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Vec 
Sťažnosť voči uzneseniu  
 

 

Uznesením sudcu pre prípravné konanie sp.zn.: 0Tp/13/2014 zo dňa 

21.01.2014 som bol vzatý do väzby, ktorá mi začala plynúť dňa 17.01.2014 o 12,35 hod. 

 

Voči tomuto uzneseniu podávam v zákonom stanovenej lehote 

prostredníctvom svojho obhajcu 

 

s ť a ž n o s ť, 

ktorú odôvodňujem nasledovne: 

 

 Hmotnoprávnym predpokladom vzatia obvineného do väzby je v zmysle § 71 

ods. 1 Trestného poriadku skutočnosť, že doteraz zistené informácie nasvedčujú 



tomu, že skutok, ktorý bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na 

podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. V mojom prípade táto podmienka na 

vzatie do väzby nie je splnená, nakoľko doposiaľ zistené skutočnosti nenasvedčujúc 

tomu, že by sa stal skutok, pre ktorý mi bolo vznesené obvinenie. Vo veci boli 

vypočutí len oznamovatelia – poškodní, resp. svedkovia, ktorí pracovali pre 

poškodených a nebol vypočutý nikto iný, ktorý by spochybnil ich tvrdenia. Naviac 

zdôrazňujem, že som sa skutku, tak ako je popísaní v uznesení o vznesení obvinenia, 

nedopustil. Pokiaľ som mal so susedmi nezhody, tieto neprekračovali intenzitu 

priestupku voči občianskemu spolunažívaniu. V žiadnom prípade nebolo možné moje 

konanie posudzovať tak, že by vzbudzovalo dôvodné podozrenie, že by som mohol 

komukoľvek ublížiť. Mám takmer 61 rokov, po viacerých ťažkých chorobách, nie som 

fyzicky spôsobilý niekomu ublížiť, ani to nemám v úmysle. Liečim sa na psychiatrii 

a v minulosti som prekonal mozgový infarkt. 

 

 Prvostupňový súd nepostupoval pri rozhodovaní o väzbe v súlade s § 71 ods. 1 

písm. c/ Trestného poriadku a napriek tomu, že v mojom prípade takýto dôvod väzby 

neexistuje, rozhodol o mojom vzatí do väzby. 

 

V zmysle zásady proporcionality inštitút väzby nesmie byť použitý vtedy, ak by 

väzba nebola úmerná opatreniu trestného práva hmotného, ktoré obvineného podľa 

očakávania postihnú, tj. ak by bola nepomerne prísnym procesným opatrením 

vzhľadom na význam veci a očakávanú sankciu, prípadne ak možno dôvodne 

očakávať, že v prípravnom konaní dôjde k zastaveniu trestného stíhania podľa § 215 

ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku (uznesenie NS SR zo dňa 07.10.1993, sp.zn.: 

2Ntv 382/1993). V mojom prípade boli trestné stíhania v minulosti zastavené 

z dôvodu nepríčetnosti, môj zdravotný stav sa od tej doby nezlepšil, naopak sa zhoršil 

a nemožno očakávať ani v tejto veci iné rozhodnutie. 

 

Môj zdravotný stav je veľmi zlý, trpím viacerými ochoreniami a akútne mi 

hrozí srdcový infarkt. Väzba musí byť chápaná ako výnimočný prostriedok zaistenia 

obvineného pre účely trestného konania v prípade zistenia skutočností ustanovených 

zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jeho použitia v záujme včasného 

a náležitého objasnenia trestných činov a spravodlivého postihu ich páchateľov. 

V mojom prípade neexistuje žiadny dôvod pre väzobné stíhanie, a to jednak 



vzhľadom na to, že doposiaľ zistené skutočnosti nenasvedčujú tomu, že som mal 

spáchať trestný čin, ak už malo dôjsť k spáchaniu nejakého činu, tak k priestupku. 

Môj zdravotný stav mi nedovoľuje páchať akúkoľvek trestnú činu. Som pacient 

v ohrození života, ktorý sa musel podrobiť nevyhnutným lekárskym zákrokom už 

v čase zadržania. 

 

Navrhujem, aby nadriadený orgán na základe mojej sťažnosti preskúmal 

rozhodnutie prvostupňového orgánu, a to najmä z hľadiska zachovania práva na 

obhajobu v trestnom konaní, či postup prvostupňového súdu je v súlade s trestným 

poriadkom. Ďalej navrhujem, aby nadriadený orgán preskúmal výroky napadnutého 

uznesenia a následne toto uznesenie zrušil podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Trestného 

poriadku a rozhodol vo veci sám tak, že ma prepúšťa z väzby na slobodu. 

 

 

 

 

 

      

      Jozef Oprondek, vz. 

             JUDr. Jozef Beňo, PhD. 

             advokát 

 

 


