
Michal S sa v bare rozprával s jedným dievčaťom. O nejakú chvíľu k nim prišiel Martin L, ktorý bol 

priateľom tohto dievčaťa. Z dôvodu, že Michal S. evidentne balil zadané dievča, došlo medzi Michalom S. 

a Martinom L. k slovnej potýčke. Nakoniec Martin L. vyzval Michala S., že si to môžu vydiskutovať „ručne-

stručne, na férovku“ aj vonku za barom. Michal S. súhlasil.  

Po ceste Martin L. premýšľal, ako skutok prevedie. Jeho sestra bola právnička a preto si uvedomoval, že 

môže mať problémy a dokonca aj trestnoprávny postih, ak ublíži Michalovi S. Vymyslel preto, že Michala 

S. vyprovokuje, aby zaútočil prvý a on svoje konanie obháji ako sebaobranu. O dokázanie toho, že sa len 

bránil sa nebál, pretože zopár ľudí išlo von s nimi a preto mal svedkov.  

Vonku začal Martin L. Michalovi S. vulgárne nadávať, tvrdiť, že je chudák, ktorý je odkázaný na to, aby balil 

cudzie dievčatá, pričom on sám nie je schopný mať dlhodobý vzťah. V osočovaní a nadávaní pokračoval, 

kým Michalovi S. nepraskli nervy a neudrel ho. Vtedy začala bitka. 

Martin L. bil Michala S. do hlavy a oblasti hrudníka. Opakovane udieral. Samozrejme, zo začiatku to bol 

vyrovnaný súboj a rany utŕžil aj Martin L. Michal S. však svoje rany smeroval na oblasť ramien, brucha či 

tvárovej oblasti hlavy. K zlomu v súboji došlo, keď Martin L. zasadil silný úder päsťou do spánkovej oblasti 

Michala S., čím stratil rovnováhu a spadol. Martin L. pokračoval v kopaní do tváre, hlavy, brucha, oblasti 

rebier a hrude. Prakticky mu bolo jedno, kde udiera. Zastavilo ho až to, keď ho začali svedkovia odťahovať.  

Po bitke prišla polícia, ktorú zavolal majiteľ klubu po tom, ako mu bol jeden zo svedkov oznámiť, že bitka 

naberá nebezpečné rozmery. Výsledkom bolo ošetrenie Martina L. ambulantne na pohotovosti, s 5- 

dňovým doliečením v domácej liečbe a dlhodobá hospitalizácia Michala S. s početnými zraneniami 

vonkajšieho charakteru, ale aj vnútorných orgánov v trvaní 37 dní a ďalších 28 dní v domácej liečbe.  

 

1. Definujte trestné činy spáchané v prípade a zapracujte jednotlivé okolnosti prípadu. Označte 

osobu, voči ktorej by mala byť vyvodená trestná zodpovednosť za túto trestnú činnosť. Svoje 

tvrdenie odôvodnite.  

2. Vysporiadajte sa s existenciou prípadných okolností vylučujúcich protiprávnosť v kontexte 

skutkového stavu a ich vplyve na vyvodenie trestne zodpovednosti. Svoje tvrdenie odôvodnite.  


