnosti osoby, ktorá sa zdržovala na mieste činu a povinnosti poučovať 

o uvedených povinnostiach s upozornením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty 

v prípadoch ich nevyhovenia. Paragraf 114 čes. TP navyše popisuje postup pri 

prekonaní odporu podozrivého alebo obvineného. 

 Prehliadke tela podľa § 114 čes. TP, teda obhliadke tela živej osoby za účelom 

zistenia stôp trestného činu, predchádza bezpečnostná prehliadka tela, ktorú vykonáva 

policajt bezprostredne po prvom kontakte s podozrivou osobou. Jedným z jej cieľov je 

eliminácia hrozby použitia skrytej zbrane voči sebe či prítomným osobám. Ak to 

dovoľujú okolnosti, má ju vykonať príslušník polície rovnakého pohlavia ako 

prehľadávaná osoba. To však nie je nutnosťou, ak je napríklad ozbrojená páchateľka na 

úteku odhalená a zadržaná hliadkou polície, ktorú tvoria len príslušníci mužského 

pohlavia. V takomto prípade má prehliadka pri dodržaní taktických zásad prekvapenia, 

systematickosti, dôslednosti a ostražitosti76 odhaliť tie zbrane a nástroje, ktoré môžu 

hliadku ohroziť pri eskorte na policajnú stanicu (napr. malá „kabelková“ pištoľ, nožík, 

nožnice na nechty a pod.). Bezodkladne po eskorte by mala byť vykonaná ešte jedna 

dôkladná prehliadka už policajtkou, najlepšie za prítomnosti lekára, ktorý následne 

môže telo obhliadnuť s dôrazom na stopy trestného činu.  

 

2.2.3  Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia 

 

 Podobne je v českom i slovenskom trestnom poriadku takmer totožné 

ustanovenie o prehliadke a pitve mŕtvoly. Mŕtvola musí byť prehliadnutá a pitvaná 

vždy, keď vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom. Nový 

slovenský trestný poriadok navyše k nariadeniu prehliadky a pitvy mŕtvoly explicitne 

zmocňuje prokurátora alebo policajta. Ustanovenie ešte obsahuje postup pri pochovaní 

a exhumácii mŕtvoly. 

 Prehliadka mŕtvoly v zmysle ustanovenia § 115 čes. TP nie je do Konrádovho 

výpočtu prehliadok zahrnutá, keďže z kriminalistického hľadiska ide o obhliadku tela 

                                                 
76 K taktike prehliadky viď MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 400-402. 
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mŕtvej osoby. Porada77 prehliadku ako takú ani nezaraďuje do systematiky 

kriminalistickej taktiky, obhliadku mŕtvoly radí medzi druhy obhliadky. Straus78 

popisuje obhliadku tela mŕtvej osoby lekárom a kriminalistom na mieste nálezu pre 

taktické potreby kriminalistu. Časť obhliadky, ktorá patrí do okruhu lekárskej 

odbornosti, prisudzuje lekárovi. Ďalej ju ako prehliadku i s pitvou mŕtvoly zaraďuje do 

súdno-lekárskej expertízy. 

 Prehliadka mŕtvoly má iný účel, než osobná prehliadka, pri ktorej má byť 

prehľadané telo živého človeka, jeho odev, batožina a iné osobné veci, ktoré má pri 

sebe, v prípadoch, keď existuje dôvodné podozrenie, že táto osoba (napr. podozrivý, 

zadržaný či zatknutý) má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie alebo zbraň či inú 

vec spôsobilú k ohrozeniu života alebo zdravia. Samotná mŕtvola totiž nie je až na 

výnimočné prípady bezpečnostným rizikom v tom zmysle, že je nespôsobilá 

akéhokoľvek konania.79 Preto od nej neodoberáme zbrane či iné nebezpečné predmety 

(samozrejme pokiaľ neohrozujú prítomné osoby) do doby, kým o ďalšom postupe 

nerozhodne vyšetrovateľ riadiaci obhliadku na odporúčanie súdneho lekára, ktorý 

mŕtvolu prehliada. Na druhej strane prehliadka určitého objektu (aj mŕtvoly) má za 

účelom objaviť a zaistiť veci dôležité pre trestné konanie. Túto prácu vykonáva 

príslušník polície – kriminalistický technik pod vedením prítomného vyšetrovateľa 

riadiaceho obhliadku, ktorý jeho postup koordinuje s postupom súdneho lekára. 

                                                 
77 PORADA, V. a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika), s. 7, 8, 237, 238. 
78 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika, s. 106. 
79 I v zdanlivo bezpečných situáciách musia ľudia prítomní na mieste činu počítať s tým, že sa nachádzajú 
v neobvyklom prostredí poznačenom trestným činom a môžu byť ohrození. V prvom rade každý páchateľ 
vie, že miesto činu (resp. miesto nálezu mŕtvoly) bude práve tým miestom, kde sa prvýkrát zhromaždí 
väčší počet ľudí, zväčša príslušníkov polície, ktorí od tohto momentu budú mať záujem na jeho odhalení 
a zadržaní, čo sú pre neho veľmi nepriaznivé skutočnosti. Môže a spravidla aj ničí, znehodnocuje, 
kamufluje stopy, čím pre vyšetrovateľa vytvára nepriaznivú vyšetrovaciu situáciu. Niektorí páchatelia 
môžu mať záujem aj na deštrukcii miesta činu, mŕtvoly, či dokonca fyzickej likvidácii prítomných 
príslušníkov polície. Pri práci na mieste závažného trestného činu je preto potrebné byť v neustálom 
strehu a mať k dispozícii dostatočný počet policajtov strážiacich uzavreté miesto, pretože pre uvedené 
dôvody sa môže páchateľ alebo jeho komplic na miesto činu vrátiť a nečakane zaútočiť. V prostredí 
organizovanej kriminality, kde je výskyt zakázaných zbraní, munície a výbušnín, by sme na mieste činu 
mali predpokladať aj výskyt rozličných nastražených systémov (napr. i v tesnej blízkosti mŕtvoly) 
a pohybovať sa na ňom s mimoriadnou opatrnosťou. Pri ich náleze má byť okamžite privolaný 
pyrotechnik a do času jeho príchodu musia nebezpečný priestor v okolí výbušniny opustiť všetky osoby. 
Mŕtvola vždy predstavuje zdravotné riziko, keďže príslušníci polície, ktorí sa s ňou dostanú do prvého 
kontaktu spravidla nevedia, či nebohá osoba netrpela na rozličné choroby či infekcie (žltačka, syndróm 
získaného zlyhania imunity, resp. vírus ľudskej imunodeficiencie). Bezpečnostné pravidlá pri narábaní 
s mŕtvolou a biologickým materiálom na mieste činu (používanie sterilných rukavíc, sterilných obalov 
a skúmaviek a pod.) by mali byť samozrejmosťou. 
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 Pri obhliadke mŕtvoly alebo jej časti na mieste nálezu zisťujeme dobu smrti,  

mechanizmus usmrtenia, rozsah zranení, spôsob manipulácie s mŕtvolou, polohu vo 

vzťahu k prostrediu a pod. Je pri tom dôležité v zápisnici rozlíšiť zistenia lekára 

a policajtov.80 Súdny lekár vykonáva prehliadku mŕtvoly ako súčasť súdno-lekárskej 

expertízy, a to priamo na mieste nálezu mŕtvoly a opätovne na pitevni bezprostredne 

pred samotnou pitvou. Prehliadku mŕtvoly fotograficky alebo video nahrávaním 

dokumentuje kriminalistický technik. Poznáme dva druhy fotografie mŕtvoly. 

Dokumentačná fotografia sa robí na mieste činu a slúži na dokumentáciu nájdenej 

mŕtvoly v pôvodnom stave, v akom bola nájdená. Identifikačná fotografia sa zhotovuje 

pre poznávacie účely a má v čo najväčšej miere zobrazovať podobu mŕtveho pred 

smrťou. Pri náleze neznámej mŕtvoly v pokročilom štádiu rozkladu teda nestačí 

obyčajný snímok tváre, ale musia byť použité špeciálne technické prostriedky 

a postupy. 81 

  

2.2.4  Kazuistika – Zabitie suseda kosou 

 

 Akúsi nesúrodosť pojmov obhliadka a prehliadka a ich účelov 

v kriminalistickom a procesnoprávnom význame, kompetencie a odbornú pôsobnosť 

vyšetrovateľa, kriminalistického technika a súdneho lekára či postup ich práce môže 

teoretická úvaha vysvetliť len v obmedzenom rozsahu. Z toho dôvodu popíšem 

obhliadku miesta činu a nálezu mŕtvoly práve so zameraním na samotnú obhliadku 

mŕtvoly v konkrétnom prípade. Obhliadky som sa zúčastnil ako člen výjazdovej skupiny 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. 

 „D ňa 11.08.2008 v čase o 08:30 hod. bola vyslaná hliadka do obce N.M., ulica 

V., kde malo dôjsť k nezhodám medzi susedmi. Na mieste bolo zistené, že F.H., ... 

kosou napadol B.R., ... a to tak, že poškodený si opravoval oplotenie domu a tento 

sa s ním začal hádať, kde kosou mu zaťal do pravého stehna nohy a tento 

vykrvácal a na mieste zomrel. Po príchode na miesto sa F.H. nachádzal uzamknutý 

v svojom rodinnom dome ... kde na miesto boli privolané posily, a to Pohotovostná 

motorizovaná jednotka, Pohotovostný policajný útvar (tzv. „kukláči“ – pozn. 
                                                 
80 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika, s. 105. 
81 CHMELÍK, J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování, s. 136, 137. 
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autora) a policajný vyjednávač. Do ich príchodu hliadka zabezpečila miesto, a to 

dom, aby menovaný neušiel. Po vyzvaní policajným vyjednávačom sa menovaný 

vzdal a bol policajtmi Pohotovostného policajného útvaru zaistený. Vec na mieste 

prevzal k realizácii vyšetrovateľ Odboru justičnej polície Okresného riaditeľstva 

(Policajného zboru) K.O.“82 

 Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality Odboru justičnej polície Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, kde som bol v tej dobe zaradený, dostal 

konkrétne informáciu o tomto čine v momente, keď policajný vyjednávač vyjednával 

s páchateľom zabarikádovaným v dome. Z Krajského riaditeľstva boli najprv vyslaní 

dvaja kriminalisti, o niečo neskôr sa zostavila výjazdová skupina vedená 

službukonajúcim vyšetrovateľom a bola vyslaná na miesto činu. Na zmienenú ulicu 

v obci N.M. sme sa dostavili v momente, keď bol podozrivý zaistený po tom, čo vydal 

zbraň – kosu, a následne bol eskortovaný do policajnej cely na príslušnom obvodnom 

oddelení. Príslušníci PMJ a PPÚ uvoľnili priestor pre vyšetrovacie úkony a niekoľko 

policajtov Obvodného oddelenia zaisťovalo uzavretie miesta činu pred zvedavcami 

a médiami. 

 Keďže tento prípad slúži na ilustráciu postupu pri prehliadke mŕtvoly, nebudem 

sa venovať všetkým neodkladným úkonom, ktoré boli na mieste činu vykonané. 

Každopádne nie je možné bez všetkého pristúpiť k obhliadke tela nebohého, najprv sa 

musí urobiť previerka na všetkých relevantných miestach. O zistených skutočnostiach je 

potrebné vyrozumieť súdneho lekára, ktorý má prehliadku vykonať. Previerka na mieste 

má prebiehať tým spôsobom, že vyšetrovateľ postupne prechádza všetky miesta 

v poradí, v akom podľa všetkého prebiehal inkriminovaný dej, pričom získava 

informácie od prítomných osôb – kriminalistov, technikov a iných príslušníkov polície, 

očitých svedkov, poprípade znalcov. Získavaniu prvotných informácii na mieste činu 

treba ako neodkladnému a neopakovateľnému úkonu venovať mimoriadnu pozornosť, 

pretože od jeho precíznosti závisí kvalita následného vyšetrovania. Pred vykonaním 

samotnej prehliadky tela má byť zistený priebeh udalostí reprodukovaný súdnemu 

lekárovi, najlepšie tak, aby aj on sám mohol miesto činu obhliadnuť. Pozornosť súdneho 

lekára treba zvlášť upriamiť na biologické stopy ako krvné škvrny či semeno a vecné 

                                                 
82 Citácia z úradného záznamu Obvodného oddelenia Policajného zboru v K.Ch. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému F.H. 
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stopy, najčastejšie zbraň, ktorá mohla zapríčiniť zranenia na tele poškodeného. Pre 

úplnosť uvádzam výňatok zo zápisnice o obhliadke miesta činu, keďže sa telo 

poškodeného nachádzalo o niečo ďalej, než miesto útoku páchateľa. 

 „Východzím bodom merania je kolmica od rodinného domu (obvineného – pozn. 

autora) smerom na cestu. ... Vpravo pri ceste sa nachádzajú drevené kolíky 

oplotenia, kde je sčasti ... natiahnuté pletivo.83 ... Na asfaltovej ceste od 

východzieho bodu merania sa vo vzdialenosti 4,7 m nachádzajú krvné kvapky 

nepravidelného tvaru na ploche 100x30 cm. ... Ďalej tým istým smerom dole do 

obce vo vzdialenosti 4,4 m ... sa nachádza krvná kaluž o rozmeroch 40x70 cm. ... 

smerom dole k obci vo vzdialenosti 8,1 m sa v strede cesty nachádza krvná kaluž 

o rozmeroch 10x20 cm. ... Od [tejto] stopy sa vľavo pri krajnici vo vzdialenosti 8,5 

m nachádza kosa s drevenou násadou (kosa nebola pohodená na mieste činu, vydal 

ju podozrivý v momente, keď sa vzdal polícii; z kosy boli zaistené pachové stopy – 

pozn. autora)84 ... Od kosy smerom dole vo vzdialenosti 10,3 m v strede cesty sa 

nachádza krvná kaluž na ploche 110x70 cm.85 ... Od [tejto] stopy vo vzdialenosti 

18 m sa vpravo na asfaltovej príjazdovej ceste k domu (dom susedný s domom 

poškodeného – pozn. autora) nachádza krvná kaluž, a to na začiatku výjazdu, 

nepravidelného tvaru rozmeru 160x120 cm.86 ... Vpravo hore vo vzdialenosti 2,8 m 

... je dvojkrídlová drevená brána s kovovým rámom, ktorou sa ide do dvora 

[zmieneného] rodinného domu, kde po ľavej strane na trávnatej ploche vo 

vzdialenosti 2,5 m sa nachádza telo muža ležiaceho na chrbte.87 ...“ 88 

 Pre samotnú prehliadku tela, predbežné vyjadrenie o príčine a okolnostiach smrti 

a následnú znaleckú expertízu je znalosť hore uvedených skutočností nevyhnutná. 

Zápisnicu o obhliadke miesta činu vyhotovuje vyšetrovateľ a kriminalistický technik 

ručne na prvopis, tlačený opis je vytvorený v priebehu jedného až dvoch dní. Preto je 

použiteľný až pri vyhotovovaní znaleckého posudku, na mieste činu musí súdny lekár 

relevantné informácie získať priamo vlastným pozorovaním a dopytovaním. V tomto 

prípade je pre súdneho lekára dôležité vedieť, kde a v akom čase sa odohral útok na 

poškodeného a akým spôsobom sa dostal na miesto, kde sa práve nachádza. Jedna 

                                                 
83 Príloha – Obr. 1.1., 1.2. 
84 Príloha – Obr. 1.3. 
85 Príloha – Obr. 1.4. 
86 Príloha – Obr. 1.5. 
87 Príloha – Obr. 1.6. 
88 Citácia zo zápisnice o obhliadke miesta činu z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému F.H. 
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z vyťažených svedkýň tento dej popísala priamo na mieste činu, zhodne vypovedala pri 

výsluchu: „Išli sme ďalej dole smerom k domu rodiny V. (suseda poškodeného – pozn. 

autora). ... Po niekoľkých metroch som na ceste uvidela krv a ďalej nižšie v mieste, kde 

začína plot V., som uvidela ležať na zemi na chrbte kolmo na cestu, hlavou smerom 

k plotu B.R.“ Túto trasu teda poškodený prekonal sám, iné bolo ďalšími výpoveďami 

vyvrátené. Svedkyňa popisuje poskytnutie prvej pomoci na mieste, ako i dôvod toho, že 

polícia objavila B.R. až v záhradke rodiny V. „Potom sme sa rozhodli, že B.R. 

prenesieme z cesty dnu do dvora ku V. Urobili sme to tak, že ja som ho chytila za pravú 

ruku, švagriná za ľavú a švagor za nohy. Vzhľadom k tomu, že bol ťažký, nevládali sme 

ho niesť vo vzduchu celý čas, párkrát sa nám aj vyšmykol a spadol na zem, pričom mu 

mohli vzniknúť rany od kameňov, ktoré boli na ceste, v oblasti chrbta. Podarilo sa nám 

ho preniesť hore do dvora ku V., kde sme ho položili na trávnik vedľa cesty na 

chrbát.“89 

 V súlade s podaným vysvetlením boli nájdené aj krvné škvrny, ktoré naznačili 

miesto, pokiaľ sa poškodený po útoku dostal ešte sám a odkiaľ ho už preniesli. Pri 

súdno-lekárskom skúmaní sú dôležité hlavne pre zistenie rozsahu a intenzity krvácania. 

Po tom, čo sa súdna lekárka na mieste činu zoznámila s doposiaľ zistenými 

informáciami a obhliadla stopy na trase z miesta činu na miesto, na ktorom sa 

nachádzalo telo nebohého poškodeného, pristúpila k samotnej prehliadke mŕtvoly. 

 „D ňa 11.08.2008  o 11:15  hod. v obci N.M. bola podľa § 155 ods. 1 [nov. slov. 

TP] vykonaná prehliadka tela nebohého B.R., lebo bolo treba nevyhnutne zistiť, či 

na jeho tele sú stopy alebo následky trestného činu. Prehliadku tela vykonal súdny 

znalec odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo. 

 Mŕtvola muža v polohe na chrbte, podložená pod hlavou dekou, oblečené má 

spodné prádlo „boxerky“, na chrbte nosa a na koreni mapovitá kožná odrenina, 

ľavá lakťová jama prelepená  leukoplastom s vatovým tampónom, pravá predná 

časť úpletu „boxerok“ je s tržným poškodením. Na vonkajšej ploche pravého 

stehna je sečná rana, ktorá smeruje ku kosti s poranením mäkkých tkanív.90 Na 

nohách má obuté ponožky. Na ľavej ruke má na prstenníku amputovaný posledný 

článok, starší, na ľavej dlani defekty kože charakteru rezných rán povrchových, 

bližšie pri pitve. Na chrbte štyri zjavne povrchové rezné poranenia kože 

                                                 
89 Citácie zo zápisnice o výsluchu svedka z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému F.H. 
90 Príloha – Obr. 1.7. 
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prechádzajúce šikmo zdola mierne nahor. Na ľavom ramennom pletenci 

početnejšie zodretia kože povrchového charakteru. Na chrbte bočnej plochy vpravo 

povrchové rezné rany a mapovité zodretie kože, bližšie pri pitve.91 Na ľavom lakti 

poranenie – bodná rana dlhá 1,2 cm, vstupuje do mäkkých tkanív lakťa. Vzhľadom 

na zistené zranenia je najpravdepodobnejšia smrť v súvislosti so sečným 

poranením pravého stehna a následným vykrvácaním, resp. vzduchová embólia, 

bližšie pri pitve.“92 

 Medzi očitými svedkami i prítomnými policajtmi vyvolávali otázniky hlavne 

rezné rany na chrbte, ktorých okolie bolo znečistené krvou a prvotným obhliadnutím sa 

nedalo zistiť, akého sú pôvodu. Síce tieto rezné rany a zodretia kože zodpovedali popisu 

prenesenia poškodeného z miesta nálezu do dvora, nedalo sa vylúčiť, že boli spôsobené 

opakovanými údermi kosou. Pri prehliadke mŕtvoly takýto záver súdna lekárka 

predbežne vylúčila a priklonila sa k verzii, že poranenia spôsobilo čiastočné ťahanie 

poškodeného svedkami po kamenistej ceste. Za príčinu smrti považovala jedno sečné 

poranenie stehna, ktoré pravdepodobne preťalo tepnu, čo viedlo k masívnemu 

a intenzívnemu úniku krvi a následnej smrti poškodeného. 

 Záver súdneho lekára z prehliadky mŕtvoly, výpovede svedkov a stopy nájdené 

na mieste činu umožnili vyšetrovateľovi prvotne kvalifikovať skutok ako zločin zabitia 

podľa § 147 ods. 1 nov. slov. TZ. Páchateľ sa dopustí zločinu zabitia podľa tohto 

paragrafu, keď v úmysle spôsobiť inému ťažkú ujmu na zdraví z nedbanlivosti spôsobí 

smrť. Bol tak vylúčený minimálne priamy úmysel usmrtiť poškodeného, lebo v takom 

prípade by bol útok vedený na životne dôležitý orgán, poprípade by bol vedený 

opakovane. Zranenie však nasvedčovalo jednému úmyselnému úderu kosou do pravého 

stehna poškodeného, po ktorom páchateľ z miesta činu ušiel. Izolovaný zraňujúci útok 

na končatinu sa bez všetkého neposudzuje ako vražedný úmysel. Okolnosti prípadu 

viedli k úsudku, že obvinený mal priamy úmysel spôsobiť poškodenému ťažkú ujmu na 

zdraví. Kosa nešťastnou náhodou zasiahla tepnu a najpravdepodobnejšie tak nastala 

smrť vykrvácaním. Bolo teda nutné zhodnotiť zavinenie obvineného k tomuto účinku. 

Priamo na mieste činu sa vyšetrovateľ priklonil k tomu, že išlo o nedbanlivostné 

zavinenie smrti, a teda zabitie.  

                                                 
91 Príloha – Obr. 1.8., 1.9. 
92 Citácia zo zápisnice o prehliadke mŕtvoly z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému F.H. 
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 Z dôvodu uvedenej právnej kvalifikácie bol ukončený výjazd Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a vo vyšetrovaní pokračoval vyšetrovateľ 

vecne i miestne príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. Problematika 

právnej kvalifikácie ostala po ukončení výjazdu otvorená, bolo potrebné zaoberať sa 

vyhrážkami zabitia od obvineného adresované poškodenému, ktoré mali predchádzať 

útoku, ako to popísali svedkovia pri vyťažení. Detailnejšie ozrejmenie prípadu priniesli 

výsledky pitvy: 

 „Z charakteru a lokalizácie poranení zistených pri pitve na tele B.R., 

z rozmiestnenia krvných stôp na ceste ..., vychádzajúc tiež z tvaru kosy, ... 

usudzujeme vznik zranení u poškodeného nasledovným možným mechanizmom: 

 Po tom, ako pristúpil F.H. k B.R. s kosou, držiac drevenú rukoväť kosy 

v obidvoch rukách, najskôr ľavou rukou hore, pravou dole so zdvihnutým ostrím 

smerom k poškodenému, poškodený najpravdepodobnejšie tiež uchopil pravou 

rukou drevenú rúčku kosy, ktorá však ostrím sa dostala za jeho chrbát. Vzájomným 

naťahovaním sa o kosu došlo najpravdepodobnejšie k vzniku povrchových rezných 

rán na zadobočnej ploche chrbta a drieku poškodeného ... Následne po prípadnom 

uvoľnení kosy z držania poškodeným mohol nasledovať prudký švih kosou 

obvineným smerom k poškodenému, s vbodnutím ostria hrotu kosy do vonkajšej 

strany pravého stehna poškodeného, za vzniku bodnorezného poranenia 

a poranením ciev veľkého kalibru, po čom začal krvácať navonok. Poškodený po 

vzniku zranení sa presúval po ceste k rodinnému domu, čomu nasvedčujú krvné 

stopy nachádzajúce sa na ceste. Strácajúc krv vo veľkom množstve a za veľkej 

rýchlosti, postupne strácal aj vedomie, následkom čoho spadol na zem, kde po 

krátkom čase bol nájdený príbuznými. Po presune do dvora príbuznými 

a podviazaní poranenej dolnej končatiny, pri príchode rýchlej zdravotníckej 

pomoci aj napriek oživovacím pokusom o navrátenie srdcovopľúcnej činnosti, 

zraneniam na mieste podľahol. ...  

 Kožné odreniny ... na chrbte a drieku ... vznikli pádom, prípadne viacerými 

pádmi menovaného na zem [a] na príčine smrti menovaného [sa] nepodieľali.“ 93  

 V prípade, ak sa páchateľ dopustí ohrozujúceho nebezpečného konania, vzniká 

mu špeciálna povinnosť aktívne sa pričiniť o odstránenie hroziaceho nebezpečenstva 

                                                 
93 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo veci 
posúdenia príčiny úmrtia B.R. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému F.H. 
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hodnotám a záujmom chránených trestným právom (hovoríme o ingerencii). Keď 

opomenie splniť túto povinnosť, bude trestne zodpovedný aj za účinok 

predchádzajúceho nebezpečného konania, ktorý zavinil svojou nečinnosťou.94  

 V našom prípade je na zváženie moment, ktorý nasledoval bezprostredne po 

útoku, keď bola zasiahnutá tepna poškodeného, čím došlo k masívnemu výronu krvi. 

Páchateľ toto musel vidieť a sledujúc poškodeného, ako v silných bolestiach robí 

svojich posledných pár krokov, ušiel z miesta činu do svojho domu, kde sa schoval. 

 „[S]mrti menovaného by sa dalo zabrániť jedine okamžitým zastavením 

krvácania a okamžitým odborným ošetrením ihneď po vzniku zranenia, čo 

v prípade vzniku takéhoto zranenia mimo zdravotníckeho zariadenia, vedie za 

niekoľko minút k smrti následkom prudkej a objemnej strate krvi.“95 

 V momente švihu kosou podľa všetkého F.H. nebol uzrozumený s tým, že týmto 

môže privodiť susedovi smrť, no napriek tomu o tejto možnosti vedieť mohol a mal. 

Potiaľ je kvalifikácia skutku ako trestný čin zabitia bezproblémová. F.H. sa však po 

vzájomnej potýčke, pri ktorej poškodenému spôsobil poranenie, ktoré malo povahu 

ťažkej ujmy na zdraví, nepokúsil okamžite zastaviť krvácanie, ba ani neprivolal 

odbornú pomoc, no namiesto toho ušiel preč. Nemohol si neuvedomovať, že bez 

poskytnutia okamžitej pomoci musel poškodený neodvrátiteľne v priebehu niekoľkých 

desiatok sekúnd až minút vykrvácať. Smrť suseda tak zavinil nielen nebezpečným 

konaním – úderom kosou, ale aj následnou nečinnosťou, keď ho na ulici nechal 

napospas svojmu osudu. Vzhľadom na povahu zranenia najskôr nemohol počítať so 

žiadnou okolnosťou, ktorá by mohla odvrátiť jeho smrť. Forma zavinenia tohto účinku, 

a teda celková kvalifikácia skutku, sa tak stáva najmenej diskutabilnou. Uzrozumenie so 

smrťou poškodeného B.R., ako následkom vlastnej nečinnosti, by totiž nasvedčovalo 

nepriamemu vražednému úmyslu obvineného F.H.96, čo by sa výrazne odrazilo na 

kvalifikácii a treste za tento skutok.  

 

                                                 
94 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 165. 
95 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo veci 
posúdenia príčiny úmrtia B.R. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému F.H. 
96 V tomto prípade by tak mohlo ísť o vraždu ako nepravý omisívny delikt. 
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3. Problematika v dvoch komplexných názorných prípadoch 

 

3.1 Kazuistika – Úkladná vražda v psychiatrickej liečebni 

 

  Na nasledujúcom prípade budem demonštrovať postupnú zmenu úsudku 

vyšetrovateľa a prokurátora pri kvalifikácii skutku, ktorého následkom bola smrť 

poškodenej, ako i pri posúdení toho, či ide o kvalifikovanú skutkovú podstatu. Tiež 

podrobne popíšem postup vyšetrovania, aby sme o kvalifikácii tohto skutku získali 

komplexnejší prehľad. 

 

3.1.1  Popis prípadu 

 

 „D ňa 12.03.2008 v presne nezistenom čase od 20:00 hod. do 21:30 hod. na 

lôžkovom oddelení s uzavretým režimom pavilónu č. 1 psychiatrickej liečebne v 

obci P.97 na posteli v izbe č. 10 za bližšie nezistených okolností páchateľ škrtením a 

hrdúsením úmyselne usmrtil hospitalizovanú pacientku J.H.98 ... 

 O skutku sa ako prvá dozvedela pacientka A.F., ktorej sa za páchateľku označila 

jej priateľka, pacientka O.L. a zavolala ju, aby sa išli pozrieť, či žije. Potom odišli 

do izby, kde A.F. prišla k J.H. a skúsila, či má tep na krku ako aj na ruke. Tep jej 

nenahmatala. O.L. potom odišla do izby sestier, kde povedala službukonajúcej 

sestričke, čo spravila. Sestrička potom zalarmovala kolegyne, zavolali rýchlu 

zdravotnícku pomoc a políciu z (obce) P. Po príchode hliadky Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v P. na miesto činu bola o 21:40 hod. zaistená 

podozrivá O.L.“99 

 Po príjazde vyšetrovateľa, kriminalistického technika, operatívneho pracovníka 

a súdneho znalca odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo bola 

v ranných hodinách (od 02:30 hod. a 05:00 hod.) vykonaná obhliadka miesta činu. 

                                                 
97 Príloha – Obr. 2.1., 2.2. 
98 Príloha – Obr. 2.3. 
99 Citácie z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
   Príloha – Obr. 2.9. 
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Obhliadku vykonali vyšetrovateľ a technik, okrem uvedených osôb bola na obhliadke 

prítomná zdravotná sestra a lekárka z liečebne. Spôsob obhliadky bol koncentrický100. 

 Na základe skutočností zistených pri obhliadke miesta činu, vyťaženia 

podozrivej O.L. a stôp na jej ošatení vydal operatívny pracovník polície dňa 13.03.2008 

návrh na začatie trestného stíhania pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 

1 nov. slov. TZ, návrh na vznesenie obvinenia voči podozrivej a návrh na väzobné 

stíhanie O.L. po vznesení obvinenia. Už v ten istý deň vydal vyšetrovateľ uznesenie 

o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 nov. slov. TP101 za obzvlášť závažný 

zločin vraždy podľa § 145 ods. 1 nov. slov. TZ a o vznesení obvinenia na O.L. podľa § 

206 ods. 1 nov. slov. TP102. 

 „Doposiaľ neznámy pacient hospitalizovaný na lôžkovom oddelení s uzavretým 

režimom pavilónu č.1 psychiatrickej liečebne v obci P. dňa 12.03.2008 v presne 

nezistenom čase od 20:00 hod. do 21:30 hod. na lôžkovom oddelení na posteli 

v izbe č. 10 za bližšie nezistených okolností škrtením a hrdúsením úmyselne usmrtil 

hospitalizovanú pacientku J.H., kde bolo službukonajúcou všeobecnou lekárkou 

MUDr. M. B. pri prehliadke mŕtvej ako príčina smrti konštatované udusenie a bola 

navrhnutá pitva na súdnom lekárstve. ... Trestné stíhanie bolo začaté vykonaním 

obhliadky miesta činu, a to obhliadkou pavilónu č. 1 psychiatrickej liečebne v obci 

P. dňa 13.03.2008.“103 

                                                 
100 „Pri koncentrickom spôsobe obhliadky sa postupuje po špirále od kraja hraníc obhliadky ku stredu 
obhľadávaného miesta, pod ktorým sa obyčajne rozumie najdôležitejší objekt nachádzajúci sa na danom 
mieste – napr. mŕtvola, napadnutý trezor.“  
MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 322. 
101 § 199 nov. slov. TP – Začatie trestného stíhania 
(1) Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2 [nov. slov. TP], policajt začne trestné stíhanie 
bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. Trestné 
stíhanie sa začne vydaním uznesenia. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, začne policajt trestné 
stíhanie vykonaním zaisťovacieho úkonu, neopakovateľného úkonu alebo neodkladného úkonu. Po 
ich vykonaní vyhotoví ihneď uznesenie o začatí trestného stíhania, v ktorom uvedie, ktorým z týchto 
úkonov už bolo začaté trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania policajt upovedomí oznamovateľa a 
poškodeného. Policajt doručí také uznesenie prokurátorovi najneskôr do 48 hodín. 
102 § 206 ods. 1 nov. slov. TP – Vznesenie obvinenia 
(1) Ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania 
dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, policajt bez meškania vydá 
uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré ihneď oznámi obvinenému a doručí najneskôr do 48 hodín 
prokurátorovi a ak je obvineným sudca, súdny exekútor, notár, znalec, tlmočník alebo prekladateľ, aj 
ministrovi spravodlivosti, a ak je obvineným advokát, aj Slovenskej advokátskej komore; o tomto úkone 
upovedomí bez meškania oznamovateľa a poškodeného. Ak bolo uznesenie o vznesení obvinenia 
oznámené jeho vyhlásením, je policajt povinný vydať obvinenému rovnopis tohto uznesenia bez 
meškania. 
103 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
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 Dňa 14.03.2008 vydal sudca pre prípravné konanie Okresného súdu K. na návrh 

prokurátora Krajskej prokuratúry v K. uznesenie o vzatí do väzby obvinenej O.L. podľa 

§ 72 ods. 2 nov. slov. TP z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. a) a c) nov. slov. TP. Dňa 

12.05.2008 hlásil riaditeľ Ústavu na výkon väzby v K. suicidálny pokus obvinenej. 

„Obvinená po vyšetrení nebola hospitalizovaná, bola umiestnená späť na celu, kde bol 

hliadke nariadený zvýšený dozor.“104 O necelé tri týždne dňa 31.05.2008 spáchala 

obvinená O.L. vo svojej cele samovraždu obesením. 

 

3.1.2  Postup vyšetrovania 

 

 Na počiatku vyšetrovania prideľuje vedúci vyšetrovateľ oddelenia všeobecnej 

kriminality vyšetrovací spis konkrétnemu vyšetrovateľovi a vyhotovuje „Záznam 

o pridelení vyšetrovacieho spisu a vykonaných kontrolách“, kde uloží odporúčania pre 

postup vo vyšetrovaní, ktoré následne skontroluje vo vstupnej kontrole. Všeobecná 

metodológia kriminalistickej praxe hovorí o počiatočnej vyšetrovacej situácii105 

a kriminalistická taktika o vytvorení kriminalistickej verzie106 a plánovaní a organizácii 

vyšetrovania107.  

 Pre hore uvedený prípad uložil dňa 13.03.2008 vedúci vyšetrovateľ tieto 

odporúčania: 

1) „vydať uznesenie o začatí trestného stíhania pre trestný čin vraždy podľa § 

145 ods. 1 [nov. slov. TZ], 

                                                 
104 Citácia z hlásenia pokusu o samovraždu z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
105 „Vyšetrovacia situácia je faktický stav vyšetrovania v určitom okamihu (v prípade počiatočnej 
vyšetrovacej situácie je to na začiatku samotného vyšetrovania – pozn. autora), kedy je potrebné 
rozhodovať o ďalšom postupe vyšetrovania. Popisom vyšetrovacej situácie sa vystihuje jednak obsah 
a rozsah kriminalisticky relevantných informácií, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii, jednak súhrn 
podmienok, v ktorých prebieha vyšetrovanie.“ 
MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 100. 
106 „Kriminalistická verzia je špecifická metóda kriminalistickej praktickej činnosti, spočívajúca vo 
vyvodení a previerke všetkých zhromaždenými materiálmi opodstatnených domnienok o formách spojenia 
a príčinách jednotlivých javov poznávanej udalosti, ako reálne možných objasnení doteraz známych 
faktov či okolností prípadu a získanie faktov nových.“  
MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 286. 
107 „Metóda plánovania je myšlienková činnosť umožňujúca predvídanie budúcej činnosti (a jej 
výsledkov) a usporiadanie tejto činnosti v daných časových  a priestorových podmienkach za využitia 
reálne dostupných síl a prostriedkov. Organizáciou kriminalistickej praktickej činnosti rozumieme 
zaisťovanie podmienok a prostriedkov realizácie plánovaných vyšetrovacích a iných úkonov.“ 
MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 296. 
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2) splniť si hlasnú povinnosť voči Okresnému súdu ako aj voči Prezídiu 

Policajného zboru, 

3) zadržať podozrivú osobu a túto v tomto procesnom postavení vypočuť, 

4) predtým žiadať prokurátora o súhlas na zadržanie podozrivej, 

5) nariadiť súdnu pitvu nebohej, ktorej sa zúčastní aj kriminálny technik za 

účasti vyšetrovateľa za účelom zaistenia a zdokumentovania stôp na tele 

nebohej, 

6) podozrivej osobe odobrať moč za účelom rozboru pre posúdenie prítomnosti 

liekov a pod., 

7) v kladnom prípade vzniesť obvinenie podozrivej osobe a túto zadržať ako 

obvinenú a dať návrh na vzatie do väzby, 

8) vzhľadom na zdravotný stav podozrivej zvažovať pribratie psychiatrov už 

v tomto štádiu vyšetrovania a zabezpečiť účasť na úkonoch (výsluchy).“108 

 Následne budem pomocou vyšetrovacieho spisu skúmať vykonanie 

počiatočných úkonov. Zvláštnu pozornosť budem venovať momentom, ktoré mohli 

prispieť k čo najpresnejšej kvalifikácii hore uvedeného činu. Kriminalistické úkony 

popíšem v chronologickom poradí. 

 Vyšetrovateľ vydal dňa 13.03.2008 uznesenie o nariadení vykonania prehliadky 

a pitvy mŕtvoly J.H. a pribratí (dvoch) znalcov z odboru zdravotníctvo a farmácia, 

odvetvie súdne lekárstvo na tento účel. Súdny lekár vykonal prehliadku tela poškodenej 

nebohej J.H. dňa 13.03.2008 o 10:55 hod a vystavil list o prehliadke tela mŕtvej 

a štatistické hlásenie o úmrtí. Súdna pitva bola vykonaná 13.03.2008. V ten deň bola 

súdnymi znalcami vydaná predbežná správa po vykonaní pitvy: „Ako bezprostrednú 

príčinu smrti J.H. sme predbežne stanovili – udusenie v dôsledku uškrtenia druhou 

osobou. Išlo o násilnú smrť – udusenie v dôsledku uškrtenia druhou osobou.“109 

Znalecký posudok bol vyhotovený dňa 13.04.2008. Na získanie dostatočného obrazu 

o smrti nebohej poškodenej z neho vyberáme pasáže o mechanizme usmrtenia obete 

reagujúce na informácie poskytnuté pri výpovedi páchateľky a svedkyne A.F. 

(páchateľkinej priateľky): 

                                                 
108 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
109 Citácia z predbežnej správy znalca odvetvia súdne lekárstvo po vykonaní pitvy J.H. z vyšetrovacieho 
spisu proti obvinenej O.L. 
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 „Bezprostrednou príčinou smrti J.H. bolo udusenie v dôsledku uškrtenia 

a upchania nosa a úst druhou osobou. ... Na základe vyšetrených okolnosti, ale 

najmä pri pitve zistených škrabancovitých kožných odrenín na tvári, ... ale najmä 

ložiskového prekrvácania svalstva krku na prednej ploche v hornej tretine, 

prekrvácania mäkkých tkanív v okolí tela jazylky a zlomenín horných rohov štítnej 

chrupavky sme usúdili, že v danom prípade išlo o udusenie menovanej v dôsledku 

uškrtenia druhou osobou.  

 Z charakteru, lokalizácie a priebehu pruhovitých priečne prebiehajúcich kožných 

odrenín v hornej tretine krku na prednej ploche vpravo a na ľavej predobočnej 

ploche krku ... bolo možné usúdiť, že k zaškrteniu J.H. došlo najpravdepodobnejšie 

stiahnutím krku mäkkým škrtidlom (ako je napr. šatka, šál, kravata, zvinutá textília 

a pod.), a mohlo sa tak stať pruhom látky, ktorý si O.L. odtrhla z prestieradla.  

 Vyššie uvedené škrabancovité kožné odreniny na hornej mihalnici pravého oka, 

pred ľavou ušnicou, v oblasti tela sánky vľavo a na oboch krídlach nosa ... sa 

spravidla nachádzajú pri mechanizme dusenia vtedy, keď útočiaca osoba sa snaží 

holými rukami svoju obeť pridusiť upchaním nosa a úst, alebo chcela zabrániť 

tomu aby obeť kričala, teda tak, ako tomu aj najpravdepodobnejšie bolo v danom 

prípade, a čo je aj v zhode s výpoveďou obvinenej O.L. ... 

 Z vyššie uvedeného je zrejmé, že J.H. sa udusila nielen v dôsledku uškrtenia, a to 

stiahnutím jej krku mäkkým škrtidlom druhou osobou, ale aj v dôsledku upchania 

nosa a úst holými rukami útočiacej osoby. 

 Pri pitve sme nezistili žiadne akútne ani chronické chorobné zmeny orgánov, 

ktoré by mohli byť v príčinnej súvislosti s jej smrťou ... (ani) žiadne také 

poranenia, ktoré by jednoznačne svedčili na iný druh mechanizmu ich vzniku po 

zásahu druhej osoby.“110 

 Nasledovali tri výsluchy O.L., najprv ako zadržanej – podozrivej dňa13.03.2008 

o 11:00 hod., a ako obvinenej rovnaký deň o 15:35 hod. a 14.03.2008 o 10:30 hod. 

Medzitým bola dňa 13.03.2008 o 12:30 hod. vykonaná prehliadka tela podozrivej O.L. 

Štyria svedkovia prítomní na mieste činu boli vypočutí prítomným okresným 

vyšetrovateľom 13.03.2008, troch z nich opätovne vypočul krajský vyšetrovateľ 

27.03.2008 a 17.04.2008, pričom nik z nich nemenil nič na svojej prvej zápisničnej 
                                                 
110 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo veci 
posúdenia príčiny úmrtia J.H. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
   Príloha – Obr. 2.4.-2.8. 
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výpovedi; objavilo sa len niekoľko doplňujúcich faktov. Ďalší traja svedkovia 

(zamestnanci psychiatrickej liečebne) boli vypočutí krajským vyšetrovateľom v dňoch 

27.03.2008, 10.04.2008 a 17.04.2008. Tým sa výsluchy svedkov skončili.  

 Vyšetrovateľ vydal dňa 17.03.2008 uznesenie o pribratí znalca z odboru 

zdravotníctvo a farmácia, odvetvie toxikológia. Úlohou znalca bolo analyzovať vzorku 

moču obvinenej. Znalecký posudok bol vyhotovený 08.04.2008 a jeho závery potvrdili 

výpovede obvinenej v tom, že predpísané utlmujúce lieky v inkriminovaný večer 

úmyselne nezobrala.   

 Po prvom týždni vyšetrovania bola dňa 17.03.2008 vykonaná priebežná kontrola 

vedúcim vyšetrovateľom, ktorý zhodnotil doterajší postup a vytýčil ďalšie úlohy: 

1) „bolo vznesené obvinenie O.L. a je realizované väzobne, 

2) spracovať plán vyšetrovania, 

3) pribrať Kriminalistický a expertízny ústav na vyhodnotenie stôp z miesta 

činu, 

4) pribrať psychiatrov na posúdenie zdravotného stavu obvinenej (po 

predchádzajúcom príkaze súdu na vyšetrenie duševného stavu), 

5) uvažovať o ústavnom skúmaní duševného stavu obvinenej v Nemocnici pre 

obvinených a odsúdených v Trenčíne, 

6) skúmať zdravotný stav poškodenej za účelom zistenia, či nešlo o chránenú 

osobu (duševne chorá osoba) a v kladnom prípade zmeniť právnu 

kvalifikáciu na § 144 ods. 1, 2 písm. d) [nov. slov. TZ] (prejednať na 

Krajskej prokuratúre), 

7) vypočuť ďalšie zainteresované osoby.“111 

 Vyšetrovateľ vydal dňa 17.03.2008 uznesenie o pribratí znalca z odboru 

psychológia, odvetvia klinická psychológia detí a dospelých. Úlohou znalca bolo 

skúmať psychický stav obvinenej. Tento úkon síce nebol vytýčený vo vstupnej ani 

priebežnej kontrole, ale predchádzal psychiatrickému vyšetreniu. Znalecký posudok bol 

vyhotovený dňa 08.04.2008. Najzaujímavejšou časťou posudku je jednoznačne 

odhalenie motívu, keďže bolo potrebné overiť tvrdenie obvinenej, že poškodenú zabila 

z pomsty za urážky z druhej strany. Súdny znalec sa však ku motivácii obvinenej 

k spáchaniu trestného činu vyjadril nasledovne: 

                                                 
111 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
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 „Z klinického interview a výpovede vyplýva, že obvinená spáchala trestný čin 

z premyslenej snahy opustiť ústav v P. Pokladala to za najrýchlejšiu cestu pre 

dosiahnutie svojho zámeru. Jej motivácia pramení z celkového 

psychopatologického osobnostného profilu...“112 

 Dňa 18.03.2008 bol uznesením pribratý Kriminalistický a expertízny ústav 

Policajného zboru v Košiciach na podanie znaleckého posudku s cieľom na odvetví 

mechanoskopie posúdiť pôvod kusu látky, s ktorým bola nebohá poškodená uškrtená, na 

odvetví kriminalistickej biológie a genetickej analýzy identifikovať vzorky s DNA a na 

odvetví kriminalistickej chémie vykonať rozbor špiny spod nechtov poškodenej 

a ďalších mikrostôp z miesta činu. Znalecké posudky bol vyhotovené v dňoch 

15.05.2008, 05.06.2008 a 21.04.2008 v poradí podľa hore uvedených odvetví. 

Kriminalistické expertízy iba potvrdili a vedecky podložili domnienky vyšetrovateľa 

z inak zjavných okolností. Kus látky bol naozaj odtrhnutý z prestieradla obvinenej 

a DNA profil vzorky krvi odobranej z vankúša poškodenej sa zhodoval s DNA profilom 

poškodenej.113  

 Napokon vydal vyšetrovateľ dňa 26.03.2008 uznesenie o pribratí (dvoch) 

znalcov z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria, s cieľom posúdiť 

duševný stav obvinenej na príkaz sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu K. zo 

dňa 25.03.2008. Znalecký posudok bol vyhotovený dňa 11.05.2008. Uvádzame 

odpoveď znalcov na otázky o duševnej chorobe či poruche obvinenej, jej schopnosti 

rozpoznať v čase spáchania skutku nebezpečenstvo svojho konania a o tom, či vedela 

a mohla svoje konanie ovládať: 

 „Znalci u obvinenej O.L. nezisťujú duševné ochorenie v pravom zmysle slova, t.j. 

psychózu. Zisťujú však ... vytvorenie sa osobnosti psychopatickej, hlavne s rysmi 

impulzivity, nezdržanlivosti, emočnej nestability a schizoidity, čo je 

                                                 
112 Citácia zo znaleckého posudku odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých na 
obvinenú O.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
113 Je štandardne zaužívané, že pri obzvlášť závažných zločinoch sa skutočnosti zistené pri obhliadke 
miesta činu, prehliadke tiel páchateľa či obete a ďalších vyšetrovacích úkonoch nechávajú preveriť 
znaleckou expertízou na kriminalistickom ústave, aj keď ide o skutočnosti zjavné, teda také, o ktorých 
niet rozumných pochýb (napr. krvná škvrna na vankúši sa nachádza pri ústach obete, na prestieradle je 
odtrhnutý presne taký dlhý a široký kúsok, aký sa našiel u páchateľky, a pod.). Znalecký posudok 
vypracovaný špecializovaný kriminalistickým ústavom je veľmi presvedčivým dôkazom a jeho výsledky 
sa len veľmi ťažko spochybňujú. Vyšetrovateľ tak uľahčuje prácu štátneho zástupcu (prokurátora) pri 
dokazovaní pred súdom, kde môžu byť a bežne aj bývajú spochybňované skutočnosti, ktoré sa pri 
vyšetrovaní policajtom javili ako úplne zjavné a nespochybniteľné.  
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z psychiatrického aj forenzného hľadiska považované za trvalú duševnú poruchu. 

... Znalci v čase činu konštatujú ... protrahovanú abnormnú afektívnu reakciu (po 

konflikte s poškodenou, kde svoju rolu zohrala aj viktíma sama), ktorá viedla 

k nepodstatnému zníženiu jej ovládacích schopností ... pričom jej rozpoznávacie 

schopnosti boli zachované, neznížené. 

 ... obvinená v čase skutku mohla rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre 

spoločnosť.“ 114 

 Vzhľadom na samovraždu obvinenej sa vo vyšetrovaní ďalej nepokračovalo 

a vyšetrovateľ vyzval zúčastnené osoby na preštudovanie spisu. Následne na to 

vyšetrovanie skončil a dňa 23.06.2008 predložil spis prokuratúre podľa § 209 ods. 1 

nov. slov. TP s návrhom na zastavenie trestného stíhania voči obvinenej O.L. podľa § 

215 ods. 1 písm. d) nov. slov. TP s poukazom na § 9 ods. 1 písm. d) nov. slov. TP, 

čomu prokurátor Krajskej prokuratúry vyhovel a trestné stíhanie dňa 16.07.2008 

zastavil.     

 

3.1.3  Právne úvahy 

 

 Z faktov zistených pri súdnej pitve jednoznačne vyplýva, že ide o typické 

zranenia spôsobené udusením uškrtením115 a upchaním nosa a úst116, a teda niet pochýb, 

že išlo o úmyselné usmrtenie. Pre posúdenie správnosti kvalifikácie je veľmi dôležité to, 

že keďže išlo o tak zjavný mechanizmus smrti, nebolo o ňom dôvodných pochýb už pri 

                                                 
114 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria na obvinenú 
O.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
115 „O uškrtení hovoríme vtedy, keď je škrtidlo okolo krku zatiahnuté inou silou, než je hmotnosť 
vlastného tela. Môže ísť o silu ruky druhej osoby ... Mechanizmus smrti je rovnaký ako u obesenia. 
Strangulačná ryha (Príloha – Obr. 2.5.) však na rozdiel od obesenia býva spravidla horizontálna – 
priečna. Je uložená o niečo nižšie než u obesenia. Smrť nastáva pomalšie (na viacerých miestach vo 
vyšetrovacom spise sa uvádza 2-10 minút – pozn. autora) na rozdiel od obesenia z toho dôvodu, že 
dýchacie cesty nemusia byť úplne stlačené. To má za následok rozsiahlejšie prekvácanie krčného 
svalstva, mnohokrát zlomeniny chrupaviek hrtanových, rohov štítnej chrupavky ... a početnejšie prejavy 
dusenia v podobe krvných výronkov v koži tváre a očných spojivkách.“ 
KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M. Soudní lekářství pro právníky a policisty, s. 130. 
116 „K uduseniu dochádza upchaním nosa a úst rukou alebo nejakým predmetom, predovšetkým látkovým 
alebo perinou, papierom a pod. Pri upchaní nosa a úst rukou alebo rukami druhej osoby môžeme nájsť 
polmesiacovité odery, oválne alebo okrúhle krvné výrony od nechtov a prstov v okolí úst a nosa, trhliny 
v oblasti slizničnej plochy perí, predovšetkým na uzdičke hornej, ale i dolnej pery.“ 
KVAPILOVÁ, H., DOGOŠI, M.: Soudní lekářství pro právníky a policisty, s. 135. 
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obhliadke miesta činu a zo záveru predbežnej správy po vykonaní pitvy už z prvého dňa 

vyšetrovania. Zo samotného vyjadrenia podozrivej pri prvom vyťažení ako aj z jej 

výpovedí z prvých dvoch dní vyšetrovania a rovnako z ostatných známych informácií 

tejto priaznivej počiatočnej vyšetrovacej situácie117 vyšetrovateľ správne usúdil, že s 

takmer stopercentnou istotou išlo o úmyselné usmrtenie J.H. páchateľkou O.L. Pre 

správnu kvalifikáciu bolo potrebné posúdiť pohnútku páchateľky.  

 Už na počiatku vyšetrovania získal vyšetrovateľ z výpovede samotnej obvinenej 

informáciu o tom, akú mala pohnútku a začal zvažovať prekvalifikovanie skutku na 

úkladnú vraždu podľa § 144 ods. 1 nov. slov. TZ. 

 „V čerajšieho dňa, t.j. 12.03.2008 vo večerných hodinách ... som mala najprv 

slovný konflikt s menovanou J.H., pričom na fajčiarni na prízemí som ja začala 

fajčiť svoju cigaretu a J.H. mi cigaretu vytrhla z ruky a začala ju fajčiť. Ja som 

dostala zlosť, a preto som ju následne kopla do nohy ... som si na ňu kľakla 

a oboma rukami som sa ju snažila škrtiť na krku, pričom táto sa mi bránila ... už 

vtedy som ju chcela zabiť. Ja som ju však nezadusila z toho dôvodu, že som počula 

ako po chodbe prichádzajú sestričky, preto som ju pustila. ... Po tomto incidente ja 

som išla na izbu (na prvom poschodí pavilónu – pozn. autora) a na svoju izbu išla 

tiež J.H. (na prízemí pavilónu  – pozn. autora). Keď som tak ležala vo svojej izbe 

na posteli, som z ničoho nič dostala strašne veľkú chuť, aby som ju zabila. Ja som 

sa jej chcela pomstiť tým spôsobom, že ju zabijem. ... Zo svojej postele z plachty 

[som si] odtrhla kúsok, ktorý som si so sebou zobrala dole na izbu č. 10, pričom už 

na túto izbu som išla s úmyslom, že J.H. zabijem, že ju zaškrtím uvedeným kúskom 

prestieradla. ... (Ďalej nasleduje popis samotného mechanizmu usmrtenia obete 

a sebaobvinenie pred sestričkou. – pozn. autora) Ja som J.H. zabila preto, že ona 

hlboko urazila moju mamu a sa ku mne správala zle až hnusne, bola ku mne 

vulgárna, nadávala mi.“ 118 

 Hoci v tomto prípade o úmyselnom zavinení nemožno pochybovať, nazdávam 

sa, že je možné už z týchto výsluchov minimálne vylúčiť to, že vražda bola spáchaná 

bez predchádzajúceho premýšľania. Napriek tomu, že páchateľka trpela ťažkou 

duševnou nemocou, môžeme vidieť, že síce hádka bola spúšťačom eskalujúceho 

                                                 
117 Zrovnaj MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 101. 
118 Citácia zo zápisnice o výsluchu zadržanej – podozrivej zo dňa 13.03.2008 o 11:00 hod. 
z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
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konfliktu, nespôsobila okamžitú skratovú reakciu. Práve naopak, páchateľka mala 

dostatok času (napr. keď ležala na svojej posteli, písala si poznámky do denníka) o tom 

čo sa stalo pouvažovať, urobiť rozhodnutie a utvrdzovať sa v ňom až do dokonania 

skutku. Z toho odvodzujem, že páchateľka mala k svojmu vopred uváženú pohnútku, 

ktorú stvrdila aj v poobedňajšej výpovedi z rovnakého dňa, a to napriek tomu, že hneď 

po uvedení motívu pomstiť sa prisúdila svoje konanie neovplyvniteľnému návalu: 

 „... som si vedomá toho, že som zabila J.H., pričom som tak konala z dôvodu, že 

táto v minulosti povedala čosi nepekné na moju matku a konala som tak z pomsty. 

Ja už keď som išla zo svojej izby ku nej, ako som hore popísala, tak už som išla 

v úmysle, že ju zaškrtím. Teraz s odstupom času, svoje konanie ľutujem, pričom ja 

som takto konala v nejakom vnútornom návale, ktoré ja som v tom čase nevedela 

ovplyvniť. Vedela som, že ju idem zabiť, avšak nevedela som sa ovládať. ... Ja som 

tak konala na základe silného nutkania, ktoré som ešte v živote nemala.“119   

  V priebehu vyšetrovania bola úvaha o tom, že muselo ísť o úmyselné usmrtenie 

s vopred uváženou pohnútkou (resp. že sme vylúčili opak, teda vraždu podľa § 145 ods. 

1 nov. slov. TZ) psychologickým posudkom z dňa 08.04.2008 potvrdená. Na druhej 

strane súdny znalec odboru psychológia odhalil pravú príčinu agresívneho útoku 

obvinenej, ktorou bola snaha o opustenie psychiatrickej liečebne za každú cenu. 

 Ďalej bolo treba posúdiť, či išlo v prípade vraždy o základnú alebo kvalifikovanú 

skutkovú podstatu trestného činu. V predchádzajúcom výklade boli analyzované 

jednotlivé kvalifikačné pojmy pri trestných činoch úkladnej vraždy a vraždy. Ostáva 

teda pre tento prípad posúdiť, či neboli splnené znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty 

uvedené v novom slovenskom trestnom zákone. 

 Keďže O.L. nebola v minulosti odsúdená za trestný čin vraždy (§ 144 ods. 2 

písm. a) nov. slov. TZ) poprípade úkladnej vraždy (§ 144 ods. 3 písm. a) nov. slov. TZ), 

do úvahy pripadá závažnejší spôsob konania, spáchanie trestného činu na chránenej 

osobe a osobitný motív páchateľky (§ 144 ods. 2 písm. c) až e) nov. slov. TZ). 

Prehodnotíme jednotlivé prípady uvedené v § 138 – 140 nov. slov. TZ (osobitné 

kvalifikačné pojmy)120. Po vylúčení zjavne nesúvisiacich možností ostávajú:  

                                                 
119 Citácia zo zápisnice o výsluchu obvinenej zo dňa 13.03.2008 o 15:35 hod. z vyšetrovacieho spisu proti 
obvinenej O.L. 
120 Pozri vyššie podkapitolu diplomovej práce 1.2.1. 
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1) v prípade závažnejšieho spôsobu konania spáchanie trestného činu vlámaním 

(§ 138 písm. e) nov. slov. TZ), ľsťou (§ 138 písm. f) nov. slov. TZ) alebo 

využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti (§ 138 písm. 

g) nov. slov. TZ), 

2) u možnosti, že obeť bola chránenou osobou to, že bola odkázaná (§ 139 

písm. d) nov. slov. TZ) alebo chorá (§ 138 písm. f) nov. slov. TZ), 

3) a v prípade osobitného motívu páchateľky, že išlo o pomstu (§ 138 písm. b) 

nov. slov. TZ), alebo úmysel zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin (§ 138 

písm. c) nov. slov. TZ). 

 V uznesení o vznesení obvinenia voči O.L. nebol uvedený ani jeden z týchto 

prípadov. Vedúci vyšetrovateľ však v priebežnej kontrole zo 17.03.2008 navrhol 

skúmať zdravotný stav poškodenej práve s účelom zistiť, či nešlo o chránenú osobu 

podľa § 139 ods. 1 písm. f) nov. slov. TZ. Ďalším možnostiam nebola venovaná 

pozornosť. Hoci boli správne vylúčené možnosti spáchania činu vlámaním121 

(páchateľka vnikla do izby č. 10 odomknutými dverami), ľsťou122 (páchateľka 

uspávacie lieky obeti nepodala, išlo o štandardný postup v psychiatrickej liečebni, 

a preto podaním liekov nemohla byť obeť preľstená, čiže nešlo ani o omyl vyvolaný 

páchateľkou, ani o úskok) ani využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti (a rovnako 

toho, že osoba bola odkázaná)123 alebo podriadenosti (kým tieseň a neskúsenosť sú 

subjektívnymi psychickými vlastnosťami, nemajúcimi súvis s týmto činom, odkázanosť 

a podriadenosť sú typmi vzťahov medzi osobami, ktoré medzi páchateľkou a obeťou 

neexistovali), problém nastal pri posúdení osoby poškodenej a motívu páchateľky.  

 27.09.2007 bola nebohá poškodená Okresným súdom S.N.V. pozbavená 

spôsobilosti na právne úkony, čo bolo odôvodnené záverom znaleckého posudku 

z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria, v ktorom znalec skonštatoval, 

                                                 
121 § 122 nov. slov. TZ – Trestný čin a spôsoby jeho spáchania 
(4) Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným 
prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou. 
122 § 122 nov. slov. TZ – Trestný čin a spôsoby jeho spáchania 
(6) Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo 
s použitím úskoku. 
123 127 nov. slov. TZ – Osoba 
(9) Odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, 
hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa. 
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že „pozbavovaná trpí na ľahkú mentálnu retardáciu v dolnom pásme“ a že „ide 

o ochorenie trvalého rázu“124. Je nepochybné, že išlo o duševne chorú osobu podľa § 

127 ods. 6 nov. slov. TZ125. Ostáva teda posúdiť, či trestný čin bol spáchaný v súvislosti 

s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby126. Som toho názoru, že usmrtenie 

bolo spáchané v súvislosti so stavom nebohej poškodenej, pretože v čase činu spala 

v posteli v psychiatrickej liečebni pod vplyvom liekov so sedatívnymi a tlmiacimi 

účinkami, podávaných duševne chorým ľuďom (konkrétne Tisercin, Diazepam, Biston, 

Haloperidol a Zopiclon)127. Keby poškodená duševnou chorobou netrpela, neocitla by sa 

v čase činu v takomto stave (predpokladáme, že osoba ktorá síce spí, ale bez účinku 

liekov so sedatívnym a tlmiacim účinkom by sa v podobnej situácii mohla na rušivý 

podnet zobudiť a reagovať obranou). Táto otázka nebola v znaleckých posudkoch 

dostatočne zodpovedaná. Súdni lekári pre posúdenie účinkov benzodiazepínov 

a antidepresív na správanie a konanie poškodenej odkázali na vyjadrenie znalca 

z odvetvia psychiatrie, ktorý však takúto otázku neriešil. 

 Túto úvahu o chránenej – chorej osobe, ako aj úvahu o prekvalifikovaní skutku 

na úkladnú vraždu si podľa mňa osvojil aj prokurátor Krajskej prokuratúry, ktorý dňa 

15.05.2008 uložil stíhaný skutok kvalifikovať ako obzvlášť závažný zločin úkladnej 

vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. d) nov. slov. TZ s poukazom na § 139 ods. 1 písm. f) 

nov. slov. TZ.  

 Záverom analýzy tohto skutku sa vraciame k samotnej príčine páchania 

trestných činov – k motivácii. Slovenský trestný zákon považuje pomstu a úmysel 

zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin za osobitné motívy kvalifikovanej skutkovej 

podstaty úkladnej vraždy. Druhý prípad môžeme odvrhnúť nasledovnou úvahou. Síce 

z psychologického posudku na obvinenú vyplynulo, že motívom bolo dostať sa čo 

najskôr z psychiatrickej liečebne, kde nastúpila ústavnú ochrannú psychiatrickú liečbu 

                                                 
124 Citácia z rozsudku Okresného súdu S.N.V. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
125 127 nov. slov. TZ – Osoba 
(6) Chorou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou 
alebo duševnou chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj 
osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím, pričom intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví. 
126 Podľa § 139 ods. 2 nov. slov. TZ sa „ustanovenie ods. 1 (výpočet chránených osôb) nepoužije, ak 
trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby“. 
127 Citácia zo správy psychiatrickej liečebne a znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, 
odvetvie toxikológia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenej O.L. 
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po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (v minulosti už bola obvinená odsúdená 

za násilnú trestnú činnosť), čo by sme mohli v prípade úteku z ústavu posúdiť ako 

marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. e) nov. slov. TZ, 

usmrtenie J.H. s útekom nesúviselo (napr. tak, že by J.H. pri pokuse obvinenej o útek 

z liečebne tej kládla odpor). Odvoz obvinenej z psychiatrickej liečebne bol logickým 

následkom spáchaného činu, ktorý si O.L. plne uvedomovala, ale ako taký bol 

štandardným postupom orgánov činných v trestnom konaní a nie trestným činom.   

 Napriek tomu, že páchateľka následne po spáchaní skutku výslovne uviedla, že 

„sa jej (poškodenej – pozn. autora) chcela pomstiť tým spôsobom, že ju zabije“128, 

počas vyšetrovania sa postupne odhalila iná motivácia, ktorá bola potvrdená 

v psychologickom posudku. O.L. sa už prostredie psychiatrickej liečebne nepáčilo, 

potrebovala zmenu. Hľadala spôsob, ako sa dostať preč, pričom jej veľmi nezáležalo na 

tom kam a na ako dlho. Po konflikte s poškodenou o cigarety jej skrsla myšlienka, že 

azda vražda jej umožní odchod – do nemocnice, do väzenia, k novým ľuďom. V svetle 

týchto skutočností je motív pomsty zatlačený do úzadia. Vyšetrovateľ zámerne 

nezaradil osobitný motív do kvalifikácie tohto skutku práve z toho dôvodu, že nechcel 

vychádzať len z výpovede obvinenej, ale potreboval si motív overiť z objektívnejších 

zdrojov – výpovede svedkyne a psychologického posudku. Myslím, že rovnaká úvaha 

viedla vyšetrovateľa k tomu, aby nekvalifikoval skutok ako úkladnú vraždu pred tým, 

než objektívne zistí najpravdepodobnejší motív. Takýto postup hodnotím ako správny 

a vzorový pre podobné prípady.  

 Trestné stíhanie bolo zastavené pred podaním obžaloby. S najväčšou 

pravdepodobnosťou by v nej bol uvedený obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy 

podľa § 144 ods. 1, 2 písm. d) nov. slov. TZ s poukazom na § 139 ods. 1 písm. f) nov. 

slov. TZ. Prokurátor dal motívu odchodu z liečebne prednosť pred motívom pomsty, 

keďže skutok kvalifikoval ako úkladnú vraždu chránenej osoby bez osobitného motívu. 

Otázka, ako by skutočne vyzerala obžaloba, a ako by v tejto veci rozhodol súd, ostáva 

kvôli samovražde obvinenej O.L. navždy nezodpovedaná. 

 

                                                 
128 Viď prvú výpoveď páchateľky zo dňa 13.03.2008 o 11:00 hod. 
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3.2 Kazuistika – Pokus o znásilnenie a usmrtenie mladého dievčaťa 

  

 Na nasledujúcom prípade, ktorý rovnako podrobne rozoberiem, budem 

demonštrovať, ako sa v priebehu prvých dní vyšetrovania mení kvalifikácia skutku 

v nadväznosti na postupné zhoršovanie zdravotného stavu až smrť poškodenej a ďalšie 

okolnosti, ktoré vychádzajú najavo pri vyšetrovacích úkonoch. 

 

3.2.1  Popis prípadu 

 

 „D ňa 10.07.2007 v čase o 23:55 hod. bola vyslaná hliadka Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v obci K.Ch. za účelom oznámenia P.B., že jeho 

maloletá (11 ročná – pozn. autora) sestra N.B. je nezvestná.  

 Po príchode hliadky na miesto bolo od oznamovateľa P.B. zistené, že ... v čase 

okolo 20:00 hod. sedel za obytnými blokmi na lavičke v parku ... v spoločnosti 

svojej maloletej sestry N.B., [ďalej] P.C., V.V. a L.L. a všetci okrem maloletej 

popíjali alkohol a rozprávali sa. V čase okolo 21:00 hod. počas rozhovoru L.L. 

ponúkol maloletej N.B., že má doma pekné dievčenské šaty dovezené z Kanady 

a USA a povedal jej, že ak pôjde s ním domov, tak jej tie šaty aj daruje. P.B. 

súhlasil s ponukou L.L., a takto pustil s ním svoju sestru N.B. Po uplynutí cca. 

jednej hodiny sa L.L. vrátil bez N.B. ku nim do parku, kde sa ho P.B. spýtal, že kde 

je jeho sestra, načo mu on odpovedal, že už dávno šla domov. Po tomto všetci 

odišli domov. ... Po zistení skutočnosti, že N.B. domov nedošla, tak ju P.B. išiel 

hľadať do mesta Č.n.T., pričom vyhľadal aj L.L., ktorý mu uviedol, že on jeho 

sestru nevidel ani nevie, kde sa nachádza. ... 

 Nakoľko snaha P.B. nájsť svoju sestru bola bezvýsledná, tak o nezvestnosti podal 

oznámenie polícii. Po zistení uvedených skutočností od oznamovateľa hliadka 

postupne vykonala previerky u osôb, ktoré boli v spoločnosti maloletej N.B. ... L.L. 

bol predvedený na Obvodné oddelenie Policajného zboru K.Ch. za účelom podania 

vysvetlenia ..., kde počas vyťažovania jednoznačne popieral skutočnosť, že N.B. 

odviedol k sebe domov. Z toho dôvodu sa [v čase o 02:30 hod.] hliadka vrátila do 

mesta Č.n.T. na adresu prechodného pobytu L.L. za účelom vyťaženia (jeho) 

družky S.J. Počas zvonenia do bytu hliadka spozorovala nezvyčajné zvuky 
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prichádzajúce z murovaného priestoru pre smeti, a preto na uvedenom mieste 

vykonala previerku, kde našla na zemi nehybne ležať osobu dievčenského pohlavia. 

Uvedená osoba javila známky života, pričom silne krvácala z úst, na tvári mala 

mnohopočetné poranenia, telo aj šatstvo mala úplne zakrvavené a rifľové nohavice 

a nohavičky mala stiahnuté na stehná. ...  Bola neodkladne privolaná záchranná 

služba z Nemocnice s poliklinikou K.Ch., ktorá menovanú previezla na ošetrenie na 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.129  

 Po obhliadnutí miesta a širšieho okolia pred vchodovými dverami vedúcimi do 

chodby obytného bloku kde býva L.L. bola nájdená krvná stopa na zemi ako aj 

v spodnej časti vchodových dverí. ... Následne po odomknutí a vojdení do pivnice 

L.L. na podlahe bola nájdená krvná kaluž ako aj náušnica striebornej farby 

a vylomený zub. ... Po tomto hliadka vyťažila S.J., ktorá uviedla, že jej druh prišiel 

domov v čase okolo 22:00 hod., kde bol vystrašený a ona videla, že nohavice, 

tričko a botasky má zakrvavené. ... Povedal, že pôjde sedieť na desať rokov, lebo 

zbil jednu osobu. ... Po tomto sa prezliekol. [S.J.] hliadke dobrovoľne vydala šaty, 

ktoré mal pred príchodom domov oblečené.  

 Miesto bolo zabezpečené až do príchodu výjazdovej skupiny Okresného 

riaditeľstva policajného zboru T. Následne bola zo strany hliadky vykonaná 

previerka v Nemocnici s Poliklinikou K.Ch. na OAIM, kde bolo dievča prevezené 

a taktiež na uvedenom oddelení boli personálom vydané šaty poškodenej, v ktorých 

bola nájdená. Veci (rozumej šaty L.L. a N.B. – pozn. autora) boli odovzdané 

vyšetrovateľovi výjazdovej skupiny.“130  

 V úradnom zázname máme chronologicky popísané počiatočné úkony 

príslušníkov polície. Po prijatí telefonického oznámenia o nezvestnosti poškodenej 

vyrazila hliadka na hlásené miesto, vyhľadala oznamovateľa P.B. (brata maloletej 

poškodenej N.B.) a vyťažila zainteresované osoby, teda oznamovateľa, podozrivého 

L.L., ktorý bol označený oznamovateľom, svedkov, ktorí boli spoločne s N.B., P.B. 

a L.L. pri lavičkách. Následne z obce Č.n.T. predviedli L.L. na oddelenie v K.Ch. za 

účelom podania vysvetlenia. Po návrate do Č.n.T. išli policajti vyťažiť družku L.L., 

maloletú poškodenú našli úplnou náhodou pri nahliadnutí do priestoru pre kontajnery, 

pričom už vtedy bolo zrejmé, že bola obeťou brutálneho útoku. Príslušníci polície 

                                                 
129 Príloha – Obr. 3.1. 
130 Citácie z úradného záznamu Obvodného oddelenia Policajného zboru v K.Ch. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému L.L. 
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vykonali neodkladné kriminalistické a všeobecne bezpečnostné opatrenia prvého zásahu 

na mieste, teda privolali rýchlu záchrannú službu a uzatvorili priľahlé miesta pred 

vstupom nepovolaných osôb131. Po vyťažení družky zaistili šatstvo L.L. a v nemocnici 

zaistili šatstvo poškodenej N.B. 

 Trestné stíhanie začalo vykonaním obhliadky miesta činu dňa 11.07.2007 v čase 

od 05:30 hod. do 08:30 hod. Obhliadka bola vykonaná vyšetrovateľom Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v T. a dvoma kriminalistickými technikmi koncentrickým 

spôsobom. Zaistené boli stopy biologické, a to zrazenina krvi 8x10 cm na mieste nálezu 

maloletej poškodenej, kaluž krvi na betónovom povrchu chodníka vedúceho k vchodu, 

dve oblasti krvných mazancov a krvný kvapanec na krídle vstupných dverí, krvné 

mazance na stenách chodby a schodišťa vedúceho do pivnice, kaluže krvi, krvné škvrny 

a zakrvavený zub v pivnici a vecné, a to retiazka s príveskom, kúsok z retiazky, obe 

náušnice a gumička do vlasov.132 

 Ďalším veľmi podstatným neodkladným úkonom bolo lekárske vyšetrenie 

a prehliadka tela podozrivého L.L. s negatívnym nálezom zranení, ktoré vykonala 

prítomná lekárka. Podozrivému bola odobratá krv, v ktorej podľa spätného prepočtu 

súdneho znalca mohla byť v čase skutku koncentrácia alkoholu od 1,41 do 2,52 promile, 

čo zodpovedá strednému až ťažkému stupňu opitosti. Medzitým bola poškodená 

vzhľadom na kritický stav prevezená do nemocnice v krajskom meste K, kde bola 

obhliadnutá súdnou lekárkou, ktorá o 09:30 hod. vyhotovila predbežnú správu o jej 

zraneniach:       

 „Maloletá N.B. sa nachádza na Jednotke intenzívnej starostlivosti Detskej 

nemocnice v K. V čase obhliadky tela maloletá sa nachádzala v bezvedomí, 

napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Na tvári a hlave prítomné početné 

splývajúce podliatiny s výrazným opuchom mäkkých tkanív podkožia v celom 

rozsahu, stav po krvácaní z nosa, začervenania kože, resp. podliatiny aj na oblasti 

krku a hornej časti hrudníka. Z dostupnej zdravotnej dokumentácie133 vyplýva, že 

                                                 
131 K neodkladným opatreniam pozri MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, s. 321, 
322. 
132 Citácia zo zápisnice o obhliadke miesta činu z vyšetrovacieho spisu proti L.L.  
   Príloha – Obr. 3.4. 
133 Prijímacia správa z Nemocnice s Poliklinikou K.Ch. zo dňa 11.07.2007: 
„Die ťa od včera hľadané asi od 21:00 hod., nájdené políciou pri kontajneroch v Č.n.T., privezené na 
naše oddelenie o 03:12 hod. V bezvedomí, nereaguje na vonkajšie podnety, celé zakrvavené – okuliarovitý 
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maloletá bola prijatá dňa 11.07.2007 o 03:12 hod. do nemocnice v K.Ch., pri 

prijatí dieťa v bezvedomí, celé zakrvavené, podliatiny na tvári, krku a ramene, 

dýchalo povrchne s prerušovanými pauzami, ihneď napojené na umelú pľúcnu 

ventiláciu, potreba odsávania krvi z ústnej dutiny, dieťa s počínajúcimi kŕčmi 

celého tela so zlyhávaním vitálnych funkcií ... v kóme, pri neurologickom vyšetrení 

vyslovené podozrenie na vnútrolebečné poranenie, pri gynekologickom vyšetrení 

neboli zistené stopy násilia na vonkajšom genitáli. Pre podozrenie 

na vnútrolebečné poranenia po prvotnom ošetrení a stabilizácii stavu dieťa 

prevezené do K. do Detskej nemocnice, kde toho času sa podrobuje operačnému 

riešeniu vnútrolebečného zranenia, ktorého rozsah a vážnosť budú upresnené 

v najbližších hodinách.“134 

 Na základe hore uvedených skutočností vydal následne okresný vyšetrovateľ 

uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 nov. slov. TP a vzniesol 

obvinenie voči L.L. podľa § 206 ods. 1 nov. slov. TP za zločin ublíženia na zdraví 

podľa § 155 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) nov. slov. TZ, pretože bol dostatočne odôvodnený 

záver, že „[L.L.] fyzicky napadol maloletú N.B., a to tak, že ju viackrát rukami udieral 

do oblasti tváre a následne ju kopal do oblasti tváre, krku a hrudníka, čím jej takto 

spôsobil bezvedomie, ... (pokračuje výpočet zranení – pozn. autora) s predpokladanou 

dobou liečenia nad 42 dní.“135 

 Prvýkrát bol skutok prekvalifikovaný krajským vyšetrovateľom dňa 12.07.2007 

na obzvlášť závažný zločin znásilnenia v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 199 ods. 1, 

ods. 2 písm. a), b), ods. 3 nov. slov. TZ, pretože podľa jeho úsudku bolo zistené, že 

„[L.L.] do pivni čných priestorov bloku ... vylákal maloletú N.B. ... pod zámienkou 

ukážky šiat, pričom v úmysle vykonať na nej súlož jej prikázal, aby sa vyzliekla, čo 

maloletá N.B. toto odmietla, pričom začala kričať, vtedy pristúpil k maloletej a obnažil 

ju, tak že jej stiahol nohavice po kolená, maloletá sa proti tomu bránila, kričala, čo ho 

nahnevalo a preto v úmysle vykonať súlož na maloletej ju fyzicky napadol, a to tak, že ... 

                                                                                                                                               
hematóm vľavo, krvné podliatiny na tvári, krku a na ramene. Dýcha len povrchne, s apnoickými pauzami, 
preto zaintubované, napojené na umelú pľúcnu ventiláciu .... 
Hlava mezocefalická, obrovský okuliarovitý hematóm vľavo, viečka sa nám takmer nedarí nadvihnúť, 
bulby v strednom postavení, zrenice mydriatické, nereagujúce. Spojivky prekrvené, scléry anikt. V ústnej 
dutine čerstvá krv, ktorú odsávame. Chýbajú zuby vpravo hore 2., 3. 
Diagnóza: somnolencia, stupor a kóma; susp, vnútrolebkové poranenie“  
134 Citácia z predbežnej správy znalca odvetvia súdne lekárstvo o zraneniach poškodenej maloletej N.B. z 
dňa 11.07.2007 o 09:30 hod. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
135 Citácia z uznesenia o vznesení obvinenia voči L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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(nasleduje popis mechanizmu útoku – pozn. autora), čím jej takto spôsobil bezvedomie, 

... (nasleduje výpočet všetkých zranení – pozn. autora) s predpokladanou dobou liečenia 

nad 42 dní, a až potom, čo maloletá upadla do bezvedomia upustil od ďalšieho 

konania.“136 Podľa môjho názoru bol skutok jednoznačne prekvalifikovaný vplyvom 

skutočností, ktoré uviedol obvinený L.L. pri prvom výsluchu po vznesení obvinenia, 

a to dňa 11.07.2007 o 14:40 hod.: 

 „Vtedy keď už som bol opitý, čas neviem, ale už sa stmievalo prišli k našej 

lavičke nejakí mladí ľudia, asi traja chlapci a jedno dievča, ... dievča podľa môjho 

úsudku mohlo mať 12 až 13 rokov, ale keď som sa jej pýtal, tak povedala, že má 

jedenásť rokov. Pustili sa s nami do debaty a ja som navrhol dievčaťu, že mám 

doma nejaké šaty, ktoré predávam. To som si vymyslel, lebo dievča sa mi páčilo 

a preto som sa rozhodol, že skúsim s ňou niečo mať. Keď sme prišli do pivnice, tak 

ona sa pýtala, kde sú tie šaty, ja som jej povedal, že žiadne šaty nie sú a prikázal 

som jej, aby sa vyzliekla, ona povedala, že sa nevyzlečie ja som išiel k nej ona 

začala kričať nech jej dám pokoj, pričom kričala o pomoc. Ja som vtedy prišiel 

k nej a násilím som jej stiahol nohavice do polovičky stehien, ona sa bránila, 

kričala a kopala a mňa to nahnevalo a preto som ju začal biť chcel som si vynútiť 

styk. ... Stále som jej hovoril, aby bola ticho, aby nekričala, že len ju pojebem a že 

všetko bude dobré, keďže neprestávala, postavil som sa a kopal som ju nohami ... 

a nevyberal som si, kam ju zasiahnem. Kopal som ju dosť silno. Celé to trvalo asi 

tak 5 až 10 minút. Vtedy som zistil, že sa prestala hýbať, stratila vedomie. Ja som 

sa zľakol a rozhodol som sa, že už ju nepojebem, lebo som sa zľakol, nakoľko bola 

celá krvavá. Zobral som ju do náručia a vyniesol som ju vedľa bytovky do 

priestorov kde niekedy boli smetné koše, tam som ju položil pod múr a vrátil som 

sa naspäť piť.“ 137  

 Ďalšie výsluchy obvineného boli vykonané v dňoch 12.07.2007 o 13:40 hod. 

a 11.09.2007 o 08:50 hod. V druhom výsluchu bližšie konkretizoval určité skutočnosti 

a v treťom okrem podobnej konkretizácie vyvrátil to, že by pri prvom výsluchu povedal 

pred vyšetrovateľom vulgárne slovo „jebať“, pričom zápisnicu podpísal narýchlo a bez 

jej prečítania a rovnako uviedol, že síce sa mu prítomní policajti nevyhrážali a nepoužili 

                                                 
136 Citácia z opatrenia – upozornenia o zmene právnej kvalifikácie z vyšetrovacieho spisu proti 
obvinenému L.L. 
137 Citácia zo zápisnice o výsluchu obvineného zo dňa 11.07.2007 o 14:40 hod. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému L.L. 
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žiadne násilie, nadávali mu. Napriek tomu zotrval pri svojich predchádzajúcich 

výpovediach.138 Každopádne bolo z výpovede obvineného i skutočností zistených na 

mieste činu, hlavne že obeť mala stiahnuté nohavice, zrejmé, že motívom páchateľa 

bolo sexuálne sa ukojiť na bezbrannom dieťati (veku 11 rokov, výšky 157 cm 

a hmotnosti 38 kg), pretože to považoval za najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, čo aj 

uviedol ďalej v prvej výpovedi: „jednak som mal vypité a jednak sa mi dievča páčilo 

a moja družka má momentálne menštruáciu takže som už asi tri dni nemal pohlavný styk 

a preto som sa rozhodol, že dievča pomilujem a to buď dobrovoľne alebo keď nebude 

chcieť tak aj násilím.“139 

 Počas skorého rána dňa 12.07.2007 viedli lekári Detskej fakultnej nemocnice 

v K. zápas o život dievčaťa. Keďže značná časť útoku viedla na hlavu, poškodenie 

mozgu bolo natoľko závažné, že nepriaznivý stav už nebolo možné odvrátiť. Lekárske 

konzílium už ráno o 8:10 hod. potvrdilo mozgovú areflexiu (v neurologickom obraze 

prítomná areflexná kóma, spinálne reflexy neprítomné, neprítomné kmeňové reflexy) 

a s odstupom 12 hodín o 20:20 bolo realizované kontrolné vyšetrenie, kde bol 

konštatovaný exitus letalis140. Vyšetrovateľ na druhý deň nariadil prehliadku a pitvu 

nebohej poškodenej. Smrťou maloletej poškodenej bol v prípade zotrvania pri 

kvalifikácii skutku ako pokus trestného činu znásilnenia daný dôvod na jeho rozšírenie 

o odsek 4, písmeno a) paragrafu 199 nov. slov. TZ. 
                                                 
138 K tomu považujem za potrebné uviesť, že v prípadoch kontaktu a „konfrontácie“ policajta 
s páchateľom podobného typu sa policajt nachádza vo veľmi vypätej psychickej situácii, pretože musí 
riešiť dilemu vznikajúcu z rozporu medzi tým, čo by pudovo mal vykonať – „spravodlivo“ sa páchateľovi 
odplatiť, a tým, ako sa má profesionálny policajt správať. Je pozitívne, že v tomto prípade zachovali 
vyšetrovatelia profesionálny prístup bez akékoľvek fyzického či psychického násilia. Keby i tvrdenie L.L. 
o nadávaní malo byť pravdivé (o čom sú odôvodnené pochybnosti), z toho, že bližšie nešpecifikoval to, 
v čom mali spočívať nadávky, nepovažujem toto tvrdenie za relevantné pre hodnotenie postupu polície 
v jeho prípade. Rovnako som sa počas praxe stretával s tým, že obvinení zápisnice nečítali, iba 
podpisovali. Ustanovenia § 121-124 nov. slov. TP o výsluchu obvineného hovoria o postupe výsluchu a 
právach obvineného pri výsluchu, napr. o možnosti podrobne sa k obvineniu vyjadriť, o dovolení nazrieť 
do svojich poznámok skôr, než odpovie atp. V zmysle ustanovenia § 124 ods. 2 nov. slov. TP má policajt 
po skončení výsluchu povinnosť predložiť obvinenému zápisnicu o výsluchu na prečítanie, resp. ju 
prečítať na jeho žiadosť. Pravosť výpovede stvrdzuje obvinený svojim podpisom, čo však môže urobiť aj 
bez využitia práva pred týmto zápisnicu dôkladne prečítať. Policajt je teda zodpovedný iba za to, že 
o týchto právach obvineného poučí a umožní mu ich po skončení výsluchu využiť.  
   Postup slovenskej polície pri spisovaní, čítaní a podpisovaní zápisnice je konkretizovaný v čl. 60 
Nariadenia ministra vnútra SR č. 17/2007 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru pri 
odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní. 
139 Citácia zo zápisnice o výsluchu obvineného zo dňa 11.07.2007 o 14:40 hod. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému L.L. 
140 Citácia z prepúšťacej správy pacientky N.B. Detskej fakultnej nemocnice v K. 
   Ku mozgovej smrti a spôsoboch jej zistenia pozri KOVÁČ, P. a kol. Súdne lekárstvo pre právnikov, s. 
20, 21. 
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3.2.2  Postup vyšetrovania 

 

 K tomuto prípadu ďalej popíšem postup pri vyšetrovaní podľa kontrol vedúceho 

vyšetrovateľa uvedených v spise a budem ho hodnotiť podľa štandardných metodických 

a taktických postupov vyšetrovania sexuálnych trestných činov s dôrazom na metódy 

vyšetrovania násilných trestných činov. Je to z toho dôvodu, že v tomto prípade bol síce 

odhalený sexuálny motív páchateľa, k dokonaniu skutku nedošlo, teda skončil v štádiu 

pokusu. Dominujúcim konaním páchateľa bol agresívny fyzický útok na bezmocnú 

obeť, ktorý spôsobil jej smrť. Preto bude väčšina vyšetrovacích úkonov identická 

s tými, ktoré sa vykonávajú v prípadoch vrážd. 

 Počiatočná vyšetrovacia situácia bola najpriaznivejšia, pretože získané 

informácie nasvedčovali, že sa skutok stal a že bol spáchaný známou osobou, ktorú 

navyše bolo možné zaistiť.141 Hoci sú v zásadnej väčšine sexuálnych trestných činov 

jednými z najdôležitejších pamäťové stopy, ktorých nositeľom je obeť, ktorá je 

väčšinou jediná v bezprostrednom kontakte s páchateľom,142 v našom prípade nebolo 

možné dozvedieť sa od obete žiadne informácie, keďže tá od útoku na svoju osobu až 

po smrť bola v hlbokom bezvedomí. Jediné bezprostredné informácie o trestnom čine 

bolo možné získať pri výsluchoch páchateľa, keďže o samotnom útoku nesvedčili žiadni 

očití svedkovia. Obhliadkou miesta činu a prehliadkou tela obete boli jednoznačne 

zistené stopy násilia, avšak neboli nájdené žiadne stopy svedčiace o tom, že páchateľ sa 

sexuálne ukojil. O sexuálnom motíve už od začiatku nasvedčovala poloha nohavíc 

v momente, keď bola obeť nájdená. Táto verzia bola onedlho na to potvrdená 

a vysvetlená samotným páchateľom. Zo všeobecných informácií, ktoré musia byť podľa 

Chmelíka143 v priebehu vyšetrovania sexuálnych trestných činov zistené, pre tento 

prípad vyberám: 

1) „stanovenie miesta a času spáchania, 

2) spôsob spáchania skutku, jeho rozsah a následok, 

3) zistenie stôp na mieste činu, 

4) príchodová a odchodová cesta páchateľa na miesto činu, 

                                                 
141 K typickým vyšetrovacím situáciám sexuálnych trestných činov viď STRAUS, J. a kol. 
Kriminalistická metodika, s. 130. 
142 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika, s. 129. 
143 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika, s. 132. 
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5) pomôcky, ktoré páchateľ použil k spáchaniu, 

6) spôsob zakrývania činu, 

7) či páchateľ spôsobil násilie, v čom spočívalo, jeho intenzita, kam násilie 

smerovalo, či použil k násilí nejaký predmet a aký apod., 

8) spôsob obrany obete, jej intenzita, či obrana zanechala na odeve a tele 

páchateľa stopy, akej intenzity, 

9) svedkovia, ktorí mohli útok vidieť a podať k nemu informáciu, 

10) kde, komu a kým bol skutok oznámený ...“ 

 Ďalej popisuje určité zvláštnosti pri výsluchoch oznamovateľa a svedkov, 

pričom môžeme stručne konštatovať, že zo spisového materiálu vyplýva, že všetky 

vyťažované a vypočúvané osoby odpovedali na metodicky správne kladené otázky, 

výpovede sa zhodovali a bolo z nich možné prípad rekonštruovať. V prípade obhliadky 

miesta spáchania sexuálneho trestného činu Chmelík144 odkazuje na všeobecne platné 

postupy kriminalistickej metodiky a taktiky. 

 Následne vymenujem jednotlivé vyšetrovacie úkony a zhodnotím, či dostatočne 

zodpovedali hore uvedené otázky. Pri pridelení spisu dňa 12.07.2007 boli vedúcim 

vyšetrovateľom uložené tieto úlohy, ktoré boli skontrolované vo vstupnej kontrole 

o štyri dni neskôr: 

1) „pribra ť znalcov na vykonanie pitvy, 

2) pribrať Kriminalistický a expertízny ústav na znalecké dokazovanie vo 

všetkých veciach zaistených na mieste činu, u obvineného, u poškodenej, 

3) pribrať psychiatrov aj na sexuológiu, 

4) pribrať psychológa aj s poukazom na resocializačné aspekty, 

5) zabezpečiť posudok na alkohol v krvi, 

6) preveriť, či vtedy večer obvinený skutočne telefonoval družke ohľadom šiat 

z Kanady, 

7) vypočuť všetky zainteresované osoby, 

8) vyžiadať spisy o predchádzajúcich odsúdeniach, 

9) vyžiadať základné materiály, 

10) ďalšia kontrola do 13.08.2007.“145 

                                                 
144 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika, s. 134. 
145 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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 Pitva je vykonaná 13.07.2007, teda v deň prepustenia z nemocnice. Po pitve je 

štandardne súdnym znalcom okamžite napísaná predbežná správa z pitvy poškodenej, 

ktorá má veľmi veľký význam pre bezodkladný priebeh vyšetrovania: 

  „D ňa 13.07.2007 bola vykonaná vonkajšia obhliadka a pitva nebohej maloletej 

N.B., narodenej v roku 1996, ktorá zomrela dňa 12.07.2007 v Detskej fakultnej 

nemocnici v K. na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde bola 

hospitalizovaná od 11.07.2007. 

 Bezprostrednou príčinou smrti menovanej bolo kardiorespiračné zlyhanie pri 

malígnom opuchu mozgu po opakovanom tupom násilí na oblasť hlavy a jeho 

hypoxickom poškodení.146  

 Išlo o opakované násilie vedené na oblasť hlavy, hrudníka a krku z rôznych strán 

splývajúceho charakteru navonok pod obrazom podliatin, kožných odrenín 

a pomliaždení mäkkých tkanív podkožia a svalstva.147 

 Zranenia jednoznačne nasvedčujú na zásah druhej osoby. 

 Smrť maloletej je v priamej príčinnej súvislosti s násilím zo strany druhej osoby. 

 Na vonkajšom genitáli maloletej neboli zistené stopy po mechanickom násilí. 

Výter z pošvy a konečníka na prítomnosť mužských pohlavných buniek bol 

negatívny.“148 

 Predbežná správa má zodpovedať na základné otázky kladené na súdneho znalca 

odvetvia súdne lekárstvo, ktoré boli objasnené pri pitve. V úvode sú základné 

informácie o pitve, teda dátum a čas pitvy, osoby, ktoré pitvu vykonali a mŕtvola, ktorá 

bola pitvaná – dátum narodenia a smrti a okolnosti smrti nebohej osoby. Ďalej určí 

znalec bezprostrednú príčinu smrti a v prípade násilnej smrti popíše mechanizmus toho, 

ako ku smrti došlo. Konštatuje, či násilie bolo vykonané zo strany druhej osoby149 a určí 

                                                 
146 Príloha – Obr. 3.2. 
147 Príloha – Obr. 3.3. 
148 Citácia z predbežnej správy znalca odvetvia súdne lekárstvo po vykonaní pitvy N.B. z vyšetrovacieho 
spisu proti obvinenému L.L. 
149 „Násilná smrť je každá smrť podmienená vonkajšími negatívnymi vplyvmi fyzikálnej, chemickej či inej 
povahy. ... Z terminologického hľadiska treba upozorniť na chybu v interpretácii pojmu násilná smrť, 
ktorej sa dopúšťajú orgány činné v trestnom konaní. Tie totiž chápu pojem násilná smrť len ako smrť 
spôsobenú výlučne konaním inej osoby, čo je z hľadiska medicíny a predovšetkým súdneho lekárstva iba 
pomerne malá podmnožina všetkých násilných úmrtí. V prípade násilnej smrti treba rozhodnúť, či ide 
o náhodu, samovraždu, alebo o smrť privodenú konaním inej osoby (o vraždu, o ťažkú ujmu na zdraví, 
o ublíženie na zdraví s následkom smrti). Uvedené rozhodnutie je úplne v kompetencii orgánov činných 
v trestnom konaní.“ 
KOVÁČ, P. a kol. Súdne lekárstvo pre právnikov, s. 24.  
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príčinnú súvislosť medzi násilím a smrťou. Môže tiež uviesť ďalšie pre vyšetrovanie 

a kvalifikáciu zaujímavé nálezy. Na záver štandardne uvádza, že sa podrobnejšie vyjadrí 

v znaleckom posudku po skompletizovaní laboratórnych vyšetrení. Takúto správu opatrí 

okrúhlou pečiatkou znalca a podpisom. Ako som už uviedol, správa je zásadne 

použiteľná pre účely vyšetrovania, relevantným dôkazom pred súdom je až znalecký 

posudok vypracovaný podľa špeciálnych noriem.150  

 Znalecký posudok rozvíja a konkretizuje všetky zistené fakty o úmrtí osoby, 

ktorej mŕtvola bola pitvaná. Jeho súčasťou sú výsledky laboratórnych (toxikologických, 

histologických,...) vyšetrení. V prípade N.B. bol ten vypracovaný dňa 06.08.2007 

a neobsahoval žiadne odlišné ani prekvapivé závery, naopak plne potvrdil 

predpokladaný stav. Sčasti zodpovedal otázku času a spôsobu spáchania skutku, jeho 

rozsahu a následku, povahy, intenzity a smerovania násilia a spôsobu a intenzity obrany 

obete. 

 Tieto otázky, ale hlavne podrobnosti príchodu a odchodu páchateľa z miesta 

činu, čo by som odporúčal označovať širším pojmom – okolnosťami, ktoré predchádzali 

spáchaniu skutku a tými, ktoré po ňom bezprostredne nasledovali (napr. spôsob 

zakrývania činu), boli poskladané ako mozaika z výpovedí páchateľa a svedkov. 

Výpovede L.L. som už analyzoval. V období od 11.07.2007 do 20.09.2007 bolo 

vypočutých devätnásť svedkov – matka a brat maloletej poškodenej, splnomocnený 

zástupca zdravotnej poisťovne, družka obvineného, príslušníci, ktorí našli poškodenú 

a lekár, ktorý jej poskytol prvú pomoc, lekárka, ktorá prehliadla a vyšetrila obvineného 

a celkom jedenásť chlapcov, ktorí počas kritického dňa prišli na lavičkách, kde 

obvinený popíjal pred spáchaním skutku alkohol do kontaktu s poškodenou 

a obvineným a robili im spoločnosť.    

 Väčšina stôp bola zaistená pri obhliadke miesta činu (biologické a vecné stopy) 

a previerkach, ktoré vykonali príslušníci polície z obvodného oddelenia v K.Ch. 

(zaistenie šiat obete a páchateľa). Všetky boli podrobené skúmaniu na Kriminalistickom 

a expertíznom ústave v Košiciach a v Slovenskej Ľupči151 na odvetví kriminalistickej 

biológie a genetickej analýzy, ako to uložil vedúci vyšetrovateľ. Košickí experti 

                                                 
150 Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád: Hlava pátá – Dokazování, Oddíl čtvrtý – Znalci. 
151 Do tejto obce bolo presunuté pracovisko Kriminalistického a expertízneho ústavu z Banskej Bystrice, 
riaditeľstvo a pracovisko ústavu sa nachádza v Bratislave v areáli Akadémie Policajného zboru SR. 
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analyzovali DNA z biologických a vecných stôp z miesta činu a šiat obete a páchateľa 

okrem nájdeného zubu, ktorý bol pre účel biologickej expertízy odoslaný do Slovenskej 

Ľupče. Porovnávacími vzorkami bola krv zaistená znalcom pri pitve maloletej 

poškodenej N.B. a bukálny výter od obvineného L.L. Z výsledkov oboch expertíz 

vyhotovených rovnakého dňa 19.09.2007 vyplynulo, že takmer všetky biologické stopy 

z miesta činu obsahovali DNA profil ľudskej krvi, ktorá patrila obeti.152 Rovnako bola 

konštatovaná zhoda DNA profilu ľudskej krvi zaistenej zo šiat a ľudského zuba 

nájdeného na mieste činu s DNA profilom poškodenej N.B.  

 Dňa 27.09.2007 o 10:20 hod. bola krajským vyšetrovateľom a kriminalistickým 

technikom vykonaná dodatočná obhliadka miesta činu postupným spôsobom153, pri 

ktorej boli objavené ďalšie štyri biologické stopy. V doplnení znaleckého posudku 

Kriminalistického a expertízneho ústavu z dňa 16.10.2007 bolo zistené, že všetky štyri 

otery hnedej farby nie sú krvného pôvodu. 

 Ďalšie znalecké skúmania sa zamerali na obvineného. V prvom rade zisťoval 

znalec odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie toxikológia prítomnosť vybraných 

látok a alkoholu v krvi obvineného, jeho koncentráciu v čase skúmania a spätným 

prepočtom jeho hladinu v krvi v čase spáchania skutku. Následne sa mal vyjadriť 

k účinkom určenej koncentrácie alkoholu v čase spáchania skutku na konanie človeka. 

Posudok bol vyhotovený dňa 18.07.2007. Zopakujem, že „koncentrácia alkoholu od 

1,41 do 2,52 promile, ktorú mohol mať obvinený v čase skutku v krvi zodpovedá 

strednému až ťažkému stupňu opitosti.“154 Taktiež bolo potrebné vyšetriť duševný stav 

obvineného, čo je štandardný postup pri vyšetrovaní závažnej násilnej trestnej činnosti. 
                                                 
152 Jeden ster zo steny v miestnosti schodišťa pri vchodových dverách vedúcich do pivničných priestorov 
patril neznámej osobe mužského pohlavia, z čoho usudzujeme, že bude staršieho pôvodu a nemá súvis 
s trestným činom, z ktorého bol obvinený L.L. 
153 Konrád vypočítava šesť spôsobov vykonania obhliadky miesta činu podľa smeru pohybu: 
koncentrický (najčastejšie používaný, popísaný v poznámke pod čiarou č. 100), excentrický, frontálny, 
náprotivný (vstřícný), rajónový (čo znamená rozdelenie rozsiahlejšieho miesta na niekoľko buniek, vo 
vnútri ktorých sa potom zvolí jeden z hore uvedených postupov) a postup po ceste páchateľa. Postupný 
spôsob považujeme za identický s frontálnym, keďže sa osoby vykonávajúce obhliadku presúvajú od 
východiskového bodu ku konečnému (hraničnému) miestu. Nepatrný rozdiel spočíva azda v tom, že 
u frontálneho spôsobu je dôraz na to, že obhliadku frontálnym spôsobom vykonáva viac osôb zoradených 
v „rojnici“ (jedna línia, v ktorej sú tieto osoby zoradené tesne vedľa seba), a teda sa postupuje od 
východiskovej „línie“ k jej druhej hranici. Postupný spôsob spočíva v priamom presune 
z východiskového bodu ku konečnému bodu bez ohľadu na počet obhliadajúcich. 
   K metodike a taktike obhliadky miesta činu pozri napr. MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. 
Kriminalistika, s. 321-324; CHMELÍK, J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování, s. 40-45. 
154 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie toxikológia vo veci 
posúdenia prítomnosti alkoholu u obvineného L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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Keďže okolnosti tohto prípadu nasvedčovali tomu, že išlo o trestný čin so sexuálnym 

motívom, vedúci vyšetrovateľ správne uložil, aby sa pri otázkach na dvoch znalcov – 

psychiatrov neopomenulo sexuologické vyšetrenie. Aspoň jeden z pribratých znalcov 

musel mať navyše špecializáciu sexuológ (odvetvie odboru zdravotníctvo 

a farmácia).155 Znalci boli pribratí dňa 17.07.2007 a znalecký posudok podali dňa 

30.07.2007. Nález psychiatrického a sexuologického vyšetrenia bol negatívny, inými 

slovami „obvinený v čase spáchania skutku netrpel na žiadnu duševnú chorobu, ... 

požívanie alkoholických nápojov u obvineného nemá zatiaľ charakter chorobného 

návyku ani závislosti, ... [jeho] schopnosť rozpoznať protiprávnosť svojho konania bola 

v čase spáchania trestného činu zmenšená len pod vplyvom alkoholu ... a je schopný 

chápať zmysel trestného konania. ... Trestný čin nebol motivovaný sexuálnou úchylkou, 

ale súvisí s požitím alkoholických nápojov a následným znížením morálnych zábran.“156 

Psychologický posudok na obvineného som citoval vyššie, dodajme, že znalec bol 

pribratý vyšetrovateľom dňa 17.07.2007 a znalecký posudok bol vyhotovený dňa 

06.08.2007. Do vyšetrovacieho spisu bol rovnako obvyklým spôsobom založený odpis 

z registra trestov obvineného, ktorý obsahoval tri zahladené podmienečné tresty odňatia 

slobody a jedno rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania okresným 

prokurátorom. 

 V inej časti tejto práce sa bližšie venujem osobitným kvalifikačným pojmom157, 

kde uvádzam, že na to, aby bola skutková podstata posúdená ako kvalifikovaná (či už 

ako konanie závažnejším spôsobom, na chránenej osobe alebo s osobitným motívom) je 

potrebná existencia aspoň jednej z vymenovaných okolností. Vo veci posúdenia, či 

v prípade obete išlo o chránenú osobu, bolo potrebné spoľahlivo zistiť jednak jej vek, 

ako aj to, či bol čin spáchaný v súvislosti s vekom, postavením alebo stavom takejto 

osoby. Vek obete sa dokazuje veľmi jednoducho a spoľahlivo listinným dôkazom – 

rodným listom, ktorý bol vyžiadaný od príslušného matričného úradu a založený do 

vyšetrovacieho spisu. Súvislosť spáchania činu s vekom obete sa v tomto prípade 

dokazuje výpoveďami svedkov a znaleckými posudkami. Jedným z podstatných zistení 

                                                 
155 Ku sexuologickému vyšetreniu pozri 5. kapitolu PAVLOVSKÝ P. a kol. Soudní psychiatrie 
a psychologie. 
156 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria na obvineného 
L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
157 Tu myslím osobitné kvalifikačné pojmy v novom slovenskom trestnom zákone, ktoré rozoberám 
v podkapitole 1.2.1. 
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z výpovedí svedkov bolo, že obvinený mal v čase pred spáchaním skutku telefonovať 

svojej družke, aby si overil, či si N.B. môže prísť pozrieť šaty zo zahraničia, ktoré by jej 

potom prípadne mohol predať, ako i to, že samotný obvinený priznal, že telefonovanie 

fingoval, a jeho družka svedčila, že žiaden hovor od neho v inkriminovanej dobe 

neprijala. Je veľmi vhodné, že vyšetrovatelia tieto fakty objektívne preverili tým, že dali 

prokurátorovi podnet na podanie návrhu sudcovi pre prípravné konanie na vydanie 

príkazu na zistenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke mobilného 

telefónu patriacemu družke obvineného, ktorému sudca vyhovel a príkaz vydal. 

Vyvarovali sa tak situácii, že by v čase súdneho pojednávania obaja „zmenili názor“, 

keďže by L.L. aspoň teoreticky viac vyhovovalo, keby bola verzia o využití lesti 

spochybnená (prakticky by to však malo nepatrný význam kvôli úmrtiu obete a použitiu 

odseku 4, písmeno a) paragrafu 199 nov. slov. TZ). Z troch právnických osôb 

prevádzkujúcich telekomunikačnú prevádzku v Slovenskej republike dve odpovedali, že 

nie sú prevádzkovateľom telefónneho čísla uvedeného v príkaze a tretia poskytla výpisy 

prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov s ich lokalizáciou a SMS správ z telefónneho 

čísla za obdobie 10.-11.07.2007, z ktorých vyplynulo, že družka po dobu niekoľko 

hodín pred útokom až po návrat obvineného domov od obvineného naozaj žiadny hovor 

neprijala. Tento fakt dosvedčuje to, že L.L. využil ku spáchaniu trestného činu lesť.  

 V priebežnej kontrole zo dňa 08.08.2007 bolo uložené „dopočuť ešte zvyšné 

zainteresované osoby, ustáliť právnu kvalifikáciu prípadu konzultáciou s prokurátorom 

a v prípade zmeny právnej kvalifikácie obvineného a jeho obhajcu na to upozorniť, [a] urobiť 

rekonštrukciu prípadu.“158 

 Potreba ustálenia právnej kvalifikácie skutku je zrejmá, pretože došlo k úmrtí 

obete v príčinnej súvislosti s konaním páchateľa a tento fakt ešte nebol zohľadnený. 

Slovo „ustáliť“ môžeme chápať vo význame rozšírenia kvalifikácie o odsek 4 paragrafu 

199, aby bola kvalifikácia úplná, teda že mala ostať v medziach trestného činu 

znásilnenia v štádiu pokusu. Bolo uvedené, že obvinený bol o zmene kvalifikácie 

vyrozumený pri výsluchu zo dňa 11.09.2007.  

 V prípadoch, keď dôkazy vykonané v trestnom konaní nepostačujú na 

objasnenie veci má byť podľa ustanovenia trestného poriadku vykonaná rekonštrukcia 

                                                 
158 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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trestného činu.159 Vyšetrovacia prax v prípadoch obzvlášť závažných trestných činov 

pozná rekonštrukciu ako typický úkon. Skutky sú najčastejšie komplexom mnohých 

rozmanitých komponentov a bez ich rekonštrukcie by mohli niektoré otázky ostať 

nezodpovedané. Rekonštrukcia prípadu pokusu o znásilnenie maloletej N.B. bola 

vykonaná dňa 19.09.2007 o 18:15 hod.160 Išlo o najkomplikovanejší vyšetrovací úkon 

celého prípadu, ktorého sa za veľmi prísnych bezpečnostných opatrení zúčastnili dvaja 

krajskí vyšetrovatelia, dvaja kriminalistickí technici, obvinený L.L. so svojou 

obhajkyňou, prokurátor krajskej prokuratúry, súdny znalec odvetvia súdne lekárstvo, 

figurantka, zapisovateľka a dve nezúčastnené osoby. Účelom rekonštrukcie bolo: 

1) „zisti ť okolnosti spáchania trestného činu znásilnenia v štádiu pokusu, ku 

škode nebohej maloletej N.B., 

2) preveriť výpovede obvineného L.L., so zreteľom k zisteným skutočnostiam, 

upresniť celý skutkový dej prípadu, 

3) preveriť výpovede svedkov, 

4) preveriť doteraz zhromaždené dôkazy a prípadne zistiť dôkazy nové či iné 

skutočnosti dôležité pre znalecké dokazovanie.“161  

 Hneď na začiatku úkonu sú prítomné osoby vyšetrovateľom poučené podľa 

svojho procesného postavenia, teda obvinený, súdny znalec, figurantka a nezúčastnené 

osoby. Potom je obvinený vyšetrovateľom vyzvaný, aby sa vyjadril k pôvodnosti 

situácie zistenej na mieste rekonštrukcie, teda či tá zodpovedá situácii v dobe spáchania 

činu, na čo uviedol, že situácia i viditeľnosť sú rovnaké. Následne po vyzvaní podrobne 

opisuje a názorne demonštruje jednotlivé čiastkové deje vyšetrovanej udalosti, pričom 

sú mu kladené otázky vyšetrovateľom a prokurátorom. Všetko je dokumentované 

písomne do zápisnice, fotograficky a na videozáznam. Na záver bola zápisnica prečítaná 

obvinenému a všetky zúčastnené strany boli vyzvané, aby uviedli ďalšie návrhy či 

                                                 
159 Zrovnaj § 104d čes. TP a § 159 nov. slov. TP – Rekonštrukcia 
(1) Rekonštrukcia sa vykoná, ak má byť napodobnená  situácia a okolnosti, za ktorých bol spáchaný 
trestný čin alebo ktoré majú k nemu podstatný vzťah, alebo ak má byť preverená výpoveď obvineného, 
poškodeného alebo svedka, ak iné dôkazy vykonané v trestnom konaní nepostačujú na objasnenie veci. 
(2) Na postup pri rekonštrukcii sa primerane použijú ustanovenia o vyšetrovacom pokuse.  
160 Pred vykonaním rekonštrukcie sa vyžaduje správa o počasí od príslušného regionálneho strediska 
Hydrometeorologického ústavu, v ktorej je jednak popísané počasie v čase spáchania trestného činu, 
a takisto by mal zodpovedný pracovník ústavu uviesť, v akom čase budú v najbližšom období podobné 
viditeľnostné podmienky ako v čase, keď bol spáchaný trestný čin (v prípade obvineného L.L. to bolo 
určené na dva mesiace dopredu). 
   Fotografie z rekonštrukcie: Príloha – Obr. 3.5.-3.8. 
161 Citácia zo zápisnice o rekonštrukcii z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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námietky. Keďže neboli žiadne, na znak súhlasu s priebehom vyšetrovacieho úkonu 

bola zápisnica všetkými prítomnými osobami podpísaná. Súdny znalec prítomný na 

rekonštrukcii bol vzhľadom na túto skutočnosť požiadaný o doplnenie svojho 

znaleckého posudku, kde sa mal opätovne vyjadriť k mechanizmu vzniku zranení obete 

na základe toho, čo vypovedal a demonštroval obvinený pri rekonštrukcii. Znalec 

v doplnení uviedol, že „zohľadniac lokalizáciu a charakter zranení na tele menovanej 

možno konštatovať, že výpoveď obvineného na rekonštrukcii nie je v rozpore so 

zraneniami nachádzajúcimi sa na tele menovanej. Tie mohli vzniknúť mechanizmom, 

aký ho obvinený ukázal na rekonštrukcii. ... Zohľadniac výpoveď obvineného na 

rekonštrukcii a pitevný nález, útok na poškodenú zo strany obvineného musel byť 

početnejší, než ako ho uviedol na rekonštrukcii, usudzujúc tak najmä z charakteru 

zranení ...“162 Nebolo to však nič prekvapivého, keďže obvinený už od počiatku 

vyšetrovania svoje konanie a vinu za smrť obete všemožne zľahčoval kvôli strachu zo 

sankcií. 

 Posledná priebežná kontrola bola vykonaná dňa 21.09.2007 a vedúci 

vyšetrovateľ uviedol nasledovné: 

1) „vyšetrovateľ na prípade pracuje aktívne, 

2) je potrebné vysporiadať sa so zaistenými vecami, 

3) vykonať ešte dodatočnú obhliadku miesta činu, 

4) požiadať znalcov z ústavu súdneho lekárstva o doplnenie znaleckého 

posudku, 

5) zabezpečiť znalecké posudky z Kriminalistického a expertízneho ústavu 

Banská Bystrica a Kriminalistického a expertízneho ústavu Košice, 

6) prejednať s dozorovým prokurátorom zmenu právnej kvalifikácie, aby už pri 

oboznámení bolo možné obvineného s touto oboznámiť.“ 163 

 Zaistené šatstvo bolo vrátené matke poškodenej a obvinenému. Dodatočná 

obhliadka miesta činu a následná expertíza zaistených stôp nevniesla do prípadu žiadne 

nové informácie. Právna kvalifikácia ostala nepozmenená ako pri výsluchu obvineného 

z 11.09.2007. V dňoch 24.10.2007 až 30.10.2007 si obvinený a poškodená preštudovali 

vyšetrovacie spisy, pričom nepodali žiadne návrhy na opravu alebo doplnenie 

                                                 
162 Citácia z doplnenia znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo 
veci posúdenia poškodenia zdravia N.B. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
163 Citácia z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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vyšetrovania. Po výstupnej kontrole bol dňa 30.10.2007 prokurátorovi predložený spis a 

podaný návrh na podanie obžaloby na obvineného L.L. Vyšetrovanie trvalo niečo vyše 

tri a pol mesiaca. V spise nenachádzam nič, čo by bolo opomenuté alebo vykonané 

nesprávnym či nezákonným postupom. Môžem ho hodnotiť ako vzorové, keďže sa doň 

vyšetrovateľ vložil s veľkou vážnosťou a vynaložením mimoriadneho úsilia. Išlo 

o zvlášť tragický čin traumatizujúci širokú verejnosť, a bolo preto potrebné ho náležite 

vyšetriť.  

 

3.2.3  Právne úvahy 

  

 Pri prvej prekvalifikácii zo dňa 12.07.2007 je zaujímavé, že tak okresný 

vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie voči L.L. za trestný čin 

(zločin) ublíženia na zdraví podľa § 155 nov. slov. TZ, ako i krajský vyšetrovateľ, ktorý 

skutok prekvalifikoval na trestný čin (obzvlášť závažný zločin) znásilnenia v štádiu 

pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 199 nov. slov. TZ, zhodne posúdili, že boli naplnené 

rovnaké znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty, konkrétne že bol skutok spáchaný 

závažnejším spôsobom konania (§ 155 ods. 1, ods. 2 písm. a) nov. slov. TZ, resp. § 199 

ods. 1, ods. 2 písm. a) nov. slov. TZ) a na chránenej osobe (§ 155 ods. 1, ods. 2 písm. b) 

nov. slov. TZ, resp. § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b) nov. slov. TZ) Navyše krajský 

vyšetrovateľ pridal odsek 3 paragrafu 199 nov. slov. TZ, keďže činom bola spôsobená 

ťažká ujma na zdraví164. 

                                                 
164 § 142 nov. slov. TZ – Ťažká ujma na zdraví alebo smrť odkazuje na § 123 ods. 3 nov. slov. TZ, kde sú 
vypočítané vážne poruchy zdravia alebo vážne ochorenia, ktoré sa pre účely trestného zákona rozumejú 
ťažkou ujmou na zdraví. Sú to: 

a) zmrzačenie, 
b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, 
c) ochromenie údu, 
d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, 
e) poškodenie dôležitého orgánu, 
f) zohyzdenie, 
g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, 
h) mučivé útrapy, alebo 
i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas. 

   V prípade maloletej poškodenej N.B. prichádzala do úvahy porucha zdravia trvajúca dlhší čas, keďže 
bola splnená podmienka v ods. 4 cit. paragrafu, ktorý definuje poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas ako 
poruchu, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej 
štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. 
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 Zo spisového materiálu vyplýva, že upozornenie obvineného o ďalšej zmene 

právnej kvalifikácie skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, podľa § 206 ods. 6 nov. slov. 

TP, bolo vykonané až po poučení pred ďalším výsluchom zo dňa 11.09.2007, teda dva 

mesiace po úmrtí poškodenej. Práve jej smrť bola dôvodom na zmenu právnej 

kvalifikácie skutku tým spôsobom, že bol pridaný odsek 4 písmeno a) paragrafu 199 

nov. slov. TZ, ktorý hovorí o spôsobení smrti činom znásilnenia. Napriek tomu, že 

o tomto mohol byť obvinený vyrozumený opatrením o zmene právnej kvalifikácie hneď 

po smrti poškodenej v mesiaci júli, nepovažujeme to za zásadný procesný nedostatok, 

pretože bolo zrejmé, že smrťou poškodenej sa bude skutok posudzovať prísnejšie. Za 

problematickejšie by sme považovali, keby vyšetrovateľ skutok posúdil ako vraždu so 

sexuálnym motívom (poprípade ako zabitie, čo by však bolo nelogické, keďže horná 

hranica trestnej sadzby u najzávažnejšieho trestného činu zabitia je pätnásť rokov), čím 

by obvinenému podľa slovenského trestného zákona hrozil doživotný trest odňatia 

slobody, a o tomto by ho tak dlho nevyrozumel. 

 Keďže ani jeden z vyšetrovateľov dostatočne nešpecifikoval, v čom zhliadol 

závažnejší spôsob konania obvineného a za akú chránenú osobu považoval obeť, pre 

úplnosť budem znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty znásilnenia podľa odseku 2 

paragrafu 199 nov. slov. TZ analyzovať v tejto práci. Úplná kvalifikácia by vyzerala 

nasledovne: obzvlášť závažný zločin znásilnenia v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 

199 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), ods. 4 nov. slov. TZ s poukazom na § 138 / § 139 / § 140 

nov. slov. TZ, kde by bolo presne uvedené, ktoré z vymenovaných znakov sa pripisujú 

spáchanému skutku165. V prípade § 138 – Závažnejší spôsob konania, prichádza do 

úvahy: 

1) surový alebo trýznivý spôsob, 

2) lesť, 

3) využitie neskúsenosti, a 

4) porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho postavenia alebo 

uloženej mu podľa zákona. 

 Vylúčil som spáchanie skutku so zbraňou, keďže žiadna nebola nájdená, 

páchateľ poprel jej použitie tak pri výsluchoch ako i pri rekonštrukcii trestného činu 

                                                 
165 Podobne, ako to bolo v prípade O.L. obvinenej z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 
144 ods. 1, 2 písm. d) nov. slov. TZ s poukazom na § 139 ods. 1 písm. f) nov. slov. TZ. 
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a z posúdenia stôp na mieste činu, na tele obete i páchateľa vyplýva dôvodný záver, že 

žiadna zbraň nebola použitá. Takisto som do kvalifikácie nezahrnul písmeno d) cit. 

paragrafu, keďže hoci bol skutok spáchaný násilím, násilie je pojmovým znakom 

objektívnej stránky základnej skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, čo je 

uvedené už v ustanovení prvého odseku tohto trestného činu. To, že tento skutok 

neobsahoval ďalšie znaky uvedené v § 138 nov. slov. TZ, je zrejmé. 

 Ďalej je potrebné posúdiť, či bol skutok spáchaný surovým či trýznivým 

spôsobom. O neobyčajnej surovosti páchateľa a absencii morálnych zábran vypovedá 

množstvo, rozloženie a rozmiestnenie krvných stôp na mieste činu, mohutné zranenia 

hlavne v oblasti hlavy a krku poškodenej ako i stopy na šatstve páchateľa a poškodenej. 

Trýzeň samotná je sprievodným znakom násilia, pre kvalifikovanú skutkovú podstatu sa 

vyžaduje, aby bola zreteľnejšia, vybočovala nad rámec „štandardného“ násilia166, čo 

pravdepodobne nebol prípad maloletej poškodenej N.B. „Útok na maloletú začal v jej 

stojacej polohe, kedy v čase útoku mohla byť tvárou otočená k útočníkovi, ... Brániac jej 

v kriku tlak na krk a plecia striedal tlakom na ústa prekrývaním dlaňami a opakovaným 

bitím do oblasti tváre fackovaním a udieraním päsťami. Útok na maloletú pokračoval aj 

po tom čo spadla na zem, pričom už bola v bezvedomí, usudzujúc tak z neprítomnosti 

zranení na rukách maloletej, ktoré by nasvedčovali na sebaobranu pred útokmi ...“167 

Vzhľadom na zásadne nižší vek a váhu poškodenej oproti obvinenému ako i ďalšie 

skutočnosti môžeme usudzovať, že útok vedený od začiatku na hlavu poškodenej síce 

spôsobil, že prežívala ostrú bolesť a enormný psychický stres zo strachu o život, útrapy 

mohli trvať maximálne niekoľko desiatok sekúnd až pár minút kým N.B. neupadla do 

bezvedomia (kómy), z ktorého sa už neprebrala.  

 Podľa slovenského trestného zákona je trestný čin spáchaný ľsťou, ak bol 

spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku.168 Omyl 

vyvolaný L.L. spočíval v tom, že dievča nalákal do odľahlých pivničných priestorov za 

účelom prezretia si šiat dovezených z Kanady a USA, napriek tomu, že sám vedel, že 

                                                 
166 Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v prípade vraždy podľa § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b) vyžadoval, aby 
bol čin spáchaný obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom, keďže sa v praxi u prevažnej väčšiny 
úmyselných usmrtení (vrážd podľa § 219 odst. 1 st. čes./slov. TZ) určitá miera surovosti pri spáchaní 
skutku alebo trýzne obete takmer vždy objavuje.   
167 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo veci 
posúdenia príčiny úmrtia N.B. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
168 Zrovnaj § 122 ods. 6 nov. slov. TZ. 
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žiadne šaty nemá, a že uvedenie obete v omyl mu uľahčí to, aby sa ocitol nerušený v jej 

prítomnosti, kde by sa na nej mohol sexuálne uspokojiť. Toto vymyslené tvrdenie ešte 

podporil „telefonátom“ družke, ktorý však iba fingoval, čo bolo dokázané výpisom 

volaní, ktoré na príkaz sudcu pre prípravné konanie poskytol telekomunikačný operátor. 

K uvedeniu obete v omyl sa obvinený vo svojej výpovedi priznal, pričom sám popísal, 

ako to urobil. Jeho popis sa navyše zhodoval s výpoveďami ostatných zainteresovaných 

osôb – svedkov.  

 O využití neskúsenosti by sme mohli hovoriť v prípade, že ani poškodená ani jej 

starší brat, ktorý nad ňou mal dohľad a vonku na ulici za ňu zodpovedal sa v minulosti 

ešte nestretli s tým, aby niekto neznámy využil svoj rodinný stav na zahnanie 

pochybností o svojej hodnovernosti (keďže obvinený bol tak pre poškodenú ako i pre jej 

brata človekom úplne neznámym, pravdivo im tvrdil, že má sám tri mladé deti, navyše 

P.B. povedal, že mu pomôže nájsť prácu) a banálnou zámienkou odlákal bezbranné 

dievča do miesta, kde mu bolo vydané napospas, pričom neďaleko čakajúci brat 

o zločinných úmysloch páchateľa nemal ani zdania. Keďže obaja pochádzali a celý 

život prežili v malom mestečku, kde sa väčšina ľudí pozná a navyše bol L.L. ich nový 

neďaleký „sused“, môžeme záver o využití ich neskúsenosti (všeobecne z trestnej 

činnosti) páchateľom považovať za dostatočne relevantný.    

 Jedným zo základných cieľov trestného práva, ako i právneho systému vôbec je 

chrániť ľudský život.169 Náš právny systém tradične považuje ľudský život za tak 

vysokú hodnotu, že pod hrozbou právnych sankcií (teda nielen morálne, eticky) 

všeobecne vyžaduje, aby každý človek poskytol potrebnú pomoc osobe 

v nebezpečenstve smrti alebo javiacej známky vážnej poruchy zdravia, pričom tak 

nemusí konať jedine v prípade, že by tým dostal seba alebo iného do nebezpečenstva170. 

V tomto prípade však páchateľ mal špeciálnu povinnosť poskytnúť potrebnú pomoc 

poškodenej z titulu ingerencie.171  

 L.L. neprejavil žiadny súcit s ubitým a dokrvaveným dieťaťom, ktoré mal 

v pivnici, keďže ho vyniesol von a pohodil do priestoru pre odpadky, s tým úmyslom, 

aby zámerne nebolo skoro nájdené, čím minimálne mohol a mal vedieť, že v takomto 

                                                 
169 Zrovnaj článok 6 ods. 1 Listiny základných ľudských práv a slobôd. 
170 Zrovnaj § 150 nov. čes. TZ, § 177 nov. slov. TZ. 
171 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 165, 166. 
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stave môže umrieť. Fakt, že pred odchodom položil pod nos obete prst, aby zistil či 

dýcha, považujem za žalostne nepostačujúci. Od spáchania skutku do telefonického 

oznámenia o nezvestnosti N.B. ubehli necelé dve hodiny, počas ktorých brat poškodenej 

najprv na tú vyše hodiny bezstarostne čakal, a potom s rastúcim strachom o svoju sestru 

túto všade hľadal, zatiaľ čo L.L. po spáchaní skutku najprv popíjal alkohol a potom sa 

odobral domov, kde maximálne vyčistil svoje šaty od krvi. Ďalších dve a pol hodiny 

trvalo, kým bola maloletá N.B. hliadkou náhodne nájdená a až o pol hodinu na to sa 

ocitla v nemocnici. V tomto čase bol L.L. predvedený na policajné oddelenie za účelom 

podania vysvetlenia, kde si dokonca pospal (!) a ani tam neoznámil miesto a stav 

poškodenej, v ktorom sa nachádza. „V danom prípade nemožno vylúčiť, že v prípade, ak 

by poškodená bola do nemocnice prijatá bezprostredne po vzniku poranení, keby by sa 

liečbou zabránilo narastaniu opuchu mozgu a tým aj jeho poškodeniu, nemožno vylúčiť, 

že jej smrti by sa bolo dalo zabrániť.“172 Dokopy mal teda štyri a pol hodiny na to, aby 

pomohol obeti aspoň základnou informáciou o jej mieste, poprípade aby vykonal trebárs 

i anonymný telefonát na tiesňovú linku. Že sa tak nestalo, a že čin bol spáchaný 

popísaným spôsobom musíme hodnotiť ako znak závažnejšieho spôsobu vykonania 

tohto skutku „páchateľom zameraným na uspokojovanie vlastných potrieb bezohľadne 

voči druhým, s citovo plochým a neempatickým afektívnym prežívaním, s obavami zo 

sankcií po čine a bez súcitu voči obeti ...; (páchateľom) s abnormne štruktúrovanou 

anetickou odobnosťou s antisociálnymi, emocionálne nestabilnými a nezdržanlivými 

rysmi, s tendenciou k bezprostrednému vybíjaniu a odreagovávaniu agresie a pudov 

navonok, bez ohľadu na sociálne okolie a následky, neschopným sa poučiť 

z predchádzajúcich sankcií.“173 

 Zovšeobecňujem, že neposkytnutie potrebnej pomoci obeti v prípadoch 

ingerencie, keď si páchateľ musí byť vedomý toho, že poskytnutím pomoci sa môže 

zmenšiť závažnosť následkov skutku, ktorý spáchal (hlavne zdravotného stavu obete 

násilného trestného činu), môžeme považovať za porušenie dôležitej povinnosti 

vyplývajúcej z páchateľovho postavenia (do ktorého sa sám dostal), a teda za spáchanie 

činu závažnejším spôsobom konania v zmysle ustanovenia § 138 písm. h) nov. slov. TZ. 

                                                 
172 Citácia zo znaleckého posudku odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo vo veci 
posúdenia poškodenia zdravia N.B. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
173 Citácia zo znaleckého posudku odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých na 
L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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 Obeťou – chránenou osobou je v tomto prípade dieťa podľa ustanovenia § 139 

ods. 1 písm. a) nov. slov. TZ s poukazom na § 127 ods. 1 nov. slov. TZ.174 Čin bol 

spáchaný v súvislosti s postavením, stavom a vekom chránenej osoby, keďže 

z výpovede páchateľa i psychologického posudku vyplýva, že si obeť vybral práve pre 

jej manipulovateľnosť, dostupnosť a bezbrannosť. 

 Prehodnotili sme aj možnosť osobitného motívu spáchania tohto činu. 

 „Prvotným motívom v prípade pokusu o znásilnenie bola [páchateľova] snaha 

o sexuálne uspokojenie za akúkoľvek cenu, cielene, bez zábran, neosobne, bez 

potreby citovej zainteresovanosti, pre neho charakteristickými anetickými 

a agresívnymi prejavmi v správaní. 

 Sekundárnym, bezprostredným motívom sa javí situácia s predpokladom ľahko 

manipulovateľného a dostupného objektu maloletej, s následným násilným 

prekonávaním odporu obete až k jej znehybneniu. Následné konanie obvineného 

bolo zamerané už len na zbavenie sa obete, zodpovednosti a dôkazov zo strachu 

pred odhalením a sankciami, bez ohľadu na kritický zdravotný stav maloletej.“175 

 Hoci je sexuálny motív zrejmý, v prípade trestného činu znásilnenia neprichádza 

do úvahy.176 Samozrejme vylučujeme extrémistický či teroristický motív, a taktiež 

národnostnú nenávisť, keďže hoci bol páchateľ maďarskej národnosti a obeť národnosti 

slovenskej, tá nemala žiadny súvis s posúdením skutku. Môžeme už iba špekulovať 

o tom, či by poznámka „keby mala 18-19 rokov, tak by som s ňou podviedol svoju ženu 

...“ 177 vyslovená niekoľkokrát páchateľom v prítomnosti poškodenej a svedkov po 

maďarsky viedla k zvýšeniu opatrnosti poškodenej a jej dospelého brata, ktorí po 

maďarsky nerozumeli, a teda odvráteniu toho, čo nasledovalo. 

 Ako som už citoval z psychologického posudku na obvineného178, jeho konanie 

po útoku na N.B. v pivnici smerovalo k zbaveniu sa obete a dôkazov zo strachu pred 

odhalením. Osobitný motív konania má páchateľ aj vtedy, ak spácha trestný čin 

                                                 
174 § 127 nov. slov. TZ – Osoba 
(1) Dieťaťom sa na účely tohto zákona rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak nenadobudla 
plnoletosť už skôr. 
175 Citácia zo znaleckého posudku odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých na 
L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
176 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť, s. 26. 
177 Citácia z výpovede svedka V.V. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
178 Citácia s uvedenou poznámkou pod čiarou č. 175. 
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s úmyslom zakryť, alebo uľahčiť iný trestný čin. Keďže skutok posudzujeme ako 

kvalifikovaný trestný čin znásilnenia v štádiu pokusu spáchaný závažnejším spôsobom 

konania, na chránenej osobe a spôsobujúci smrť, nezahrnieme v tomto prípade osobitný 

motív do právnej kvalifikácie.  

 Iným prípadom by bolo, ak by bol skutok posúdený ako súbeh viacerých 

trestných činov. V obžalobe krajský prokurátor zhrnul, že „L.L. ... sa dopustil konania, 

ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu, ktorého sa dopustil v úmysle 

násilím donútiť ženu k súloži a nedošlo k dokonaniu trestného činu, pričom konal so 

ľsťou na dieťati a spôsobil ním smrť.“ 179 Smrť môže byť pri znásilnení zavinená len 

z nedbanlivosti. V prípade úmyselného zavinenia smrti skutok hodnotíme ako súbeh 

trestného činu vraždy a znásilnenia. O jednočinný súbeh trestného činu vraždy 

a znásilnenia pôjde vtedy, ak mal páchateľ úmysel obeť usmrtiť už na začiatku 

vykonávania násilia s cieľom donútiť obeť k súloži.180 Je preto potrebné venovať 

obzvlášť zvýšenú pozornosť skúmaniu páchateľovho zavinenia. To, že obvinený 

agresívnym výpadom voči maloletej poškodenej chcel porušiť alebo ohroziť záujem 

chránený trestným zákonom, a teda trestný čin spáchal s priamym úmyslom, je zrejmé. 

Musíme však zhodnotiť jeho konanie, ktoré nasledovalo po útoku, so zvláštnym 

zreteľom na smrť poškodenej.  

 Pre porovnanie nám poslúži nám rozsudok Vrchného súdu v Prahe  sp. zn. 8 To 

90/03 zo dňa 06.08.2003: 

 „Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se [pachatel] trestného činu 

dopustil tím, že dne 16.05.2002 kolem 14:00 hod. v P. vzal do svého vozidla jako 

stopařku J.Š., v průběhu jízdy se odchýlil ze směru na S., poté pak na přesně 

nezjištěném místě poblíže obce D. způsobil poškozené zranění v oblasti hlavy 

tupým hranatým předmětem, což mohlo vést ke zhmoždění mozku a k bezvědomí, 

každopádně ji omezovalo na obraně, a poté ji bezcitně, při naprosté neúctě 

k lidskému životu, v důsledku povahové úchylky polymorfní psychopatie a sexuální 

deviace ve smyslu patologické sexuální agresivity, nožem způsobil bodné poranění 

pronikající oběma listy osrdečníku a přední stěnou pravé komory srdeční, což 

přivodilo smrt poškozené, jejíž tělo pak ukryl ve výkopu v lese u obce V., přičemž 

v rámci toho ještě způsobil, zřejmě dupáním, následné zlomeniny kostí klenby a 
                                                 
179 Citácia z obžaloby na obvineného L.L. z dňa 07.01.2008 z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
180 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 546. 
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spodiny lební. … Důvodem tohoto odbočení byla sexuální agrese obžalovaného 

vůči poškozené. Tento závěr vyplývá jednak z logiky věcí, tzn. z toho, že odbočení 

obžalovaného na odlehlé místo je jediným logickým odůvodněním takového jeho 

počínaní, jednak ze zjištěné sexuální deviace obžalovaného. … Poškozená byla 

obnažená, což lze považovat za podpůrný znak předchozí sexuální agrese.“ 

 V popise tohto trestného činu nachádzame viacero podobností s trestným činom 

spáchaným L.L. Dôvodom zatiahnutia poškodenej N.B. bola snaha sexuálne sa na nej 

ukojiť. Obe dievčatá boli brutálne napadnuté, pričom útok bol vedený hlavne do oblasti 

hlavy, po útoku páchatelia ušli z miesta činu a obete nájdené na odľahlom mieste 

s obnaženým pohlavným ústrojenstvom; J.Š. bola už zavraždená a N.B. dožívala.  

 Významným momentom bolo ukončenie útoku na hlavu obete, kde u N.B. 

s istotou a u J.Š. s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k bezvedomiu. Kým L.L. svoju 

obeť vynáša z pivnice do priestoru na odpadky, necháva ju tam pohodenú a z miesta 

činu uniká, páchateľ P.Z. svoju obeť pred ukrytím do výkopu v lese a následnému úniku 

ešte bodol nožom do srdca, čím jej, ako to z dokazovania vyvodil Vrchný súd, priamym 

úmyslom spôsobil smrť. Súd v súlade so záverom znalcov z oboru zdravotníctvo, 

odvetvie psychiatrie, sexuológie a psychológie rozdelil konanie obžalovaného P.Z.  na 

dve fázy a kvalifikoval ho:  

 „První fází je sexuální agrese, kdy lze konstatovat, že schopnosti ovládací 

obžalovaného byly podstatně sníženy v důsledku sexuální deviace, a druhou fází je 

fáze „odstraňování následků“ nebo „odstraňování svědka“, … Tento závěr znalců 

je podle názoru odvolacího soudu velice důležitý a v podstatě vysvětluje, proč 

nakonec došlo k usmrcení poškozené. Obžalovaný totiž jiný motiv k usmrcení 

poškozené nemohl mít. … Odvolací soud poté, kdy na základe důkazů provedených 

řádně již soudem prvního stupně rozdělil jednání obžalovaného na dvě fáze, 

shledává zvlášť zavrženíhodnou pohnutku v tom, že obžalovaný poškozenou usmrtil 

v úmyslu odstranit svědka své sexuální agrese. Fakt, že obžalovaný proti poškozené 

vystoupil agresivně a že tato jeho agrese byla motivována sexuálně, byl 

jednoznačně prokázán. Nebylo však prokázáno jak tato agrese probíhala. Zda 

došlo k naplnění skutkové podstaty některého trestného činu, případně jakého, či 

zda šlo o pouhý pokus, na který poškozená reagovala odmítavě. Obžalovanému 

tedy nelze podsouvat, že by usmrtil poškozenou v úmyslu zakrýt jiný trestný čin, 

proto, že nelze jednoznačně zjistit, zda k jinému trestnému činu došlo. Lze však 
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konstatovat, že obžalovaný se vůči poškozené zachoval způsobem, o kterém věděl, 

že mu může přinést značné problémy (viď jeho zkušenost s trestním stíháním za 

znásilnění). Právě proto obžalovaný situaci řešil … „odstraněním svědka“. 

Takovou pohnutku je třeba … označit za „jinou zvlášť zavrženíhodnou pohnutku“, 

uvedenou v § 219 odst. 2 písm. h) [st. čes. TZ]. … Jednání obžalovaného 

kvalifikoval jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) [st. čes. 

TZ] ….“      

 Podobne aj v našom prípade znalec odboru psychológia rozdeľuje konanie L.L. 

na dve fázy, kde prvou je „situácia s predpokladom ľahko manipulovateľného 

a dostupného objektu maloletej, s následným násilným prekonávaním odporu obete až 

k jej znehybneniu“181, na čo nasledovalo konanie „zamerané už len na zbavenie sa 

obete, zodpovednosti a dôkazov zo strachu pred odhalením a sankciami, bez ohľadu na 

kritický zdravotný stav maloletej.“182 V prípade obžalovaného P.Z. súd nekvalifikoval 

jeho konanie ako súbeh trestného činu znásilnenia v štádiu pokusu a (dokonanej) 

vraždy, keďže nemohol zistiť, či došlo k pokusu znásilnenia. Konštatoval však, že 

konanie obžalovaného P.Z. predtým, než poškodenej J.Š. zasadil nožom ranu do srdca, 

muselo preň mať nepriaznivé následky, keďže poškodenú zavraždil preto, aby o tomto 

konaní už nemohla svedčiť. 

 Konanie L.L. bolo naopak vyšetrovateľom i prokurátorom posúdené ako pokus 

o znásilnenie, no na druhej strane bol vylúčený súbeh pokusu trestného činu znásilnenia 

s trestným činom vraždy. Útok na poškodenú N.B. v pivnici nebol vedený s úmyslom 

usmrtiť ju. Pre posúdenie zavinenia jej smrti je dôležitý moment, keď ju L.L. vyniesol 

von z pivnice a nechal ju zbitú a krvácajúcu ležať na odpadkoch v neosvetlenom 

priestore počas neskorého večera. Kladiem si otázku, aký bol jeho vnútorný (psychický) 

vzťah k stavu poškodenej, jej zraneniam a blížiacej sa smrti. Do úvahy prichádza 

nepriamy úmysel a vedomá nedbanlivosť. To, že vedel, že mohlo dôjsť k smrti N.B. 

dedukujeme zo samotnej výpovede obvineného: „Ja som ju tam nechal, pokiaľ viem 

ona sa vtedy nehýbala, nijak som sa s ňou nepokúšal komunikovať, ale skúšal som či 

                                                 
181 Citácia zo znaleckého posudku odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých na 
L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
182 Citácia zo znaleckého posudku odboru psychológia, odvetvie klinická psychológia detí a dospelých na 
L.L. z vyšetrovacieho spisu proti obvinenému L.L. 
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dýcha a to tak, že som priložil prst k jej nosu a som cítil, že dýcha.“183 Keď zisťoval či 

dýcha, musel logicky predpokladať, že rovnako mohla nedýchať, čím sa vylučuje 

nevedomá nedbanlivosť. V konaní L.L. nezhľadávam ani priamy úmysel usmrtiť N.B. 

Je však mimoriadne ťažké z jeho konania rozoznať, či sa bez primeraných dôvodov 

spoliehal na to, že N.B. nezomrie, alebo už bol uzrozumený s tým, že zomrieť môže. 

V druhom prípade by totižto išlo o súbeh pokusu trestného činu znásilnenia s trestným 

činom (kvalifikovanej) vraždy, čím by mu eventuálne hrozil trest odňatia slobody na 

doživotie. Pre to, aby mal páchateľ nepriamy úmysel postačuje, ak považuje následok 

svojho konania za možný, je s ním uzrozumený, poprípade mu je v určitých prípadoch 

ľahostajné, či nastane alebo nenastane.184 V prospech skutočnosti, že obvinenému bola 

maloletá poškodená úplne ľahostajná svedčí i to, že napriek tomu, že mal počas štyroch 

a pol hodín, kým nebola poškodená náhodne nájdená, prístup k informáciám o jej 

trvajúcej nezvestnosti, nikoho o závažnom stave poškodenej neinformoval. Podľa nášho 

názoru by neobstálo jeho tvrdenie, že sa spoliehal na to, že brat čakajúci obďaleč 

(poprípade hocaká iná osoba) ju nájde a poskytne jej pomoc. Napriek dokázanej 

ľahostajnosti obvineného k stavu obete nemôžeme automaticky vyvodzovať taktiež 

uzrozumenie s jej smrťou. Ostáva naďalej jedným variantom pre uváženie sudcu, ktorý 

môže, ale aj nemusí založiť svoje rozhodnutie o zavinení páchateľa na skutočnosti, že 

L.L. vedel o tom, že je N.B. je po tak dlhý čas bez akejkoľvek pomoci, a napriek tomu 

nič neurobil. Napriek tomu si myslím, že tento výklad je možné podložiť relevantnými 

argumentmi a že bolo možné obvineného L.L. trestne stíhať a obžalovať za trestný čin 

znásilnenia v štádiu pokusu v súbehu s trestným činom vraždy. Uvedomujem si však, že 

s väčšou pravdepodobnosťou by sa súd kvôli komplikovanosti pri dokazovaní priklonil 

k vedomému nedbanlivému zavineniu, čo sa v tomto prípade aj naozaj stalo. 

 Trestný čin znásilnenia resp. pokus tohto trestného činu je vo vzťahu špeciality 

k trestnému činu vydierania.185 Pri úvahách o kvalifikácii tohto skutku musíme zvážiť 

moment, keď sa páchateľ rozhodol, že súlož na obeti nedokoná. V prípade, že by tak 

urobil dobrovoľne, hoci aj napriek tomu, že už predtým použil násilie, zanikla by 

                                                 
183 Citácia zo zápisnice o výsluchu obvineného zo dňa 12.07.2007 o 13:40 hod. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému L.L. 
184 Detailnejšie k nepriamemu úmyslu pozri HERCZEG, J. Zavinění a omyl v novém trestním kodexu, s. 
33-35, in JELÍNEK, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 
Olomoucké právnické dny.  
185 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 530. 
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trestnosť pokusu o znásilnenie a skutok by sme mali posudzovať ako vydieranie.186 

V slovenských podmienkach by sme skutok kvalifikovali ako obzvlášť závažný zločin 

vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), ods. 3 písm. a) nov. slov. TZ 

a páchateľovi by hrozil trest odňatia slobody na desať až dvadsať rokov. Podľa novej 

českej úpravy by sme skutok kvalifikovali ako trestný čin vydierania podľa § 175 ods. 

1, ods. 4 nov. čes. TZ a páchateľovi by mohol byť uložený trest odňatia slobody na osem 

až šestnásť rokov.  

 Kumulatívnou podmienkou zániku trestného pokusu je tiež to, aby páchateľ 

odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému trestným zákonom 

z podniknutého pokusu. V prípade trestného činu znásilnenia je objektom, teda 

hodnotou chránenou trestným zákonom, právo človeka slobodne sa rozhodovať 

o pohlavnom živote.187 Či bolo konaním páchateľa spočívajúcom v pohodení zbitej 

obete medzi smetné koše odstránené nebezpečenstvo, že maloletá nebude môcť 

o svojom pohlavnom živote slobodne rozhodovať (inými slovami bude na nej vykonaná 

súlož alebo iný obdobný pohlavný styk) závisí na úvahe sudcu. Osobne by som sa 

k tomu nepriklonil. 

 Zásadným pre úsudok o možnom zániku trestnosti pokusu o znásilnenie je 

vyloženie slova dobrovoľnosť. Položme si otázku, v akých prípadoch zanecháva 

páchateľ svoje konanie smerujúce k vykonaniu súlože skutočne dobrovoľne a vice versa 

aké okolnosti primäjú páchateľa k tomu aby síce konanie zanechal, ale stále by mohlo 

byť považované za pokus trestného činu. Za dobrovoľné zanechanie protiprávneho 

konania by sme určite mohli považovať situáciu, keď hoci aj počas fyzického útoku 

príde páchateľovi obete ľúto, zhnusí sa mu svoje konanie „hlasom svedomia“, uvedomí 

si, že robí zlú a nemorálnu vec a konanie zanechá. Naopak páchateľ určite nezanecháva 

protiprávne konanie dobrovoľne v prípadoch, keď je pristihnutý či vyrušený in 

flagranti, a zo strachu pred dolapením uniká z miesta činu. Takisto sa za dobrovoľné 

upustenie od pokusu trestného činu znásilnenia nepovažuje situácia, keď páchateľ 

upustí od násilného konania z toho dôvodu, že uverí lesti, ktorú použila napadnutá 

osoba.188 V prípade obvineného L.L. bolo jeho konanie niekde medzi zmienenými 

                                                 
186 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 545. 
187 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 542 
188 Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 28.04.1965, sp. zn. 2 Tz 5/56. 
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extrémami. Určite ho nezanechal preto, že by sa mu jeho amorálne správanie spriečilo. 

Na druhej strane nebol nikým vyrušený a mal relatívne dostatok času na dokonanie 

skutku. (Neskôr sa ukázalo, že brat obete, ktorý ako jediný mohol L.L. úmyselne 

vyrušiť, čakal nič netušiac vyše hodiny neďaleko miesta činu.) L.L. zanechal konanie 

svojho skutku, lebo obeť pre neho prestala byť dostatočne atraktívna. „Ja som sa zľakol 

a rozhodol som sa, že už ju nepojebem, lebo som sa zľakol, nakoľko bola celá 

krvavá.“189 Posúdenie dobrovoľnosti upustenia od súlože len z toho dôvodu, že obeť je 

surovo zbitá a celá zakrvavená považujem za zvlášť zložité. Vyslovujem názor, že 

i vzhľadom na ďalšie okolnosti tohto prípadu nepovažujem konanie páchateľa 

nasledujúce po fyzickom útoku na obeť za dostatočné na to, aby mohlo byť hodnotené 

ako dobrovoľné upustenie od pokusu trestného činu znásilnenia.    

 Pre úplnosť uvádzam, že L.L. uznal Okresný súd K. dňa 12.03.2008 vinným 

z pokusu obzvlášť závažného zločinu znásilnenia podľa § 14 ods. 1 ku § 199 ods. 1, ods. 

2 písm. a), písm. b), ods. 4. písm. a) nov. slov. TZ a odsúdil ho podľa § 199 ods. 4 písm. 

a) nov. slov. TZ s použitím § 37 písm. a) a m) nov. slov. TZ a § 38 ods. 4 nov. slov. TZ 

na trest odňatia slobody vo výmere dvadsaťdva rokov nepodmienečne, pričom ho podľa 

§ 48 ods. 3 písm. b) nov. slov. TZ na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na 

výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Navyše mu podľa § 287 ods. 1 nov. 

slov. TP uložil povinnosť uhradiť poškodenej strane, matke nebohej N.B., uhradiť 

škodu, ktorá jej vznikla v súvislosti s pohrebom nebohej. Poškodenú stranu zdravotnú 

poisťovňu U. odkázal s nárokom na náhradu spôsobenej škody, teda výdajov na 

zdravotnú starostlivosť maloletej poškodenej, na občianskoprávne konanie. Po 

vyhlásení rozsudku sa prokurátor i obvinený vzdali práva na odvolanie a rozhodnutie 

súdu sa stalo vykonateľným dňa 26.03.2008.   

 

 

 

 

 

                                                 
189 Citácia zo zápisnice o výsluchu obvineného zo dňa 11.07.2007 o 14:40 hod. z vyšetrovacieho spisu 
proti obvinenému L.L. 
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Záver 

 

 Predložená diplomová práca sa zaoberá vybranými problematikami zavineného 

usmrtenia, ktoré som spracoval na základe podnetov z dvojmesačnej vyšetrovacej praxe, 

ako i štúdia a komparácie novej úpravy matérie v českom a slovenskom trestnom práve, 

na ktorú v súčasnosti intenzívne reaguje odborná verejnosť.  

 V prvej kapitole sa venujem jednak usmrteniu ako trestnému činu vo všeobecnej 

rovine, ďalej stručne pojednávam o podľa mňa veľmi zaujímavom riešení okolností 

podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby v slovenskom trestnom práve, ku 

ktorým sa neskôr vrátim pri kazuistikách, a konečne podávam prehľad o hmotnoprávnej 

úprave usmrtenia zavineného úmyselne alebo z nedbanlivosti v novom českom trestnom 

zákonníku (č. 40/2009 Sb.) a novom slovenskom trestnom zákone (č. 300/2005 Z. z.) vo 

vzájomnom porovnaní. Hoci najviac pozornosti venujem „klasickým“ trestným činom 

proti životu, stranou nenechávam ani „špecifické“ trestné činy, ako napríklad teror či 

genocídium. V novej českej úprave je nepochybne najzaujímavejšie poňatie úmyselného 

usmrtenia v trojuholníku vražda spáchaná s rozmyslom alebo po predchádzajúcom 

uvážení – vražda „prostá“ – zabitie, a z neho novo vyvstávajúce kvalifikačné problémy, 

na ktoré už teraz poukazujú autori i odborníci z praxe. Trochu odlišným spôsobom sa 

úprava úmyselného usmrtenia premietla do slovenského trestného zákona, kde za 

diferenciačný aspekt zákonodarca určil predchádzajúce zváženie pohnútky páchateľom. 

Úplne odlišné je na Slovensku chápanie trestného činu zabitia, pri ktorom ide 

o nedbanlivostné spôsobenie smrti pri úmyselnom spáchaní trestného činu proti zdraviu. 

Ospravedlniteľná okolnosť silného rozrušenia, ktorá českého zákonodarcu okrem iného 

viedla k vyčleneniu trestného činu zabitia od závažnejšieho činu vraždy, na Slovensku 

dokonca v určitých prípadoch posúva prípustné medze nutnej obrany, a tým vylučuje 

protiprávnosť inak excesívneho činu. Úprava usmrtenia z nedbanlivosti ku konaniu 

i následku je v oboch zákonoch podobná a nespôsobuje aplikačné problémy. Usmrtenie 

z nedbanlivosti pri útoku proti zdraviu sa na Slovensku posudzuje ako už spomenuté 

zabitie, rekodifikovaný český trestný zákonník v tejto veci ponechal pôvodnú koncepciu 

kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov postihujúcich ublíženie na zdraví.  
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 Druhá kapitola sa zaoberá kvalifikáciou usmrtenia z pohľadu policajného 

vyšetrovania, pričom v nej uvádzam určité postupy, alebo aspoň základné premisy, 

ktoré považujem za správne. V tejto kapitole sa zároveň venujem vybraným procesným 

úkonom, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri správnej kvalifikácii skutku už od počiatku 

vyšetrovania na mieste činu. Poukazujem pritom na určitú nejednotnosť pri terminológii 

používanej v trestom práve procesnom a kriminalistike. Do budúcnosti vyslovujem 

nádej, že pripravovaný trestný poriadok do ustanovení o vyšetrovacích úkonoch v 

procesnom dokazovaní prehľadne a v celkových súvislostiach inkorporuje východiská 

modernej kriminalistiky. 

 Tretia kapitola pozostáva z hĺbkovej analýzy dvoch prípadov usmrtenia, ktoré 

v nedávnej minulosti riešili košickí vyšetrovatelia. Detailný popis prípadu a postupu 

vyšetrovania slúži na dostatočné oboznámenie sa s oboma prípadmi. Ťažisko však 

spočíva na nasledovných právnych úvahách, kde jednak hodnotím východiská orgánov 

činných v trestnom konaní pri kvalifikácii oboch skutkov, ale takisto zvažujem 

a čitateľovi predkladám možné alternatívy k týmto úsudkom. V prvej kazuistike je 

základnou problematikou prekvalifikácia skutku z trestného činu vraždy na úkladnú 

vraždu, pričom ide o jeden z prvých prípadov s aspektom „vopred uváženej pohnútky“ 

riešených košickou krajskou políciou a prokuratúrou po slovenskej rekodifikácii 

trestného práva. Ku škode veci však kvôli samovražde obvinenej táto kauza nedošla 

k finálnemu rozhodnutiu súdu o právnej kvalifikácii skutku. Druhá kazuistika sa 

primárne zaoberá záležitosťou jednoty skutku, ktorý patrí medzi najnáročnejšie 

problémy riešené v praxi. Hoci bol skutok posúdený ako kvalifikovaný pokus 

znásilnenia s nedbanlivostným spôsobením smrti, do úvahy prichádzala aj možnosť 

viacčinného súbehu pokusu o znásilnenie s vraždou zavinenou nepriamym úmyslom 

páchateľa. Príklad demonštruje rozličné úskalia, ktorým musia vyšetrovatelia čeliť pri 

práci so skutkami podobného druhu. V oboch kazuistikách som sa takisto dotkol 

uplatnenia novej slovenskej úpravy okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej 

sadzby v praxi. Účelom zaradenia kazuistík (a súvisiacej obrazovej prílohy) do 

diplomovej práce bolo názorné poukázanie na skutočnosť, že pri vyšetrovaní usmrtení 

zohráva kvalifikácia skutku veľmi často náročnú, no zároveň kľúčovú úlohu pre náležité 

objasnenie veci a spravodlivé potrestanie páchateľa. 
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Summary 

 

CULPABLE HOMICIDE 

Selected aspects of investigation and legal qualification                                   

of culpable homicides in the Czech Republic and Slovakia 

 

 The presented Master’s degree thesis deals with the topic of culpable homicide, 

as defined in the newly re-codified Czech and Slovak Penal Codes, and interpreted by 

the Czech and Slovak criminal law doctrine. Selected aspects of homicide investigation 

are also discussed, with the aim at the significant impact of the immediate crime scene 

and deceased victim’s body inspections on the legal qualification of an act of homicide. 

Theoretical discussion is furthered with case analyses. 

 Chapter One examines the newly adopted Czech and Slovak legislation 

concerning the classification of crimes punishing homicide. Both doctrines divide the 

act of culpable homicide in the two possible groups according to the offender’s state of 

mind affecting the criminal conduct: wilful and negligent homicide. The new Czech 

Penal Code recognizes the crime of murder as wilful homicide, with more severely 

punishable sub-category of premeditated murder, and privileged sub-category of 

infanticide; and the crime of manslaughter, which is also wilful homicide, but 

committed under certain mitigating circumstances. Negligent homicide can be 

considered as the qualified crime of battery resulting in death, when the offender’s 

intent was to cause bodily harm, or as the crime of negligent killing, when the death of 

victim was caused merely by the offender’s negligent conduct without any malice 

aforethought. When qualifying an act of wilful homicide, the new Slovak Penal Code 

draws distinction between premeditated murder (assassination) and murder on the basis 

of premeditation of the offender’s motive. Infanticide is also considered as privileged 

wilful homicide with lighter punishment. Unlike the Czech Penal Code, Slovak 

legislation understands the crime of manslaughter as intentional bodily harm negligently 

resulting in death; and negligent homicide without malice aforethought is qualified as 

the crime of killing.  
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 Chapter Two concentrates on problems the homicide investigators usually face 

during establishing investigative versions and qualifying homicide into the correct legal 

category, as described above. This assumption is crucial for successful resolution of 

every homicide case, and lead to righteous decision of the criminal court and fair 

punishment of the offender. The chapter also discusses selected investigative processes, 

such as crime scene inspection and body inspection and autopsy, from the legal and 

forensic science perspectives. The practical impacts of this discourse are highlighted in 

the enclosed real-life case “The killing of a neighbour with a scythe”. 

 Chapter Three consists of in-depth analyses of two real-life cases, which were 

dealt with by the Office of Judicial Police in Košice County, Slovakia. Firstly, the 

background of investigation is thoroughly described, in order to show all the aspects 

that might have played role in qualification of the investigated crimes. The first case 

“The assassination in a mental hospital” demonstrates how the aspect of premeditation 

of motive is assessed by the judicial authorities, as this has been a new task in the wilful 

homicide qualification required by the re-codified Slovak Penal Code. The second case 

“The rape attempt resulting in death of a little girl” describes the difficulties of legal 

qualification of a complicated criminal conduct, where the offender firstly sexually 

attacked an eleven-year-old girl, but abandoned her after causing her severe injuries, 

which consequently led to her unavoidable death. Furthermore, the both cases show 

how the qualification of aggravating circumstances in the new form introduced by the 

Slovak Penal Code is, or at least should be, applied in practice. 

 The main aim of the thesis was to show the complexity of the issue of culpable 

homicides in our legal environment by selecting and analysing certain aspects, which 

the author has found interesting during his studies and an internship with the Office of 

Judicial Police in Košice. The thesis provides a comparative study of the new Czech and 

Slovak legislation, discusses certain matters in homicide investigation, and supports the 

theoretical discourse with analysis of interesting cases from the police files. 
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