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UZNESENIE 
 

 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov 

JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na neverejnom zasadnutí 9. októbra 2018, v 

trestnej veci proti obvineným Ing. C. B. a spol., pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 

144 ods. 1, 2 písm. b/, e/ Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák. a iné, o sťažnostiach 

obvinených Ing. C. B., V. V. a P. D., proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného 

trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 30. septembra 2018, sp. zn. 3Tp 21/2018, takto 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosti obvinených Ing. C. B., V. V. a P. D. sa zamietajú.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

Napadnutým uznesením Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „ŠTS"), 

rozhodol, že:Podľa § 71 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por. berie do väzby obvinených: Ing. C. B., nar. XX. 

Q. XXXX v K., trvale bytom K., ul. S. XXXX/XX, V. V., nar. XX. N. XXXX v K., trvale bytom K., 

ul. R. N. XXXX/XX, P. D., nar. XX. Q. XXXX v K., trvale bytom K., Y. E. XXXX/XX. V zmysle § 

71 ods. 1 písm. a/, c/ Tr. por. vzal do väzby obvineného D. P., nar. XX. B. XXXX v K., trvale bytom 

V., D. XXXX/XX. Väzba u obvineného Ing. C. B. začína plynúť 27. septembra 2018 o 4.00 hod a 

bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby Žilina. Väzba u obvineného V. V. začína plynúť 27. 

septembra 2018 o 4.05 hod a bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby Ilava. Väzba u obvineného 

D. P. začína plynúť 27. septembra 2018 o 4.06 hod a bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby 

Banská Bystrica. Väzba u obvinenej P. D. začína plynúť 28. septembra 2018 o 9.20 hod a bude sa 

vykonávať v Ústave na výkon väzby Nitra. Podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Tr. por. neprijal písomný sľub 

V. V.. V zmysle § 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por. dohľad probačného a mediačného úradníka nad 

obvinenými Ing. C. B., V. V., D. P. a P. D. neuložil. Proti uzneseniu podali sťažnosť Ing. B., V. a D.. 

V. sťažnosť k útekovej väzbe odôvodnil tým, že samotná hrozba vysokého trestu nie je spôsobilým 

dôvodom, musia pristúpiť a byť preukázané aj iné konkrétne skutočnosti, vyplývajúce z konania 

obvineného, z ktorých možno bezpečne vyvodiť existenciu dôvodnej obavy, že pre hrozbu vysokého 

trestu by obvinený mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. 

Argument o dôvodnosti väzby vzhľadom na zainteresovaní sa na páchaní skutku formou pomoci 

neobstojí, pretože ide o právnu kvalifikáciu súdom. Pri dôvodoch kolúznej väzby najvypuklejšie 

absentujú konkrétne skutočnosti odôvodňujúce túto väzbu. Jedná sa o neisté, konkrétnymi 

skutočnosťami neopreté podozrenie z následku predpokladaného v § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. 



Skutočnosť, že v priebehu trestného stíhania majú byť vykonané ďalšie procesné úkony v dokazovaní 

sama o sebe nie je dôvodom na kolúznu väzbu. V tomto smere je uznesenie nepreskúmateľné. Tento 

dôvod nezakladá ani popretie viny obvineným, ani skutočnosť, že stíhaný skutok nie je doteraz 

dostatočne objasnený a všetci páchatelia nie sú trestne stíhaní. Z popretia viny nemožno vo vzťahu k 

väzbe vyvodzovať žiaden právny záver, opačný prístup by viedol k donucovaniu obvineného k 

výpovedi. Odôvodnenie rozhodnutia v časti kolúznej väzby s poukazom na okolnosti prípadu, dôkaznú 

situáciu, spôsob vedenia trestného stíhania je vágne. Obvinení boli umiestnení do rozdielnych ústavov, 

čím sa vylúčila domnienka súdu o vzájomnom ovplyvňovaní. Objednávateľom vraždy mala byť 

osoba, ktorá je momentálne vo väzbe v inej trestnej veci. Z časových súvislostí medzi spáchaním 

skutku 1/ 21. februára 2018 a jeho zadržaním 27. septembra 2018, je nepochybné, že ak by mal 

úmysel ovplyvňovať svedkov alebo spoluobvinených, mal už dostatočný časový priestor, aby tak 

učinil. Nebolo to preukázané ani operatívnou činnosťou. Odôvodnenie preventívnej väzby snahou 

obvinených získať financie a nález zbraní a tlmičov, ktorý má nasvedčovať obave v páchaní násilnej 

trestnej činnosti, nekonkretizuje skutočnosti spôsobujúce obavu z jej pokračovania. Nelegálna držba 

zakázaných zbraní a streliva je trestným činom, nie väzobným dôvodom. Navrhol napadnuté 

uznesenie zrušiť, väzbu nahradiť dohľadom probačného a mediačného úradníka s uložením povinností 

alebo obmedzení, alebo prijatím písomného sľubu a prepustiť ho zo zadržania.D. v sťažnosti vyjadrila 

názor, že návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej 

republiky (ďalej len „prokurátor ÚŠP") na vzatie do väzby je nedostatočný. Okrem skutočností 

týkajúcich sa jej majetkových pomerov k väzobnému dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. 

postráda odôvodnenie, nie je konkretizovaný. Súd neuviedol dôvody, zakladajúce obavu, že ujde alebo 

sa bude skrývať, v úmysle vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Podľa judikatúry samotná hrozba vysokého 

trestu nemôže byť dôvodom na väzbu. Poukázala na skutočnosť, že je živiteľkou 15-ročnej dcéry a 

žije v domácnosti so 72- ročnou chorou matkou, o ktorú sa stará. Nemá možnosť ani záujem utekať 

alebo sa skrývať. Dôkazy preukazujúce túto obavu súd neuviedol. Rozhodnutie nie je relevantne 

odôvodnené ani u väzobného dôvodu v zmysle § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. Nemá záujem nikoho 

ovplyvňovať ani mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Nepovažuje za 

správne, že by mohla byť kontaktovaná objednávateľom, jeho spoločníkmi, podrobovaná tlaku, aby 

nevypovedala. Tento väzobný dôvod predpokladá obavu, že by mala nejakým spôsobom pôsobiť na 

svedkov, spoluobvinených alebo znalcov. Spoluobvinení sú vo väzbe, svedkovia sú vypočutí a 

znalecké dokazovanie je vykonané v maximálne možnom rozsahu. Súd tento väzobný dôvod 

nepodložil preukazujúcimi dôkazmi. U pokračovacej väzby zdôraznila, že bola finančne podporovaná 

K., čo vyplýva z pohybov na účte jej dcéry. Z týchto financií si zabezpečovala prostriedky na 

živobytie a platila leasing na vozidlo. Spolu s dcérou býva u matky, ktorej príjem a výživné otca dcéry 

tiež tvoria príjem domácnosti. Má zabezpečené prostriedky na živobytie pre seba a dcéru, nemožno 

preto vyvodzovať obavu z pokračovania v páchaní trestnej činnosti. Po vznesení obvinenia voči nej 

nebol vykonaný žiaden vyšetrovací úkon, produkovaný procesný dôkaz, preukazujúci spáchanie 

trestnej činnosti. Dôkazy zabezpečené pred vznesením obvinenia mali byť po jeho vznesení voči nej 

zopakované aspoň výsluchom svedkov, ktorých výpovede sú hlavným dôkazom svedčiacim v jej 

neprospech. Výpoveď P. vo vzťahu k nej v postavení svedka, ktorý je v tomto konaní zároveň v 

procesnom postavení obvineného je nepoužiteľná, nemôže byť súčasťou spisu. Ak je jediným 

dôkazom, nemôže byť podkladom pre vzatie do väzby. Väzobné stíhanie je nezákonné, z dôvodu 

absencie materiálnych podmienok väzby, lebo neexistuje spôsobilý dôkaz zakladajúci podozrenie, že 

spáchala skutok. Žiadala väzbu zrušiť a prepustiť ju na slobodu.Ing. B. sa v sťažnosti nestotožnil s 

existenciou skutočností odôvodňujúcich väzbu v zmysle § 71 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por., pretože 

dôvody sú len v teoretickej rovine, nepodložené konkrétnymi okolnosťami. Veľkú rolu pri 

rozhodovaní zohrala medializácia kauzy. Vo výpovedi 28. septembra 2018 poprel spáchanie 

dvojnásobnej úkladnej vraždy. Ak by mal s vraždou niečo spoločné, bezprostredne po nej mal 

možnosť opustiť Slovensko a zdržiavať sa v zahraničí. Nebol preukázaný dôkaz svedčiaci o úmysle 

opustiť naše územie, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Napriek hrozbe vysokého trestu v 

prípade uznania viny, neboli produkované dôkazy na útekovú väzbu. Popieranie trestnej činnosti, čo je 

jeho právo, nemôže zakladať kolúzny dôvod. V kontakte bol len s P. a V.. Pokiaľ by P. zmenil 

výpoveď v jeho prospech, sám by niesol dôsledky zmeny. Nikdy, ani pred zadržaním ho 

neovplyvňoval. O žiadnych ďalších do úvahy pripadajúcich osobách nemá v súvislosti s touto vecou 

vedomosť. Nevidel existenciu dôvodov preventívnej väzby, k dokonaniu činu došlo, nebol preukázaný 



dôkaz svedčiaci o príprave na ďalší trestný čin. Veci nájdené pri domovej prehliadke nemôžu zakladať 

ani len podozrenie o možnosti prípravy na ďalší trestný čin. Strelivo nájdené pri domovej prehliadke 

má z minulosti, pretože bol deväť rokov policajtom, odvtedy sa nedopustil trestnej činnosti. Práve 

naopak, ak by niečo spáchal, mal dostatok času stopy zahladiť, vrátane streliva. Má trvalé bydlisko, 

doposiaľ nebol trestaný, prevádzkuje obchod, stará sa v spoločnej domácnosti o rodičov. Navrhol 

sťažnosti vyhovieť a prepustiť ho na slobodu. Prokurátor ÚŠP k sťažnostiam uviedol, že charakter 

trestnej činnosti, jej závažnosť pre spoločnosť a spôsob, akým k nej malo dôjsť a akým sa na spáchaní 

podieľali jednotliví obvinení dôvodne nasvedčuje existencii dôvodov väzby, ustálených v napadnutom 

uznesení. Obvinení sú stíhaní pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 Tr. zák. v 

rôznych formách účastníctva, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody 25 rokov až 

doživotie. Samotná táto skutočnosť je dostatočná pre záver o reálnej hrozbe vysokého trestu a je preto 

prítomný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Ing. B. a V. dlhodobo pracovali mimo 

Slovenska, udržiavajú kontakty s vtedajšími spolupracovníkmi, v prípade prepustenia je prítomná 

obava úteku do zahraničia. Spôsob spáchania trestného činu, použitie skrytých metód komunikácie, 

aplikácií na šifrovanie, použitie tzv. pracovných telefónov a skutočnosť, že minimálne Ing. B. ako 

bývalý policajt reálne disponuje praktickými skúsenosťami o spôsoboch, akými sa pre potreby 

trestného konania zabezpečujú dôkazy, umožňujú záver o dôvodnosti väzby v zmysle § 71 ods. 1 

písm. b/ Tr. por. V súvislosti s dôvodmi podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. poukázal na skutočnosti 

konštatované v návrhoch na vzatie do väzby. V spojitosti s námietkou D. o neexistencii materiálnych 

podmienok väzby zdôraznil, že podkladom pre vznesenie obvinenia boli viaceré dôkazy, najmä 

výpovede obvineného P., ktorý uviedol konkrétne skutočnosti nasvedčujúce tomu, že práve 

sťažovateľka si objednala vraždu K. a na tento účel opakovane vyplatila odmenu. Navrhol sťažnosti 

ako nedôvodné zamietnuť. Najvyšší súd ako súd nadriadený [§ 72 ods. 2 (veta štvrtá) Tr. por.] po 

preskúmaní veci konštatuje, že sťažnosti sú prípustné [§ 83 (veta prvá) Tr. por.], boli podané 

oprávnenými osobami (§ 186 ods. 1 Tr. por.), v zákonom stanovenej lehote a na zákonom určenom 

mieste (§ 187 ods. 1 Tr. por.). Po splnení prieskumnej povinnosti zistil, že napadnuté rozhodnutie 

sudcu je správne a zákonné. Podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas 

ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Ústavný súd vo svojej judikatúre k čl. 17 ods. 2 

Ústavy uviedol, že vo vzťahu k väzbe obsahuje také práva, akými sú napríklad právo byť vo väzbe len 

zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia sudcu alebo súdu; právo podať návrh na konanie, v 

ktorom by súd neodkladne alebo urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je 

táto nezákonná; právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po dobu nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť 

prepustený počas konania, pričom prepustenie môže byť podmienené zárukou (III. ÚS 7/00, I. ÚS 

100/04). Z čl. 17 ods. 2 Ústavy vyplýva neodmysliteľná súvislosť medzi väzobným dôvodom 

uvedeným v zákone a rozhodnutím sudcu alebo súdu, a to nielen pri rozhodnutiach o vzatí do väzby, 

ale aj počas ďalšieho trvania väzby. Inými slovami, v zmysle judikatúry ústavného súdu bez 

rozhodnutia všeobecného súdu nemožno považovať väzbu za zákonnú (I. ÚS 187/07, III. ÚS 16/09). 

Zákonnosť väzby je zároveň determinovaná aj skutkovými okolnosťami, ktoré by svojou podstatou 

mali dať ratio decidendi na uplatnenie vhodného zákonného ustanovenia. S touto konštatáciou úzko 

súvisí aj obsah základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy, z ktorého vyplýva oprávnenie konkrétnej 

osoby na preskúmanie okolností svedčiacich pre a proti väzbe, ale zároveň aj povinnosť súdu 

rozhodnúť na základe konkrétnych skutočností, a nie na základe abstraktnej úvahy (III. ÚS 271/07).Aj 

so zreteľom na v tomto smere uplatnené námietky obvinených považuje apelačný súd za potrebné 

najprv vo všeobecnej rovine pripomenúť, že rozhodnutie o väzbe nie je rozhodnutím o vine či nevine 

obvineného. Súdy sa pri rozhodovaní o väzbe preto nezameriavajú na hodnotenie viny obvineného, 

jeho obhajoby alebo dôkazov spôsobom upraveným v § 2 ods. 12 Tr. por., ale skúmajú to, či sú 

splnené formálne a materiálne podmienky rozhodnutia o väzbe (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej 

republiky z 10. augusta 2016, sp. zn. II. ÚS 626/2016). Vzhľadom na dramatický vplyv pozbavenia 

slobody na základné práva jedinca konanie podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru musí v zásade spĺňať základné 

požiadavky spravodlivého konania podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru (rozsudok ESĽP z 13. februára 2001 

vo veci Garcia Alva v. Nemecko, č. 23541/94), pričom princíp spravodlivosti („fairness") v zmysle 

označeného článku zaväzuje súdy, aby pre svoje rozhodnutia poskytli dostatočné dôvody (rozhodnutie 

ESĽP o prijateľnosti sťažnosti z 26. februára 2002 vo veci Bufferne v. Francúzsko, č. 

54367/00).Najvyšší súd konštatuje, že materiálne dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/, b/ a c/ Tr. 

por. u obvinených naďalej trvajú. Pre rozhodnutie o väzbe (z hľadiska materiálnych podmienok) sa 



vyžaduje existencia dôvodného trestného stíhania - conditio sine qua non (podmienka, bez ktorej nie), 

reprezentovaného dôvodným podozrením zo spáchania trestného činu konkrétnou osobou a existencia 

niektorého z dôvodov väzby, čo je v prípade obvinených D., Ing. B. a V. aj v súčasnom štádiu konania 

naplnené.Ústavný súd v uznesení z 9. marca 2016, sp. zn. I. ÚS 162/2016 skonštatoval, že: „vo vzťahu 

k odôvodnenosti podozrenia pri vznesení obvinenia Trestný poriadok (ako zákon, na ktorý poukazuje 

Ústava vo svojom čl. 17 ods. 2) nevyžaduje, aby existencia dôvodného podozrenia zo spáchania 

trestného činu bola podložená aj zodpovedajúcimi dôkazmi proti obvinenému. Pri rozhodovaní o 

väzbe postačuje dostatočne preukázať podozrenie, že obvinený spáchal skutok, ktorým naplnil znaky 

skutkovej podstaty príslušného trestného činu. Dôvodné podozrenie teda predpokladá existenciu 

faktov alebo informácií, ktoré by objektívnemu pozorovateľovi umožnili úsudok o tom, že konkrétna 

osoba mohla spáchať trestný čin, pričom jeho dôvodnosť závisí vždy od všetkých okolností každého 

konkrétneho prípadu (rozsudok ESĽP vo veci Fox, Cambell a Hartley v. Veľká Británia z 30. augusta 

1990). V tejto súvislosti je, naopak, potrebné zdôrazniť, že až po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej 

miere otvára priestor na dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného 

obvinenia postupne „odkrýva" (t. j. buď potvrdzuje, alebo vyvracia) práve dokazovaním". Každé 

rozhodovanie o väzbe sa tak odohráva v rovine pravdepodobnosti - a nie istoty ohľadne dôsledkov, 

ktoré môžu nastať, ak obvinený nebude držaný vo väzbe. Zo spisu vyplýva, že obvinení Ing. B., V. a 

D. boli zadržaní postupom podľa § 85 ods. 1 Tr. por., konkrétne Ing. B. 27. septembra 2018 o 4:00 

hod., V. 27. septembra 2018 o 04.05 hod., P. 27. septembra o 04.06 hod. a D. 28. septembra 2018 o 

9.20 hod. Návrh prokurátora ÚŠP na vzatie Ing. B., V. a P. do väzby, z dôvodov podľa § 71 ods. 1 

písm. a/, b/, c/ Tr. por., bol sudcovi pre prípravné konanie ŠTS doručený 29. septembra 2018 o 00.50 

h. Návrh prokurátora ÚŠP na vzatie D. do väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por., 

bol sudcovi pre prípravné konanie ŠTS doručený 29. septembra 2018 o 20:30 hod. Obvinených súd 

vypočul 30. septembra 2018 v čase od 13.00 - 17:30 hod. a v rámci tohto výsluchu im zároveň 

oznámil sťažnosťou napadnuté uznesenie. Je nesporné, že obvinení boli odovzdaní súdu do 48 hodín 

od ich zadržania (§ 85 ods. 4 Tr. por.) a sudca pre prípravné konanie rozhodol o ich vzatí do väzby do 

72 hodín od ich prevzatia a doručenia návrhu prokurátora ÚŠP (§ 87 ods. 2 Tr. por.).Stíhaní sú 

vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, Národnej protizločineckej jednotky, 

expozitúra Západ, Nitra, uznesením o vznesení obvinenia pod ČVS: PPZ-203/NKA-PZ-ZA-2018, z 

28. septembra 2018, Ing. B. v skutku 1/ pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 

1, 2 písm. b/, e/ Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom 

porušovania domovej slobody v zmysle § 194 ods. 1 Tr. zák., V. v skutku 1/ pre účastníctvo vo forme 

pomoci na obzvlášť závažnom zločine úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. e/ Tr. zák. a v 

skutku 2/ za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v zmysle § 294 ods. 1 Tr. 

zák. a iné, 3/ P. v skutku 1/ za účastníctvo vo forme pomoci na obzvlášť závažnom zločine úkladnej 

vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. e/ Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák., na skutkovom 

základe, že 1/ doposiaľ nezisteného dňa pravdepodobne na konci roka 2017 resp. začiatkom roka 2018 

doposiaľ nestotožnená osoba ženského pohlavia s krstným menom P. žijúca v meste K. si na osobnom 

stretnutí vo vozidle pred jej rodinným domom v K. objednala vykonanie vraždy novinára Q. K., nar. 

XX.X.XXXX, trv. bytom M. V. č. XXX u obvineného D. P., pričom za vykonanie tejto vraždy mu 

sľúbila urovnanie jeho dlhu vo výške 20.000,- eur - 25.000,- eur voči nej a finančnú odmenu vo výške 

50.000,- eur po jej vykonaní, pričom údaje o budúcom objekte tejto vraždy mu odovzdala neskôr na 

ďalšom stretnutí tým spôsobom, že mu na ním prinesený mobilný telefón doposiaľ nezisteného typu 

odfotila osobné údaje Q. K., jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo M. V. s tým, aby zabezpečil u 

jeho známych vykonanie tejto vraždy, pričom obvinený D. P. oslovil s touto zákazkou obvineného 

Ing. C. B., ktorému uviedol, že je možnosť zarobiť si 40.000,- eur za vykonanie likvidácie novinára Q. 

K., ktorý sa vyjadril, že on to vybaví a za istý čas sa obvinený Ing. C. B. spoločne s obvineným V. V. 

stretol s obvineným D. P., ktorý C. B. na ďalšom osobnom stretnutí odovzdal tento mobilný telefón, 

ktorý obsahoval fotografie s údajmi o Q. K., fotografie zachytávajúce ho v kaviarni alebo v pohybe s 

takým pokynom, aby C. B. hľadal údaje k novinárovi Q. K. v galérii tohto telefónu, pričom 5. februára 

2018 v poobedňajších hodinách vykonal obvinený C. B. spoločne s obvineným V. V. na motorovom 

vozidle Peugeot 206, EČV: K obhliadku v okolí miesta bydliska Q. K. vo M. V., takisto v ranných 

hodinách dňa 7. februára 2018 na tomto istom vozidle vykonali obhliadku C. B. a V. V. a v 

poobedných hodinách tohto istého dňa na motorovom vozidle Škoda Superb combi striebornej farby 

EČV: K obvinení C. B. a D. P., pričom obhliadku okolia bydliska poškodeného Q. K. vo M. V. 



vykonali aj dňa 10. februára 2018 v podvečerných hodinách C. B. a V. V. na motorovom vozidle 

Peugeot 206 bielej farby EČV: K dňa 15. februára 2018 obvinený D. P. motorovým vozidlom Škoda 

Superb combi EČV: K zaviezol obvinených C. B. a V. V. do obce M. V., kde ich na konci obce 

vyložil a títo obvinení v čase o 19.22 h išli peši smerom k rodinnému domu poškodených na ul. A. 

popri futbalovom ihrisku a naspäť sa vracali v čase o 19.34 h, pričom obvinený D. P. sa zdržiaval v 

tomto čase v meste B. a na ich znamenie v podobe prezvonenia sa pre nich vrátil; takisto si obvinený 

C. B. vykonal dňa 16. februára 2018, v čase o 18.49 h pešiu obhliadku okolia bydliska poškodeného 

Q. K. a v čase o 19.09 hod. sa vracia z tohto smeru a V. V. ho vyzdvihol na motorovom vozidle 

Peugeot 20, EČV: K dňa 17. februára 2018 obvinený D. P. na účely komunikácie medzi páchateľmi v 

čase spáchania vraždy zabezpečil za sumu 80 eur dva kusy tlačidlových mobilných telefónov a to 

Alcatel 1054, IMEI: XXXXXXXXXXXXXX a Nokia C201 IMEI: XXXXXXXXXXXXXX a 2 ks 

SIM kariet O2 registrovaných na osobu V. R. z F. B. XXX s telefónnymi číslami XXXX XXX XXX a 

XXXX XXX XXX, dňa 19. februára 2018 vo večerných hodinách obvinený C. B. prešiel popri ihrisku 

vo M. V. smerom k domu poškodených v čase o 18.53 a vracia sa v čase o 19.13, pričom pomocou 

pracovného telefónu so SIM kartou s číslom XXXXXXXXXX mu dal obvinený C. B. signál, aby 

prišiel pre neho na motorovom vozidle Citroen Berlingo EČV: K s ktorým dovtedy jazdil v okolí M. 

V. a na základe takto zistených zvyklostí, ktoré boli predmetom vykonaných obhliadok v okolí miesta 

činu dňa 21. februára 2018 v čase okolo 16.40 hod sa obvinený C. B. a V. V. stretli v K., kde spoločne 

išli motorovým vozidlom Citroen Berlingo EČV K smerom k obci M. V., pričom v okolí mesta M. si 

obvinený C. B. vypol svoj súkromný mobilný telefón s číslom XXXXXXXXXX a na ceste do obce 

M. V. spoločne V. V. a C. B. aktivoval pracovné mobilné telefóny s číslami XXXXXXXXXX a 

XXXXXXXXXX a v čase okolo 18.28 vodič V. V. vyložil z vozidla C. B., pričom vodič si nechal 

pracovný mobilný telefón s číslom XXXXXXXXXX a vykonávateľ C. B. mal so sebou pracovný 

mobilný telefón s číslom XXXXXXXXXX a krátku strelnú zbraň nezisteného typu kalibru 9 mm 

Luger, ktorú mal vybavenú s tlmičom hluku výstrelu a takto pripravený išiel v čase o 18.31 h smerom 

k rodinnému domu poškodeného Q. K., kde v jeho okolí čakal na doposiaľ nezistenom mieste do času 

20.21 hod., kedy bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez vchodové dvere a v doposiaľ 

neustálenom poradí s bližšie nezistenou krátkou strelnou zbraňou vybavenou tlmičom hluku výstrelu 

kal. 9 mm Luger v kuchyni rodinného domu strelil jednu ranu do oblasti hlavy poškodenej V. K., nar. 

X. P. XXXX s miestom vstrelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia umrela a 

bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového 

systému - mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom 

poranení hlavy charakteru zástrelu a takisto strelil dvoma strelami kal. 9 mm Luger vystrelenými do 

tela poškodeného Q. K., nar. XX. V. XXXX v oblasti ľavej strany hrudníka tohto usmrtil, pričom 

bezprostrednou príčinou smrti Q. K. bol krvácavý šok pri zakrvácaní do dutiny hrudnej pri strelnom 

poranení hrudníka s priestrelom srdca, po čom obvinený C. B. z rodinného domu č. XXX vo M. V. 

odišiel pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu 

obvinenému V. V. na znamenie, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce M. V., pričom o 20.25 

h prešiel pri ihrisku a bol vyzdvihnutý V. V. na vozidle Citroen Berlingo EVČ: K cestou v B. postupne 

vypli obidva pracovné telefóny a v čase okolo 22 hodiny sa spoločne presunuli s týmto vozidlom do 

obce V. za obvineným D. P., ktorému oznámili, že je to vybavené, pričom peniaze za realizáciu vraždy 

Q. K. odovzdala osoba s krstným menom P. z K. sumu 50.000,- eur v 500,- eurových bankovkách 

zabalených v servítke a to dňa 22. februára 2018 obvinenému D. P., ktorý túto sumu ďalej rozdelil 

medzi obvinených C. B. a V. V. vo výške 20.000,- eur pre každého pričom sumu 10.000,- eur si 

nechal pre seba. 2/ obvinený V. V. si bližšie nezisteného dňa na doposiaľ nezistenom mieste 

nezisteným spôsobom zadovážil 2 ks podomácky upraveného samopalu československej výroby, 

značky Sa vzor 61, kalibru 7,65 Browning, s odstraňovaným výrobným číslom s 2 kusmi podomácky 

vyrobenými tlmičmi hluku výstrelu, ktoré je možné pripevniť na ústie hlavne predložených zbraní a 

takisto 100 ks nábojov ráže 7,65 Browning zn. Sellier a Bellot a 53 ks nábojov zn. Gero ráže 7,65 

Browning, pričom tieto zbrane, tlmiče a náboje bez príslušného povolenia prechovával do 27. 

septembra 2018 v rodinnom dome so súpisným číslom XXXX v meste K., ktorého vlastníkmi sú H. 

V., nar. XX. F. XXXX, bytom K., ul. R. N. XXXX/XX a Z. V., nar. X. F. XXXX, bytom K., ul. R. N. 

XXXX/XX, v ktorom bola 27. septembra 2018 vykonaná domová prehliadka vykonaná na základe 

príkazu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica pod 

sp. zn. BB-ŠTS-V-707-1/18-Ntt-615, pričom tieto veci boli v zmysle § 89 ods. 1 Tr. por. dobrovoľne 



vydané osobou V. V., nar. XX. N. XXXX, bytom K., ul. R. N. XXXX/XX.D. je stíhaná 

vyšetrovateľom NAKA PPZ, Národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Západ, Nitra uznesením 

o vznesení obvinenia pod ČVS: PPZ-203-NKA-PZ-ZA-2018, z 28. septembra 2018, pre účastníctvo 

formou objednávateľstva na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. e/ 

Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák., na skutkovom základe, že doposiaľ nezisteného dňa 

pravdepodobne na konci roka 2017, resp. začiatkom roka 2018 obvinená P. D., oslovila obvineného D. 

P. s tým, že by si chcela objednať vraždu novinára Q. K., nar. XX. V. XXXX, trvale bytom M. V. č. 

XXX a túto mal dať vykonať on svojím známym za finančnú odplatu 50.000,- eur, pričom po dohode 

medzi obvineným D. P. a C. B. o tom, že túto vraždu vykoná C. B. sa stretol obvinený D. P. s 

obvinenou P. D. v motorovom vozidle Škoda Superb combi EČV: K D. P. pred domom P. D. v K., 

kam priniesla P. D. z domu laptop s USB kľúčom, na ktorom mu obvinená P. D. ukázala video 

zachytávajúce pohyb Q. K., takisto mu ukázala údaje na Q. K. a jeho adresu a následne tieto údaje, 

ako aj podobizeň Q. K. odfotila na mobilnom telefóne, ktorý mal vtedy pri sebe obvinený D. P., ktorý 

všetky tieto informácie ďalej poskytol obvineným C. B. a V. V., za účelom vykonania tejto vraždy, 

pričom po vykonaní objednanej vraždy Q. K. 21. februára 2018 na osobnom stretnutí u obvineného D. 

P. oznámili obvinení C. B. a V. V., že vykonali vraždu Q. K. a ešte jednej ženy, ktorá bola s ním v 

dome, pričom 22. februára 2018 sa obvinený D. P. stretol s obvinenou P. D. u nej doma v K. a oznámil 

jej túto skutočnosť, pričom ohľadom zavraždenia tej ženy bola nahnevaná a vystúpila z auta a 

obvinený D. P. odišiel od nej a po nejakom čase mu obvinená P. D. volala, aby sa zastavil, čo aj urobil 

a na tomto stretnutí 22. februára 2018 mu obvinená P. D. odovzdala dohodnutú sumu 50.000,- eur, v 

500 eurových bankovkách, pričom túto sumu následne obvinený D. P. rozdelil tak, že sumu 10.000,- 

eur si nechal pre seba a 40.000,- eur zaniesol obvinenému C. B. a V. V. a v čase po dni 26. februára 

2018, kedy bola táto dvojnásobná vražda medializovaná si obvinení C. B. a V. V. prostredníctvom 

obvineného D. P. vypýtali od objednávateľa, ktorého oni nepoznali ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú 

čiastku, ktorú vypýtal od obvinenej P. D. obvinený D. P. a túto doposiaľ nešpecifikovanú čiastku mu 

odovzdala P. D. presnejšie nezisteného dňa zabalenú v bielej servítke, ktorú obvinený D. P. ďalej 

odovzdal C. B.. Z doposiaľ získaných dôkazov, zameraných na zistenie páchateľov a motívu vraždy, 

konkrétne svedeckých výpovedí, znaleckého skúmania mobilných telefónov poškodených, analýzou 

množstva kamerových systémov zaistených vo M. V. a v širšom okolí obce smerom na K., výsluchmi 

obvinených, najmä P., Ing. B., D., znaleckým skúmaním z odboru kriminalistika odvetvie balistika, 

nábojníc a nábojov zistených na mieste činu, domovými prehliadkami u obvinených, prehliadkami 

iných priestorov a pozemkov, výsluchmi svedkov T. T., M. H., K. T., A. A. a P. S., ktorými boli 

potvrdené skutočnosti týkajúce sa pohybu telefónov a telefónnych kariet, použitých obvinenými v čase 

spáchania skutku a v období príprav na jeho spáchanie, dátových analýz zistenia pohybu vozidla 

patriacemu otcovi Ing. B., pohybu poškodených a obvinených v období pred vraždou a v deň vraždy, 

dátových analýz komunikácie obvinených v okolí miesta činu, vyplýva dostatočne odôvodnená 

pravdepodobnosť, že skutok vraždy mal spáchať Ing. B., pričom do M. V. ho mal priviezť V., ktorý ho 

po skutku mal odviezť, na objednávku D. adresovanej P.. Z doteraz vykonaného dokazovania je 

dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť, že skutky konštatované v uznesení o vznesení obvinenia sa 

mohli stať tak, ako sú vyjadrené vo výroku uznesenia o vznesení obvinenia a mohli sa ich dopustiť 

sťažovatelia Ing. B., V. a D.. Tým bola naplnená prvá z materiálnych podmienok väzby (dôvodnosť 

trestného stíhania), na pozitívne rozhodnutie o ich vzatí do väzby. Podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. 

obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že 

skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na 

podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností 

vyplýva dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo 

trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí 

vysoký trest.Sťažnostný súd v naznačenej súvislosti poukazuje na judikatúru ústavného súdu, ako aj 

ESĽP, podľa ktorej hrozba vysokého trestu je sama o sebe postačujúcou pre naplnenie dôvodu na 

vzatie do väzby na podklade § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Hrozba vysokým trestom zakladá dôvodnosť 

obavy pred vyhýbaním sa trestnému stíhaniu, pričom sa musí jednať o hrozbu podloženú špecifickými 

okolnosťami konkrétneho skutku, v spojení s ďalšími aspektmi danej trestnej veci. Takáto hrozba je 

dostatočnou motiváciou, aby obvinení marili trestné stíhanie (I. ÚS 162/2016). V danej veci je 

zákonom stanovené rozpätie sadzby trestu odňatia slobody, ktorý možno uložiť pre skutok úkladnej 

vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. b/, e/ Tr. zák. s poukazom na § 140 písm. a/ Tr. zák., za ktorý bolo 



sťažovateľom vznesené obvinenie, od dvadsaťpäť rokov až na doživotie je takouto kvalifikovanou 

skutočnosťou. Ako prokurátor ÚŠP v návrhu na vzatie do väzby správne skonštatoval, jedná sa o 

najťažšie tresty, aké je možné podľa osobitnej časti trestného zákona uložiť.Ústavný súd v rozhodnutí 

z 1. júna 2016, sp. zn. I. ÚS 348/2016, zdôraznil, že pri útekovej väzbe podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. 

por. je pri rozhodovaní o nebezpečenstve úteku potrebné zvažovať dĺžku hroziaceho trestu, charakter a 

morálku obvineného, mravy, domov, majetok, zamestnanie, rodinné vzťahy a ďalšie druhy väzieb k 

štátu trestného stíhania, kontakty v zahraničí, prípravu na odcestovanie či dlhšie opustenie miesta 

bydliska.Prvostupňový súd dôvod tzv. útekovej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por., okrem 

hrozby vysokého trestu u Ing. B. správne odôvodnil reálnu obavu z úteku či jeho skrývania povahou 

jeho účasti na stíhanom trestnom čine, pretože sa mal priamo podieľať na vykonaní skutku. Z hľadiska 

dôvodov pre útekovú väzbu nie je podstatná typová výška trestu pre daný trestný čin, ale uloženie akej 

výšky trestu možno reálne predpokladať pre konkrétneho obvineného, vzhľadom na okolnosti daného 

prípadu, musí sa tak jednať o individualizovanú hrozbu vysokého trestu. Sťažovateľ je v uznesení o 

vznesení obvinenia označený ako vykonávateľ dvojnásobnej úkladnej vraždy. Ing. B. a V. viac rokov 

v zahraničí pôsobili v skupinách zabezpečujúcich ozbrojenú ochranu lodí, pričom Ing. B. mal podľa 

informácií na sociálnej sieti absolvovať výcvik v medzinárodnej agentúre. Sťažovatelia majú dobré 

zázemie a kontakty v zahraničí, sú dostatočne jazykovo vybavení. Z hľadiska posúdenia rodinných 

pomerov sú Ing. B. a V. slobodní, bezdetní, zdržiavali sa v zahraničí, rodinné väzby má Ing. B. len na 

rodičov. Ing. B. potvrdil aj skutočnosti o nadštandardných vzťahoch a kamarátoch v zahraničí, s 

možnosťou opätovne sa tam rýchlo etablovať. V. má krátkodobý vzťah.S poukazom na vyššie 

citovanú judikatúru, podľa názoru najvyššieho súdu hrozba uloženia najťažších trestov, aké možno za 

spáchané činy podľa osobitnej časti Trestného zákona uložiť, spolu s charakterom ich rodinných 

vzťahov a zázemím v zahraničí, v momentálnom štádiu vyšetrovania, vzhľadom na aktuálne 

stotožnenie podozrivých a vznesenie obvinenia, zakladá dôvodnosť útekovej väzby vo vzťahu k 

sťažovateľom Ing. B., V. a D.. U D. obavu z úteku zakladá aj povaha jej účasti na stíhanom skutku 1/ 

ako objednávateľky, zrejme najatej inou osobou na vyhľadanie osôb, ochotných vykonať likvidáciu Q. 

K..Podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené 

skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky 

trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo 

ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, 

spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.Ústavný 

súd v rozhodnutí z 20. júna 2012, sp. zn. I. ÚS 309/2012, skonštatoval, že „za arbitrárne alebo zjavne 

neodôvodnené nepovažuje hodnotenie zistených skutkových okolností, založené na úvahe, že 

závažnosť, rozsah a spôsob páchania trestnej činnosti, z ktorej bol sťažovateľ dôvodne podozrivý 

(zahŕňajúci úmyselné a cielené používanie násilia alebo hrozby násilím na zastrašenie a vydieranie 

poškodených) odôvodňujúcich obavu, že v prípade prepustenia na slobodu by sa sťažovateľ 

(vzhľadom na hrozbu vyplývajúcu z trestného stíhania) pokúšal pôsobiť na svedkov, spoluobvinených, 

prípadne ďalších dosiaľ nestotožnených spolupáchateľov alebo inak mariť objasňovanie skutočností 

závažných pre trestné stíhanie". Podľa Zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR č. 15/1997: 

Konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzbu obvineného podľa § 67 písm. b/ Tr. por. [§ 71 ods. 1 

písm. b/ Tr. por. )] musia byť spojené s nejakou predpokladanou aktívnou činnosťou obvineného 

smerujúcou k mareniu okolností závažných pre trestné stíhanie. Kolúznym dôvodom väzby nemôže 

byť len určitá dôkazná či procesná situácia. Musia byť prítomné konkrétne skutočnosti nasvedčujúce 

obave z kolúznych zámerov obvineného zistené postupom podľa Trestného poriadku. Dôvodnosť 

obavy nemožno hodnotiť bez vzťahu k začatiu trestného stíhania. Možno predpokladať, že 

odôvodnenosť obavy je tým silnejšia, čím je podozrenie z trestného činu závažnejšie. Ak je obvinený 

usvedčovaný celou radou dôkazov, je pravdepodobnejšie, že sa bude intenzívnejšie brániť trestnému 

postihu skrývaním sa, útekom, prípadne sa snažiť ovplyvniť obsah a rozsah získaných dôkazov 

pôsobením na svedkov, spoluobvinených, ničením či ukrývaním dôkazov a pod.Ústavný súd Českej 

republiky v rozhodnutí sp. zn. ÚS 74/1996 - n konštatoval: Ustanovenie § 67 písm. b/ Tr. por (slov. § 

71 ods. 1 písm. b/ Tr. por.) predpokladá pre vzatie do väzby existenciu konkrétnych skutočností, 

odôvodňujúcich obavu, že obvinený bude pôsobiť na svedkov alebo spoluobvinených alebo inak mariť 

objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. O takú konkrétnu skutočnosť pôjde vždy, ak 

obvinený sám svojím konaním dá príčinu k obave, že bude kolúzne konať. Na druhej strane však môže 

stačiť v závislosti na konkrétnom prípade, aj určitá objektívna konštelácia väzobných dôvodov, ktorá 



zahrňuje nielen osobu páchateľa, ale aj všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, vrátane štádia 

vyšetrovania. V súvislosti s námietkami obvinených o absencii konkrétnych okolností, zakladajúcich 

dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por., založených na časovom odstupe medzi skutkom 1/ 

a zadržaním obvinených, počas ktorého mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu či mareniu dokazovania, 

najvyšší súd opätovne upriamuje pozornosť na rozhodnutie ústavného súdu, sp. zn. I. ÚS 162/2016, v 

ktorom vyslovil názor, že až po vznesení obvinenia sa v rozhodujúcej miere otvára priestor na 

dokazovanie v prípravnom konaní, v dôsledku čoho sa dôvodnosť vzneseného obvinenia postupne 

„odkrýva" (t. j. buď potvrdzuje alebo vyvracia) práve dokazovaním.Prvostupňový súd považoval 

návrh prokurátora ÚŠP na vzatie do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. za dôvodný u 

obvinených Ing. B., V., D.. Z doposiaľ zisteného dokazovania sa javí, že D. bola v kontakte s osobou, 

o ktorej si P. myslí, že si objednala vraždu, táto jej má vyplácať mesačne finančné prostriedky na účet 

jej dcéry. Práve D. bola sprostredkovateľom cez, ktorú malo dôjsť k objednaniu vraždy u P., tento mal 

osloviť vykonávateľa Ing. B. a pomocníka V.. Sťažnostný súd v tejto spojitosti odkazuje na 

odôvodnenie rozhodnutia ŠTS, že k úkladnej vražde mohlo dôjsť na objednávku inej osoby, s ktorou 

bola D. v kontakte. Z doterajšieho vyšetrovania neplynie záver o osobných kontaktoch, antipatii či 

akomkoľvek spojení medzi obvinenými a poškodenými. Zatiaľ sa javí, že sťažovatelia nemali osobný, 

ale len majetkový motív spáchať trestnú činnosť, ktorú mali spáchať na objednávku objednávateľa, 

možno osoby odlišnej od D., keďže táto mohla len sprostredkovať realizáciu objednávky u obvineného 

P.. Apelačný súd je toho názoru, že z objektívnej konštelácie väzobných dôvodov, spôsobilostí 

páchateľov, druhu a spôsobu vykonania trestnej činnosti, vrátane štádia vyšetrovania, je možné 

vyvodiť rozumnú obavu kolúzneho konania sťažovateľov. Taktiež súd považuje za potrebné poukázať 

na vyššie judikovaný názor, že množstvo dôkazov, na podklade ktorých bolo vznesené obvinenie, 

zvyšujú pravdepodobnosť, že sa obvinení budú intenzívnejšie brániť trestnému postihu a snažiť sa 

ovplyvniť obsah a rozsah získaných dôkazov pôsobením na svedkov či ničením dôkazov a podobne. 

Vo vzťahu k D. dôvody kolúznej väzby zakladá aj skutočnosť, že donedávna bola v kontakte s osobou, 

o ktorej si P. myslí, že je objednávateľom vraždy, čo nevylučuje možnosť sprostredkovaného kontaktu 

s osobami z prostredia objednávateľa (profil zavraždeného novinára vypracoval zrejme profesionál, 

novinár alebo súkromný policajt, atď.).Podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. obvinený môže byť vzatý do 

väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté 

trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok 

spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že 

bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, 

ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.Z hľadiska procesných predpisov je rozhodovaniu o väzbe 

venovaný prísny formálny pohľad, ktorý má vylúčiť alebo minimalizovať možnosť vzniku porušení 

základných práv a slobôd osôb, ktoré sa jej podrobujú. Účelom väzby z dôvodu uvedeného v 

ustanovení § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je chrániť spoločnosť pred dokonaním trestného činu, alebo 

pred jeho opakovaním, či pokračovaním. Pri posudzovaní konkrétnej skutočnosti odôvodňujúcej 

obavu z následku uvedeného v § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je potrebné dôsledne vychádzať zo znalosti 

skutkových zistení a dôkaznej situácie v konkrétnej veci a na základe týchto posúdiť, či vzatie 

obvineného do väzby (resp. ďalšie trvanie väzby) je opatrením nevyhnutným na dosiahnutie účelu 

trestného konania. Opakovaním trestnej činnosti, pre ktorú je obvinený stíhaný, sa rozumie nielen 

opakovanie rovnakého trestného činu, ale aj druhovo rovnakej trestnej činnosti. Tá sa vyznačuje 

určitým charakteristickým spoločným rysom, ktorým môže byť spoločná pohnútka (zištnosť, 

sexuálny, rasový motív a pod.) alebo rovnaký spôsob konania (násilie voči osobám). Určujúcim 

znakom trestnej činnosti rovnakej povahy bude tzv. druhový a skupinový objekt trestného činu. 

Nebezpečenstvo opakovania trestnej činnosti, pre ktorú je stíhaný, musí byť aktuálna, obvinený musí 

byť schopný aj naďalej takú trestnú činnosť páchať. V danom prípade súd prvého stupňa zistil u 

obvinených dôvody tzv. preventívnej väzby. Účelom trestného stíhania je i predchádzanie trestnej 

činnosti. Medzi konkrétne dôvody, o ktoré sa táto obava z pokračovania trestnej činnosti v 

posudzovanom prípade opiera patrí skutočnosť, že sťažovatelia sú stíhaní pre obzvlášť závažný zločin 

úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. e/ Tr. zák. (obvinený Ing. B. v aj podľa § 144 ods. 1, 2 

písm. b/ Tr. zák. - na dvoch osobách) a ďalšie trestné činy, pričom doposiaľ zistené skutočnosti 

nasvedčujú tomu, že skutok spáchali na objednávku, zo zištného motívu a jedná sa o obzvlášť závažný 

trestný čin s fatálnym následkom. Práve z týchto skutočností (charakter, rozsah a motív páchania 

stíhanej trestnej činnosti) vyplýva v tomto štádiu konania aj podľa najvyššieho súdu dôvodná obava, 



že by v prípade ponechania na slobode mohli v tomto druhu trestnej činnosti, ktorou si zaobstarávali 

prostriedky obživy, resp. na úhradu dlhov, pokračovať. Z výpovedí je zrejmé, že P. má vysoké dlhy 

práve voči možnej objednávateľke D., ktorej nadštandardné majetkové pomery nezodpovedajú legálne 

priznaným príjmom. Z doteraz zistených skutočností nie je vylúčené, že príjmy sťažovateľky 

pochádzajú práve od osoby, pre ktorú mohla sprostredkovane objednať vykonanie. Je potrebné 

zdôrazniť kvalifikovaný charakter trestného činu, najmä absenciu osobnej väzby a vzťahov medzi 

vykonávateľom, pomocníkmi a zavraždenými, lebo predmetný skutok bol vykonaný nie z dôvodu 

osobnej nenávisti či zášti, sporov, či nedorozumení medzi obvinenými a poškodenými, ale z dôvodu 

zištnosti a majetkových záujmov. Obvinení boli vzhľadom na svoje predispozície a predchádzajúci 

výcvik a schopnosti (najmä Ing. B. a V.), ochotní si takýmto spôsobom riešiť svoje finančné 

problémy. Pri domových prehliadkach boli u V. nájdené podomácky upravené zbrane typu samopal Sa 

vzor 61, kalibru 7,35 Browning, československej výroby, s odstraňovanými výrobnými číslami, 

podomácky vyrobené tlmiče hluku výstrelu a väčšie množstvo nábojov ráže 7,65 Browning. Taktiež 

pri domovej prehliadke u Ing. B. boli nájdené rôzne kukly, vaky, putá. Obvinení majú k dispozícii 

dielňu, v ktorej zrejme svojpomocne a nezákonne upravovali pôvodne znehodnotené zbrane a tieto 

spätne prerábali na tzv. „ostré zbrane" - samopaly.Nemožno prisvedčiť námietke D. o nezákonnosti 

dôkazov, na podklade ktorých jej bolo vznesené obvinenie, pre procesnú nepoužiteľnosť svedeckej 

výpovede P.. Zo spisu je zrejmé, že dôkazy, o ktoré vyšetrovateľ oprel vznesenie obvinenia boli 

získané po začatí trestného stíhania v zmysle § 199 ods. 1 Tr. por., vykonaním neodkladného a 

neopakovateľného úkonu - obhliadky miesta činu, uznesením vyšetrovateľa OKP KR PZ Trnava z 26. 

februára 2018, ČVS: KRP-17/1-VYS-TT-2018, vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy podľa § 

145 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. Následne bola vec prevzatá vyšetrovateľom Národnej protizločineckej 

jednotky - expozitúra západ, Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorý skutok 

prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zák. v 

jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody v zmysle § 194 ods. 1 Tr. zák. 

Obvinený P. usvedčoval spoluobvinených z trestnej činnosti aj vo výsluchu v procesnej pozícii 

obvineného 28. septembra 2018 (č. l. 143 a nasl.). Výsluch P. bol objektívne realizovaný bez účasti 

obhajcu sťažovateľky, pretože bol vykonaný predtým, než jej bolo vznesené obvinenie. Výsluch je 

procesne použiteľný bez ohľadu na skutočnosť, že ho bude v ďalšom priebehu konania potrebné 

zopakovať za jej účasti. Záver o tom, že doposiaľ zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre 

ktorý bolo začaté trestné stíhanie možno pri rozhodnutí o väzbe učiniť aj zo záznamov a protokolov 

získaných pred začatím trestného stíhania, ktoré nemusia mať povahu neodkladného alebo 

neopakovateľného úkonu, pretože v konaní o väzbe sa nerozhoduje o vine obvinených.Podľa § 80 ods. 

1 Tr. por., ak je daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a/ alebo c/ môže súd a v prípravnom konaní 

sudca pre prípravné konanie ponechať obvineného na slobode alebo prepustiť ho na slobodu, akb/ 

obvinený dá písomný sľub, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej činnosti a že splní 

povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré sa mu uložia, a súd alebo v prípravnom konaní sudca pre 

prípravné konanie považuje sľub vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu 

za dostatočný a prijme ho, aleboc/ s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu 

možno účel väzby dosiahnuť dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným alebo 

odovzdaním dohľadu nad obvineným do iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného 

predpisu. Podľa § 80 ods. 2 tretia veta Tr. por. ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je 

daný dôvod väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a/ až c/ alebo e/, alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa 

odseku 3 alebo podľa § 81 ods. 4, možno záruku alebo sľub prijať alebo uložiť dohľad, len ak to 

odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že procesné 

prostriedky, ktorými možno nahradiť väzbu, možno v prípade stíhania páchateľa obzvlášť závažného 

zločinu použiť len vtedy, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu.  Podľa názoru apelačného 

súdu znenie Tr. por., v rámci ktorého je prípustné nahradiť väzbu pri obzvlášť závažnom zločine len v 

prípade existencie výnimočných okolností prípadu, je súladné s čl. 5 ods. 3 Dohovoru, podľa ktorého 

každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c) tohto 

článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na 

výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. 

Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá osoba ustanoví na pojednávanie. Podmienenie 

použitia miernejších prostriedkov nahradenia väzby výnimočnými okolnosťami prípadu v zmysle Tr. 

por. upresňuje čl. 5 ods. 3 Dohovoru na účely postupu vnútroštátnych orgánov pri rozhodovaní o 



väzbe tak, že zohľadňuje nielen závažnosť skutku, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (obzvlášť 

závažný zločin), ale aj správanie sa obvineného, ktorý nerešpektuje dobrodenie vo forme 

predchádzajúceho ponechania na slobode na základe už použitých prostriedkov nahradenia väzby (§ 

80 ods. 3, § 81 ods. 4 Tr. por.), alebo dokonca opätovne vyvolá existenciu dôvodov väzby po tom, čo 

bol z väzby prepustený (opätovná väzba).Výnimočné okolnosti prípadu sa posudzujú z hľadiska 

pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti 

týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním 

trestného činu a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje 

najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu a 

pod.). V podstate sa hodnotia rodinné a osobné pomery, ktoré existujú v čase rozhodovania o väzbe 

(napr. zdravotný stav jeho rodiny, ktorá je na neho odkázaná, starostlivosť o početnú rodinu, 

tehotenstvo páchateľky a pod.). Za pomery páchateľa možno tiež považovať viac významných 

skutočností, ktoré možno subsumovať do kategórie tzv. poľahčujúcich okolností pri nedostatku tzv. 

priťažujúcich okolností. Okolnosťami prípadu sú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie 

povahy, charakteru a závažnosti trestného činu. Okolnosti prípadu z hľadiska aplikačnej praxe, 

judikatúry a literatúry predstavujú okolnosti spoluurčujúce spoločenskú škodlivosť toho-ktorého 

trestného činu a ako také plnia v širšom slova zmysle funkciu materiálneho vyjadrenia protiprávnosti 

činu. Za dôležitú okolnosť pri posudzovaní tohto znaku ustálila konštantná judikatúra napríklad to, že 

páchateľ sa dopustil obzvlášť závažného trestného činu v afekte úzkosti a strachu vyvolaného 

dlhodobou partnerskou disharmóniou a chronickou konfliktnou situáciou, ktorá v podstate znížila jeho 

schopnosť ovládať svoje konanie (primerane Rt 111/1999). Nadriadený súd poznamenáva, že 

prepustenie obvinených z väzby alebo ich ponechanie na slobode nahradením väzby prostriedkom 

prípustným podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako obmedzenie osobnej slobody (§ 80 a § 

81 Tr. por.) a ktorý je zároveň spôsobilý zabezpečiť účel väzby, je možnosťou, ale nie právom 

obvinenej osoby, ktorej sloboda je alebo má byť obmedzená. Pri rozhodovaní musí súd zvažovať, či 

nahradenie väzby preváži nad dôvodnou obavou vyjadrenou v ustanoveniach § 71 ods. 1 písm. a/ až c/ 

Tr. por. V danej veci najvyšší súd nezistil zo spisu výnimočné okolnosti v zmysle § 80 ods. 2 tretia 

veta Tr. por., a preto v tejto časti považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa za správne bez potreby 

rozhodnúť inak ako súd prvého stupňa. Aj v tejto časti poukazuje na závery sudcu pre prípravné 

konanie o neprítomnosti výnimočných okolností, zakladajúcich možnosť nahradenia väzby sľubom V. 

alebo dohľadom probačného a mediačného úradníka nad sťažovateľmi.Na podklade vyjadreného 

najvyšší súd o sťažnostiach obvinených rozhodol tak, ako je vyjadrené v enunciáte rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


