
Karol L. dňa 4. mája 2019 v nočných hodinách prepadol Katarínu M. v parku. Násilím ju zvalil na 

zem, vykrútil ruku tak, že jej pritom zlomil zápästie. Keď bola na zemi, snažila sa kričať o pomoc. 

Aby nekričala, Karol L. ju niekoľko ráz udrel do tváre, čím jej spôsobil podliatiny na tvári, opuch 

oka a opuch nosa. Násilím ju vyzliekol. Po dobu jednej hodiny na nej násilím vykonával súlož, 

ktorú striedal s análnym stykom. Kataríne M. tak spôsobil zranenia aj v oblasti intímnych partií 

a konečníka. Počas súboja Katarína M. Karola L. poškriabala. Po vykonaní skutku nechal Katarínu 

M Karol L. ležať v parku, obliekol sa a ušiel. Katarína M., kvôli tme na páchateľa nevidela. 

Katarína M. sa obliekla a skutok okamžite šla oznámiť na políciu. Polícia zabezpečila dôkazy, 

okrem iného DNA páchateľa, ktorú zaistila spoza nechtov Kataríny M. Katarína M. bola 

hospitalizovaná 5 dní v nemocnici a 27 dní bola v domácej liečbe. V dôsledku skutku začala 

navštevovať aj psychológa. Polícii sa podarilo páchateľa vypátrať a vzniesť voči nemu obvinenie 

a následne obžalobu.   

Karol L. bol súdom 1. stupňa odsúdený za skutok, ktorý spáchal na Kataríne M dňa 8. septembra 

2019. Po vyhlásení prvostupňového rozsudku, pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, orgány 

činné v trestnom konaní zistili, že Karol L. znásilnil aj Luciu B.  

 

Otázky:  

1. Kvalifikujte všetky konania Karola L. voči Kataríne M., ktoré viete zo skutkového stavu 

identifikovať. Akej trestnej činnosti sa dopustil? Svoje tvrdenie odôvodnite, odôvodnenie 

prípadne oprite o judikatúru.  

2. Ak sa, podľa vás, Karol L. dopustil viacerých trestných činov, uveďte akého súbehu sa 

dopustil. Svoje tvrdenie odôvodnite, odôvodnenie prípadne oprite o judikatúru.  

3. Uveďte podľa akých zásad na ukladanie trestov (§ 41 – 43) má súd v jednotlivých fázach 

postupovať a aký vplyv má na ukladanie trestu zistenie o spáchaní iného skutku 

znásilnenia. Pri odpovedi na túto otázku uveďte názov daného použitého trestu podľa zásad 

ukladania trestu a aj konkrétne paragrafy a odseky podľa trestného zákona, ktoré by mali 

byť použité. Nie je potrebné vypočítavať konkrétnu trestnú sadzbu, len označiť trest podľa 

zásad ukladania trestov, paragraf, odsek. Svoje tvrdenie odôvodnite.  

 


