
ZADANIE Č. 3 Z TRESTNÉHO PRÁVA PROCESNÉHO I. 

 

 

Vypracujte prípadovú štúdiu zodpovedaním na nižšie položené otázky. Svoje odpovede 

vždy zdôvodnite. 

 

 

Dňa 29.02.2020, v čase asi o 23.30 hod. v Trnave na Coburgovej ulici, pred objektom 

TAZ, obvinený A. N. po predošlej hádke fyzicky napadol poškodenú M. G. a rozbil jej 

presne nezistený mobilný telefón značky Samsung, pričom následne, presne 

nezisteným spôsobom, za použitia násilia a proti jej vôli, ju vtiahol do svojho osobného 

motorového vozidla zn. Mercedes Benz CLK, strieborná metalíza, ev. číslo XY XXX 

YY, odkiaľ ju odviezol na presne nezistené miesto v obci Hrnčiarovce nad Parnou 

a v uvedenom vozidle ju zamkol, chytil jej ruky, začal ju fackať do oblasti tváre 

a potom jej nasilu vyzliekol rifle a sveter, ktorý jej zároveň vyzliekaním roztrhol 

v oblasti hrudníka a následne s poškodenou vykonal proti jej vôli súlož, čím svojim 

konaním spôsobil poškodenej M. G., trvale bytom Trnava, zranenia, a to drobné 

poranenia – škrabance na tvári, a zároveň škodu poškodením svetra vo výške 30 eur 

a poškodením mobilného telefónu vo výške 200 eur.    

Na základe odpisu z registra trestov bolo zistené, že obvinený A. N. sa v minulosti 

dopúšťal priestupkov za drobné ublíženia na zdraví, ale nikdy nebol súdne trestaný. 

OČTK výsluchom obvineného A. N. zistili, že pracuje v zahraničí. 

Trestné stíhanie bolo začaté vykonaním zaisťovacieho úkonu dňa 01.03.2020. 

Obvinenie bolo vznesené dňa 15.03.2020. 

 

 

a) Uveďte všetky dôkazné prostriedky, ktoré možno použiť pri vyšetrovaní 

uvedeného trestného činu bez ohľadu na to, či svedčia v prospech alebo v 

neprospech obvineného. 

 

b) V prípade vykonania výsluchov uveďte, či by bola pri odlišných výpovediach 

možná konfrontácia obvineného a poškodenej.  

 

c) Uveďte, či by by bolo dôvodné vzatie obvineného do väzby a ak áno, uveďte, 

ktorý dôvod väzby by ste považovali za naplnený a či by bolo možné väzbu 

nahradiť. 

 

d) Aký druh škody utrpela poškodená konaním obvineného? Aká je výška škody, 

ktorú si poškodená môže v trestnom konaní uplatniť? Dokedy si môže 

poškodená nárok na náhradu škody uplatniť? 

 


