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U z n e s e n i e 
 
 
 Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a sudcov JUDr. 
Adriany Gallovej a JUDr. Vladimíra Kuráka, na verejnom zasadnutí konanom 3. júla 2018 prejednal 
odvolanie podané obžalovaným R. L., nar. X.XX.XXXX, proti rozsudku Okresného súdu Martin, č.k. 
3T/168/2014-453 zo dňa 30.5.2017 a takto 
 
 

r o z h o d o l : 
 
 
 Podľa § 319 Tr. por. odvolanie obžalovaného R. L. z a m i e t a ,  pretože nie je dôvodné.  
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
 Rozsudkom Okresného súdu Martin, č.k. 3T/168/2014-453 z 30.5.2017, bol obžalovaný R. L. 
uznaný za vinného, že: 
 
 „1) v presne nezistenej dobe koncom roka 2012 v Martine, v úmysle získať neoprávnený 
prospech, navrhol K. L., nar. XX.XX.XXXX, ako finančnej maklérke, spoluprácu a to tak, že zaručí 
jej klientom, resp. klientom, ktorých ona osloví a uzatvorí s nimi zmluvy, veľké zisky plynúce z 
výhodného investovania finančných prostriedkov do spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS 
GROUP LLC, 1133 Broadway, Suite 706, New York, NY 10010, USA, ktorú on zastupuje, po čom K. 
L., v januári roku 2013, oslovila poškodenú L. F., nar. XX.XX.XXXX, a podľa pokynov obvineného 
jej navrhla výhodne investovať finančné prostriedky prostredníctvom uvedenej spoločnosti pri 
viazanosti na obdobie troch rokov s garantovaným zhodnotením vkladu 3,4 % p. a., s čím poškodená 
súhlasila a dňa 11.01.2013 ako investor uzavrela investičnú zmluvu s investičnou spoločnosťou 
WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, toho istého dňa previedla na účet spoločnosti 
(investora) sumu 5.000 €, po čom však poškodená ako investor vôbec neobdržala od vyššie uvedenej 
spoločnosti žiadny doklad o zaevidovaní jej zmluvy, resp. o vložení finančných prostriedkov na účet 
spoločnosti, nedostala ani výpis informujúci o stave jej investície, napriek tomu, že v zmluvných 
podmienkach investičnej zmluvy je uvedené, že spoločnosť sa zaväzuje vždy jeden krát ročne zaslať 
výpis informujúci o stave jej investície, pričom už pri navrhovaní spolupráce obvinený vedel, že 
finančné prostriedky od poškodenej sa nebudú výhodne zhodnocovať v spoločnosti WILSON & 
PARKER PARTNERS GROUP LLC a to z dôvodu, že obvinený, v ten istý deň ako bola finančná 
hotovosť vo výške 5.000 € pripísaná na účet uvedenej spoločnosti, túto, ako jediný disponent k účtu 
spoločnosti, vybral v hotovosti, a použil nezisteným spôsobom, čím L. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale 
bytom H., Š. O. č. XX/X, spôsobil škodu vo výške 5.000 €, 
 
 2) následne v marci roku 2013 v Martine, opäť v úmysle získať neoprávnený prospech, 
ponúkol obvinený K. L., nar. XX.XX.XXXX ako finančnej maklérke, spoluprácu a to tak, že zaručí jej 
klientom, resp. klientom, ktorých ona osloví a uzatvorí s nimi zmluvy, veľké zisky, prostredníctvom 
ponuky mimoriadnej možnosti investovania finančných prostriedkov do spoločnosti WILSON & 
PARKER PARTNERS GROUP LLC, 1133 Broadway, Suite 706, New York, NY 10010, USA, ktorú 
on zastupuje, na čo K. L., v marci 2013, oslovila poškodenú L. F., nar. XX.XX.XXXX, a podľa 
pokynov obvineného jej navrhla výhodne investovať finančné prostriedky prostredníctvom uvedenej 
spoločnosti pri krátkodobej viazanosti na obdobie dvoch mesiacov, s výnosom 7 %, s čím poškodená 
súhlasila, a ako investor uzavrela investičnú zmluvu s investičnou spoločnosťou WILSON & 



PARKER PARTNERS GROUP LLC, a dňa 02.04.2013 previedla na účet uvedenej spoločnosti sumu 
4.000 €, po čom poškodená, ako investor, vôbec neobdržala od uvedenej spoločnosti žiadny doklad o 
zaevidovaní jej zmluvy, resp. o vložení finančných prostriedkov na účet spoločnosti, neboli jej 
vyplatené žiadne finančné prostriedky, aj keď už doba viazanosti pominula, pričom už pri navrhovaní 
spolupráce obvinený vedel, že finančné prostriedky od klientov sa nebudú výhodne zhodnocovať v 
spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, a to z dôvodu, že R. L., v ten istý deň 
ako bola finančná hotovosť vo výške 4.000 € pripísaná na účet spoločnosti, túto previedol na účet 
spoločnosti TPP GROUP INC, so sídlom Seychely, a ako jediný disponent k účtu ostatne spomenutej 
spoločnosti túto finančnú hotovosť vybral v hotovosti a použil nezisteným spôsobom, L. F., nar. 
XX.XX.XXXX, trvale bytom H., Š. O. č. XX/X, spôsobil škodu vo výške 4.000 €",  
 
 čím spáchal pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. Za to bol 
odsúdený podľa § 221 ods. 2 Tr. zák. s použitím  § 38 ods. 2 Tr. zák., na trest odňatia slobody vo 
výmere 2 (dva) roky. Podľa § 51 ods. 1  Tr. zák. s použitím § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. súd 
obžalovanému výkon tohto trestu podmienečne odložil a uložil nad správaním obžalovaného R. L. 
probačný dohľad v skúšobnej dobe. Podľa § 51 ods. 2 Tr. zák. súd uložil obžalovanému R. L.  
skúšobnú dobu na 30 (tridsať) mesiacov. Podľa § 51 ods. 2,  ods. 4 písm. c) Tr. zák. súd uložil 
obžalovanému R. L. ako súčasť probačného dohľadu povinnosť spočívajúcu v príkaze nahradiť v 
skúšobnej dobe poškodenej L. F., nar. XX.XX.XXXX v H., trvale bytom V. Y., Ul. E. F. XX/XX, 
okres H. škodu vo výške 9000 €. Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. súd uložil obžalovanému povinnosť 
nahradiť poškodenej  L. F., nar. XX.XX.XXXX v H., trvale bytom V. Y., Ul. E. F. XX/XX, okres H. 
škodu vo výške 9000 €. Podľa § 288    ods. 2 Tr. por. súd poškodenú L. F., nar. XX.XX.XXXX v H., 
trvale bytom V. Y., Ul. E. F. XX/XX, okres H. so zvyškom nároku na náhradu škody odkázal na 
civilný proces. 
 
 Zo zápisnice o hlavnom pojednávaní z 30.5.2017 (č.l. 436-444 spisu) vyplýva, že rozsudok bol 
vyhlásený v neprítomnosti obžalovaného R. L. a po jeho vyhlásení, vysvetlení významu rozhodnutia 
súdu a po poučení o opravnom prostriedku obhajca za obžalovaného uviedol, že si ponecháva lehotu 
15 dní na prípadné podanie odvolania, splnomocnenec poškodenej uviedol, že pravdepodobne nebudú 
podávať odvolanie, čo sa týka výroku o náhrade škody a poradí sa s klientkou a prokurátorka uviedla, 
že si ponecháva lehotu 15 dní na prípadne podanie odvolania.  
 
 Dňa 1.12.2017 súdu prvého stupňa bolo doručené odvolanie obžalovaného R. L., ktorý v ňom 
uviedol nasledovné odvolacie argumenty: 
 
 „Týmto podávam v zákonnej lehote voči Rozsudku č.k. 3T/168/2014 Okresnému súdu Martin 
zo dňa 30.5.2017, a to výroku o uznaní vinu, uložení trestu a uložení povinnosti nahradiť škodu v 
celosti odvolanie, zároveň podávame aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. Rozsudok 
považujem v celosti za nesprávny a nezákonný. 
 Princíp ultima ratio - 
 Súd sa žiadnym spôsobom v Rozsudku ani počas konania nezaoberal možnosťou aplikácie 
tohto primárneho princípu, na ktorý bolo opakovane poukazované v mojej obhajobe. 
Poškodená nevykonala žiadny civilnoprávny úkon smerujúci k úhrade predmetnej sumy. 
„Ak až po uzatvorení zmluvy o pôžičke alebo o úvere vznikli prekážky, ktoré bránili dlžníkovi splniť 
tento záväzok a ktoré nemohol v dobe uzatvárania zmluvy ani predvídať, v dôsledku ktorých by inak 
bol schopný záväzok splniť, alebo ak bol síce schopný peniaze vrátiť v dohodnutej dobe, ale z rôznych 
dôvodov ich vrátenie odkladal, prípadne až dodatočne pojal úmysel peniaze vôbec nevrátiť, potom 
jeho konanie nemožno považovať za trestný čin podvodu alebo úverového podvodu. 
Pri posudzovaní otázky, či páchateľ naplnil znaky príslušného trestného činu (typicky majetkovej 
povahy), je nutné vziať do úvahy aj prípadnú existenciu súkromnoprávneho vzťahu, v ktorom ako 
účastníci vystupovali páchateľa poškodený a ktorý má význam pre konkrétnu trestnú vec. Pokiaľ ide o 
súkromnoprávny vzťah, je potrebné totiž trvať na tom, aby na ochranu svojich majetkových záujmov 
dbali predovšetkým samotní účastníci takéhoto právneho vzťahu. Od týchto účastníkov je nutné 
požadovať, aby postupovali obozretne a aby dodržali elementárne zásady opatrnosti, obzvlášť ak sú 
pre to ľahko dosiahnuteľné. 



Za situácie, keď poškodený sám svojou neopatrnosťou, ktorej sa mohol ľahko vyvarovať, pristúpil k 
neistej finančnej dispozícii a vynaložil finančné prostriedky, potom sa s dôsledkami tejto neistoty musí 
vysporiadať taktiež sám a to za použitia prostriedkov súkromného práva. Z hľadiska princípov na 
ktorých je založený demokratický štát je neprijateľné, aby trestným postihom jedného účastníka 
súkromnoprávneho vzťahu bola nahradzovaná nevyhnutná miera opatrnosti druhého účastníka pri 
ochrane vlastných práv a majetkových záujmov. 
Trestným postihom nie je možné nahrádzať inštitúty iných právnych odvetví, ktoré sú určené na 
ochranu majetkových práv a záujmov." 
„Vyvolanie, resp. využitie omylu musí v konaní páchateľa preukázateľne existovať už v čase vzniku 
nejakého právneho vzťahu medzi páchateľom a podvedeným. Pokiaľ až po uzatvorení zmluvného 
vzťahu vzniknú prekážky, ktoré bránia zmluvnej strane splniť záväzok vyplývajúci zo zmluvy a ktoré 
nemohla v čase uzavretia zmluvy ani predvídať, alebo až dodatočne poňala úmysel záväzok nesplniť a 
(v danom prípade) peniaze vôbec nevrátiť, tak jej konanie nie je možné považovať za trestný čin 
podvodu.„ 
V týchto súvislostiach je potrebné uviesť, že poškodená sa mohla vydania finančných prostriedkov, 
alebo ich časti domáhať prostredníctvom civilnoprávnej žaloby. Poškodený túto možnosť podľa 
obsahu spisového materiálu vôbec nevyužil. Právny poriadok Slovenskej republiky, hoci je vnútorne 
diferencovaný, tvorí jednotu a ako s takým je potrebné s ním zaobchádzať pri aplikácií jednotlivých 
ustanovení a inštitútov. Preto pokiaľ ide o naplnenie objektívnych znakov trestného činu, nemôže byť 
ignorovaná iná než trestnoprávna (napr. občianskoprávna) stránka veci. Trestné právo má povahu 
prostriedku ultima ratio, ktorého prostriedky musia a majú byť použité len vtedy, pokiaľ použitie 
iných prostriedkov právneho poriadku neprichádza do úvahy, alebo je ich použitie zjavne neúčelné. 
Je neprípustná prax, keď sa štandardné civilné vzťahy riešia na úkor jedného z účastníkov 
prostriedkami trestného práva. Týmto spôsobom totiž dochádza k nerovnému postaveniu osôb v ich 
vzájomných vzťahoch a k neúcte orgánov verejnej moci k rovnosti občanov. Trestnoprávna 
kvalifikácia určitého konania ako trestného činu nemôže slúžiť ako prostriedok nahradzujúci ochranu 
práv a právnych záujmov osôb v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, kde závisí predovšetkým na 
individuálnej aktivite osôb, aby „strážili" svoje práva, ktorým má súdna moc poskytovať ochranu. Je v 
zásade neprijateľné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány činné v trestnom konaní a tak 
nahrádzali činnosť súdov v občianskom súdnom konaní, pričom trestné stíhanie nie je na mieste, ak sa 
konanie obžalovaného pohybuje výhradne v rovine súkromnoprávnych vzťahov. V právnom štáte je 
neprípustné, aby prostriedky trestnej represie slúžili k uspokojovaniu subjektívnych práv 
súkromnoprávnej povahy, pokiaľ nie sú vedľa toho splnené všetky predpoklady vzniku trestnoprávnej 
zodpovednosti, resp. nie sú tieto predpoklady celkom jasne zistené. Z princípu ultima ratio vyplýva, že 
ochrana majetkových vzťahov má byť v prvom rade uplatňovaná prostriedkami občianskeho a 
obchodného práva. Až tam, kde taká ochrana je neúčinná a kde porušenie súkromnoprávnych vzťahov 
svojou intenzitou dosahuje zákonom predpokladanú nebezpečnosť, je namieste uvažovať o trestnej 
zodpovednosti. 
Princíp subsidiarity trestnej represie totiž vyžaduje, aby štát uplatňoval prostriedky trestného práva 
zdržanlivo, to znamená predovšetkým tam, kde iné právne prostriedky zlyhávajú, alebo nie sú 
efektívne. Princíp ultima ratio a zásady subsidiarity trestnej represie by sa mal používať najmä pri 
majetkových trestných činoch. V prejednávanej veci jednoznačne existovalo alternatívne riešenie v 
mimotrestnej oblasti, ktoré by určite predstavovalo menšie obmedzenie základných práv určitej osoby. 
Ingerencia donucovacej moci štátu v čase, keď neboli vyčerpané všetky zákonné prostriedky 
predpokladané právnym poriadkom by bola neprimeraným zásahom do riešenia občianskoprávneho 
sporu. 
Lehota na vyhotovenie rozsudku - 
 V zmysle § 172 ods. 3 Tr. poriadku rozsudok treba písomne vyhotoviť vo väzobných veciach 
najneskôr do 10 pracovných dní, v ostatných veciach do 30 pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia; 
ak ho zo závažných dôvodov nemožno v tejto lehote vyhotoviť, predseda súdu môže povoliť dlhšiu 
lehotu, najviac však dvojnásobok uvedených lehôt; o tomto súd upovedomí strany.  
 V zmysle § 172 ods. 4 Tr. poriadku ak nemôže predseda senátu alebo sudca vyhlásený 
rozsudok písomne vyhotoviť pre prekážku dlhšieho trvania, vyhotoví ho na príkaz predsedu súdu iný 
sudca. 



 Mám zato, že z uvedeného jednoznačne vyplýva, že táto lehota nebola súdom dodržaná, zákon 
žiadnym spôsobom neupravuje opätovné predĺženie lehoty t.j. 2x ako tomu bolo v tomto prípade. 
 Malo sa teda postupovať podľa § 172 ods. 4 Tr. poriadku, keďže išlo zrejme o prekážku 
dlhšieho trvania a rozsudok mal vyhotoviť iný sudca, čo sa nestalo. 
 Uvedené považujeme za vážnu procesnú chybu, keď v nezákonne opätovne predĺženej lehote 
rozhodol rovnaký sudca v rozpore s § 172 ods. 4 Tr. poriadku. 
 Riadne uzatvorené zmluvy - 
 Ku dňu podania obžaloby disponovala poškodená riadne uzatvorenými Investičnými 
zmluvami, zo strany orgánov činných v trestnom konaní boli vytýkané výlučne právne irelevantné 
nedostatky daných investičných zmlúv, čo nemalo vplyv na ich platnosť. 
 Súd žiadnym spôsobom nevyhodnotil platnosť týchto zmlúv. 
 Zo strany obhajoby bolo opakovane poukazované na obchodné podmienky, ktoré boli 
súčasťou týchto zmlúv, z Rozsudku nie je zrejmé, ako sa súd s týmto vysporiadal. Súd spája a 
stotožňuje moju osobu so spoločnosťou, aj keď som žiadnym spôsobom nekonal vo svojom mene a na 
svoj účet. 
 V konečnom  dôsledku neboli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu,  a 
teda tu nemožno ani hovoriť o trestnom čine. V zmysle ust. § 8 Trestného zákona „Trestný čin je 
protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak." Každý 
trestný čin je definovaný základnými znakmi svojej skutkovej podstaty, pričom aby sme mohli hovoriť 
o určitom  skutku  (konaní)  ako  o trestnom  čine  musia  byť kumulatívne  naplnené všetky znaky 
skutkovej podstaty daného trestného činu, t.j. subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránka. 
Ak ktorýkoľvek z týchto znakov naplnené nie je, nemožno hovoriť o danom skutku ako o trestnom 
čine a teda ani nie je možné za takéto konanie vyvodiť trestnú zodpovednosť. 
 V tomto trestnom konaní sa obžalovanému kladie za vinu skutok, kvalifikovaný ako zločin 
podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona. V zmysle vyššie uvedeného, pre posúdenie 
určitého skutku ako trestného činu podvodu je teda dôležité aby boli kumulatívne splnené štyri 
základné zložky - objekt, subjekt, objektívna stránka a subjektívna stránka. 
 Objektom pri tomto trestnom čine je predovšetkým cudzí majetok, ktorý nepatrí páchateľovi, 
resp. nepatrí výlučne jemu a je vo vlastníctve poškodeného, resp. poškodený má k nemu k nemu iné 
práva súvisiace s jeho držbou. 
 Subjektom je v tomto prípade ten, kto iného uvedie do omylu alebo využije niečí omyl, aby 
seba alebo iného obohatil a týmto konaním spôsobí na majetku tejto „inej" osoby (poškodeného) 
škodu. 
 Objektívna stránka trestného činu je charakteristická svojimi obligatórnymi a fakultatívnymi 
znakmi. Obligatórnymi znakmi objektívnej stánky sú vo všeobecnosti - konanie, spočívajúce v 
uvedení iného do omylu alebo využití niečieho omylu, aby sa na jeho úkor obohatil následok 
predpokladaný zákonom pre daný trestný čin je vznik škody na majetku poškodeného a príčinný vzťah 
medzi konaním a následkom znamená, že škoda musela byť spôsobená práve v dôsledku konania 
páchateľa a nie je dôsledkom iných skutočností, či okolností. Ak by chýbal niektorý z týchto znakov 
objektívnej stránky, taktiež nemožno hovoriť o trestnom čine. 
 Vylúčenie vyšetrovateľa - 
 Mám zato, že v konaní bolo adekvátnym spôsobom preukázané, že vyšetrovateľ, ktorý 
realizoval celé prípravné konanie mal byť vylúčený z úkonov, ako vyplýva z predložených 
disciplinárnych spisov. Preto nie je možné prihliadať na žiadny dôkaz, ktorý bol touto vyšetrovateľkou 
získaný. Súd sa žiadnym spôsobom s touto mojou obranou nevysporiadal. 
 Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo 
prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci"), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší 
súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť 
o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k 
obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v 
tomto konaní. 
 Podľa § 32 ods. 1 Tr. por., ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť 
sudca alebo prísediaci, o vylúčení rozhodne nadriadený súd v senáte. O vylúčení sudcu odvolacieho 
súdu alebo dovolacieho súdu rozhodne iný senát tohto súdu, o vylúčení sudcu pre prípravné konanie 
rozhodne predseda senátu nadriadeného súdu. 



 Nestrannosť, ako neodmysliteľná súčasť výkonu súdnictva znamená neprítomnosť predsudku 
(zaujatosti). Možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorý sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel pro foro 
interno, a objektívny prístup, pri ktorom sa skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa 
vylúčili akékoľvek pochybnosti v tomto smere. Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť 
subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú). 
 Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa 
posudzuje podľa správania sa sudcu. Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho 
stanoviska sudcu, ale podľa objektívnych symptómov. Sudca môže subjektívne rozhodovať absolútne 
nestranne, ale napriek tomu jeho nestrannosť môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so 
zreteľom na jeho štatút či funkcie, ktoré vo veci vykonával. 
 Práve tu sa uplatňuje teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale 
musí sa ako taký aj objektívne javiť v očiach strán, verejnosti a predovšetkým obvineného. 
 „Svedecké výpovede získané v prípravnom konaní zaujatým vyšetrovateľom, ktorý bol v 
neskoršej fáze vylúčený z konania treba považovať za nezákonné dôkazy." 
 (nález Ústavného súdu SR z 15. júna 2016, sp. zn. II. ÚS 32/2016) 
 Rovnosť zbraní je inherentným prvkom spravodlivého procesu. Právo na spravodlivý proces 
zaručené čl. 6 ods. 1 dohovoru zahrňuje právo, aby každá strana občianskeho súdneho konania mala 
primeranú možnosť brániť svoju záležitosť pred súdom za podmienok, ktoré ju podstatne 
neznevýhodňujú v pomere k druhej strane (Ankerl c. Švajčiarsko z 23.10.1996). 
 Jedným z prvkov spravodlivého procesu v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru je jeho kontradiktórny 
charakter. Každá strana musí v zásade mať možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré 
považuje za nutné na to, aby jej požiadavky uspeli, ale aj zoznámiť sa s každým dokladom a 
pripomienkou predloženou súdu za účelom ovplyvnenia jeho rozhodnutia a vyjadriť sa k nim 
(Mantovanelli c. Francúzsko). 
 Súdne rozhodnutie je výsledkom rozhodnutia medzi stranami, z ktorých každá musí mať 
možnosť vyjadriť sa a popierať požiadavky, dôkazy a argumenty druhej strany. Kontradiktórny spor 
znamená možnosť strany popierať (contra dicere) požiadavky a argumenty druhej strany a právo na to, 
aby sa vypočuli jej argumenty a návrhy. Požiadavka, aby účastníci súdneho konania mali príležitosť 
oboznámiť sa so všetkými predloženými dôkazmi a podanými vyjadreniami a reagovať na ne, sa 
vzťahuje na konanie o opravných prostriedkoch rovnako, ako aj na konanie pred prvostupňovým 
súdom, a to bez ohľadu na to, že v podaní neboli uplatnené žiadne nové argumenty (Hudáková a ďalší 
proti Slovenskej republike). 
 Právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba 
považovať za súčasť práva na spravodlivé súdne konanie. Pritom nie je podstatné, či podľa názoru 
všeobecného súdu ide o podanie skutkovo a právne významné alebo bezvýznamné, pretože túto 
skutočnosť posudzuje výlučne druhý účastník konania. Ten rozhodne o tom, aké stanovisko zaujme (I. 
ÚS 230/03, IV. ÚS 186/09, II. ÚS 18/2013, II. ÚS 148/2014, Trančíková c. Slovenská republika). 
 Oprávnenie pôsobiť WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC- 
 Ďalej uvádzame k odôvodneniu Rozsudku na str. 18: 
 Súdu neunikla ani tá skutočnosť, že spoločnosti - WILSON & PARKER PARTNERS GROUP 
LLC registrovaná v štáte Delaware, Spojené štáty americké, a TPP GROUP INC zapísaná do 
obchodného registra v Seychelskej republike ako medzinárodná obchodná spoločnosť, nie sú 
subjektmi s povolením Národnej banky Slovenska na vykonávanie činností v oblasti finančného trhu a 
obžalovaný R. L. nie je zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie 
Národná banka Slovenska (správa Národnej banky Slovenska na č.l. 130 spisu), to znamená že ani 
samotný obžalovaný ani tieto spoločnosti v roku 2013 nemohli podnikať a pôsobiť v oblasti 
finančného trhu na území SR. 
 Toto konštatovanie súdu nemá oporu v žiadnom   právnom  predpise.  Považujeme   za 
nevyhnutné uviesť, že spoločnosť Wilson & Parker Partners Group LLC na území Slovenskej 
republiky vykonáva činnosť len príležitostne a to v rámci medzinárodného obchodu, v súlade s 
medzinárodným právom a nejedná sa o žiadnu sústavnú činnosť v rámci územia Slovenskej republiky. 
Spoločnosť Wilson & Parker Partners Group LLC je založená podľa práva štátu Delawere v 
Spojených štátoch amerických a rovnako i oprávnenie na výkon jej činnosti sa spravuje právnymi 
normami tohto štátu. Spoločnosť Wilson & Parker Partners Group LLC nemá na území Slovenskej 
republiky zriadenú žiadnu organizačnú zložku alebo podnik. Opakovane uvádzame, že činnosť v 



Slovenskej republike vykonáva výlučne  príležitostne a to tak, že v zastúpení pánom R. L. uzavrela  
len niekoľko obchodných  vzťahov.  Svoju  činnosť vykonáva  v súlade  s právnymi  predpismi štátu  
Delawere a Spojených štátov amerických, ktoré sa na jej činnosť vzťahujú. V tejto súvislosti 
považujeme za podstatné vyjadriť sa ku  skutočnostiam,  ktoré zisťovali,  skúmali a vyhodnocovali  
orgány činné v trestnom konaní v rámci prípravného konania, a to skutočnosť, či je obžalovaný 
zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného 
členského štátu v sektore poistenia, zaistenia alebo v registri viazaných investičných agentov ako aj 
skutočnosti, či majú subjekty, spoločnosť Wilson & Parker Partners Group LLC a spoločnosť TPP 
Group Inc povolené pôsobiť na slovenskom finančnom trhu. Táto skutočnosť je však pre predmetné 
trestné konanie celkom irelevantná a to z dôvodu, ako sme už vyššie uviedli, že spoločnosť Wilson & 
Parker Partners Group LLC  a tiež i spoločnosť TPP Group Inc na slovenskom finančnom trhu 
nepôsobia ako subjekty vykonávajúce v rámci Slovenskej republiky sústavnú podnikateľskú činnosť. 
Z tohto dôvodu tieto subjekty nemusia ani získavať žiadne osobitné povolenia na výkon činnosti zo 
strany NBS. Takýmto subjektom (to sa týka aj iných subjektov, z iných oblastí finančného trhu a z 
iných krajín, ktoré na Slovensku poskytnú svoje služby len príležitostne) NBS ani žiadne povolenie 
nevydáva/ neudeľuje. Tieto subjekty (vrátane hore uvedených spoločností (Wilson & Parker Partners 
Group LLC   a  TPP Group Inc) teda vôbec nespadajú pod dohľad NBS, tzn., že nie sú subjektmi 
dohliadanými zo strany NBS, čo vyplýva jednak z ust. § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z.z. o 
dohľadné nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
dohľade"), platným a účinným ku dňu poskytnutia príležitostnej činnosti spoločnosťou Wilson & 
Parker Partners Group LLC na Slovensku a predovšetkým z teritoriálnej pôsobnosti zákona o dohľade 
a tiež zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ktoré  platia  na  území Slovenskej  republiky.  Bolo  by v rozpore  s 
medzinárodným   právom  ako i právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak by NBS vykonávala, 
resp. chcela vykonávať nad týmito subjektmi svoj dohľad. V rámci konania nebola zodpovedané, či 
také oprávnenie vôbec potrebujú. 
 Na území Slovenskej republiky sa uplatňuje právna norma s teritoriálnou pôsobnosťou pre 
subjekty, ktoré na území Slovenskej republiky vykonávajú sústavnú činnosť a preto je zrejmé, že 
spoločnosti Wilson & Parker Partners Group LLC a TPP Group Inc oprávnenie NBS nepotrebovali pri 
uzatvorení obchodu s poškodenou prostredníctvom splnomocneného zástupcu. 
 Plnomocenstvo - 
 Spomenuté plnomocenstvo, ktoré sa nachádza v spise je získané lustráciou bankového účtu 
vyšetrovateľom, a tieto doklady boli predložené banke pri otváraní bankového účtu. Je preto logické, 
že sa tam nenachádzajú neskoršie verzie mojich oprávnení. Počas celého procesu vyšetrovania nikto 
odo mňa nežiadal predloženie plnomocenstva ani počas súdneho procesu, preto som mal zato, že táto 
skutočnosť vôbec nie je sporná a nie je ju potrebné dokazovať Práve táto argumentácia je 
vykonštruovaná a nepravdivá nepodložená o fakty a dôkazy. 
 Súd aj prokurátor mal možnosť vypočuť ma v tejto veci, a na uvedené pochybnosti oprávnenia 
alebo platnosti plnomocenstva sa nepýtal ani nežiadal doložiť listinné dôkazy po tom, čo som 
vypovedal pred súdom. 
 Nedôveryhodnosť svedkyne K. L.- 
 Súd sa vo svojej argumentácii odvoláva na výpoveď svedkyne K. L., z čoho sa dá vyvodiť 
záver, že je pre súd dôveryhodná. Mám za to, že dokazovanie ktoré bolo doplnené výsluchom svedka 
pani K. L. neprinieslo ani jednu priamu ani nepriamu okolnosť, pri ktorej by bol preukázaný úmysel 
alebo úmyselné konanie v zmysle obžaloby a teraz následne rozsudku. Navyše keby chcel súd urobiť 
základ svojho rozhodnutia z jej výpovedí, tak navrhujem vyšetriť jej duševný a psychický stav 
znalcami z odboru psychiatrie a psychológie, ktorý by sa mali vyjadriť k dôveryhodnosti svedka, ktorý 
zjavne klamal a hovoril nesúvislé vety, či je takáto osoba dôveryhodná a či jej výpoveď môže byť 
základom pri hodnotení dôkazov a či môže byť rozhodnutie opreté o takéhoto chorého svedka. 
 O svedkovi existujú aj dôvodné pochybnosti o jeho závislostiach na omamných alebo 
návykových látkach, ako aj pochybnosti o duševnom stave. Upozorňujem na skutočnosti, že na tohto 
svedka aj oznamovateľ trestného oznámenia pani F. uviedla skutočnosti, že ich viac krát uviedla do 
omylu, keď od nej mala zobrať peniaze za poistne ktoré však do poisťovne neodviedla a ani nevrátila 
ako aj to, že jej dlhuje ďalšie peniaze, ktoré jej nevrátila, ako aj to, že ju žiadala aby si na svoje meno 
pre ňu zobrala úver a za ňu mala podpisovať zmluvy so spoločnosťou WILSON & PARKER GROUP 



LLC v úmysle získať tak pre seba prospech vo forme provízie za sprostredkovanie. Avšak potom, keď 
mala chcieť pani F. odstúpiť od jednej zo zmlúv odmietala túto províziu vrátiť. 
Nové získané dôkazy jednoznačne svedka L. usvedčujú, že rovnako konala opakovane podvodne a to 
aj u iných spoločností: 
Prvý príklad: 
Žalobca: SOPHISTIC Pro finance, a.s. (spoločnosť podniká v oblasti poskytovania finančných 
služieb) 
Súd: Okresný súd Martin 
Spisová značka: 18Cb/152/2016 
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5716209043 
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2017 
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Menichová 
ECLI:ECLI:SK:OSMT:2017:5716209043.4 
Výňatok z odôvodnenia: 
Žalobou, doručenou tunajšiemu súdu dňa 02.08.2016, sa žalobca domáhal,  aby súd vydal rozhodnutie, 
ktorým by žalovanej uložil povinnosť zaplatiť mu sumu vo výške 1 486,26 € s príslušenstvom. 
Žalobca svoju žalobu odôvodnil tým, že so žalovanou uzavrel zmluvu o sprostredkovaní zo dňa 
20.06.2014, na základe ktorej jej ku dňu 20.03.2016 vznikla povinnosť vrátiť mu zaplatenú províziu 
vo výške žalovanej sumy. 
Druhý príklad: 
Žalobca: FinCo Services, a.s. (spoločnosť podniká v oblasti finančného sprostredkovania) 
Súd: Okresný súd Martin 
Spisová značka: 17Cb/255/2015 
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5715212878 
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2016 
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Janotová 
ECU: ECLI:SK:OSMT:2016:5715212878.3 
Výňatok z odôvodnenia: 
Žalobou, doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.09.2015, sa žalobca domáhal, aby súd vydal rozhodnutie, 
ktorým by žalovanej uložil povinnosť zaplatiť mu sumu vo výške 653,46 € s príslušenstvom. Žalobca 
svoju žalobu odôvodnil tým, že so žalovanou uzavrel mandátnu zmluvu, na základe ktorej žalovanej 
vznikla povinnosť vrátiť mu časť poskytnutej odplaty, vyúčtovanú faktúrami č. 220120042, 
220120171, 220120188, 220130051, 220130073, z ktorej však vrátila len časť, pričom je naďalej 
povinná vrátiť časť poskytnutej odplaty vo výške žalovanej sumy. Súd vo veci rozhodol platobným 
rozkazom zo dňa 26.10.2015, č. k. 17Cb/255/2015-76, ktorým žalobe v celom rozsahu vyhovel. 
Tretí príklad: 
Súd: Okresný súd Martin 
Spisová značka: lRob/102/2011 
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5711213455 
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 12. 2011 
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Galíková 
ECLI: ECLI:SK:OSMT:2011:5711213455.1 
Štvrtý príklad: 
Z voľne dostupných zdrojov vyplýva že svedok K. L. môže mať dlh voči VŠZP k 20.11.2017 vo 
výške 1108,80€ a voči Sociálnej poisťovní ku dňu 20.11.2017 dlh na poistnom vo výške 7293,80€ 
(zdroj dlznik.zoznam.sk) 
K uvedeným dlhom svedka uvádzam, že sú to nové dôkazy, ktorými dom v čase mojej výpovede 
nedisponoval, teda ich v tom čase nemohol súdu predložiť. 
Piaty príklad: 
Číslo listu 401 obsahuje príkaz na zatknutie obžalovanej v inej veci 23T/152/2015 - 115, opis skutku 
je: .., pričom táto hotovosť bola určená do dispozície obvinenej, ktorá mu predtým navrhla 
zhodnotenie tejto finančnej hotovosti jej vložením do depozitu na obdobie 3 mesiacov, s termínom 
výberu do 31.3.2015 o 7%, po čom obvinená z uvedeného účtu finančnú hotovosť vo viacerých 
"drobných" výberoch vybrala, túto nijakým spôsobom nezhodnocovala, minula ju pre vlastnú 
potrebu,... 



Po oboznámení sa s touto listinou som sa zarazil nad podobnosťou skutku, ktorý spáchala voči 
poškodenej F., pri investovaní investičnej zmluvy v sume 4000€, pričom svojvoľne v rozpore s 
investičnou zmluvou a bez vedomia spoločnosti poškodenej sľúbila investovanie na dobu 2-3 mesiace 
za odmenu 7%, a potom sa vyhovorila, že takéto inštrukcie mala odo mňa, čo he v rozpore s 
predloženou emailovou komunikáciou, kde je jednoznačné, že konala tak aby získala vyplatenú 
províziu za sprostredkovanie, túto chcela vyplatiť ešte pred uzavretím zmluvy, a preto za poškodenú F. 
aj sama zmluvu podpísala. Samotná poškodená označila správanie svedka L., že pociťovala nátlak z 
jej strany. 
Dôkaz: 
Pripojenie trestného spisu Okresného súdu Martin č.k. 23T/152/2015 
K vierohodnosti skutku, či svedok odmietol vrátiť vyplatenú províziu za sprostredkovanie investora 
mimo SMS komunikácie a emailovej komunikácie svedčí naviac aj skutočnosť, že v civilných 
konaniach prvý a druhý príklad sa dopustila obdobného správania, a teraz je žalovaná aby vrátila 
získané provízie za zrejme vypovedané zmluvy, ktoré sprostredkovala. Toto v reťazi mojej 
argumentácie od počiatku konania a zdôvodnenia správania nasvedčuje, že som mal pravdu. 
 V tejto súvislosti namietam aj procesný postup súdu, ktorý znemožnil objasniť skutočné 
pohnútky správania a výpovede svedka, prečo za klienta podpisoval zmluvy, prečo požadoval od 
obvineného  vyplatenie  provízie  za  sprostredkovanie  ešte  pred  riadnym  uzatvorením  zmluvy s 
klientom, v akej životnej rodinnej a finančnej situácii v tom čase svedok bol. Tieto otázky počas 
výsluchu  neboli  zodpovedané,  pričom  je  neprijateľné,  aby si  svedok vyberal  na  ktoré  otázky 
odpovedať chce a na ktoré nie, a postup súdu znemožnil riadny výsluch svedka a neumožnil klásť 
obhajcovi otázky. Toto považujem za Vážnu  procesnú  prekážku zo strany súdu vylučujúcu 
objektívne rozhodovanie. 
 V neposlednom rade upozorňujem na skutočnosť že práve tento "dôveryhodný" svedok zmaril 
celkovo 10 súdnych pojednávaní, na ktoré musel cestovať môj právny zástupca zbytočne čím zvýšil 
náklady na obhajobu obžalovanému ako aj škodu Slovenskej republike na nákladoch pre súd a 
prokuratúru, a spôsobil prieťahy v konaní o (19 mesiacov) čím marila moje právo na spravodlivý 
proces bez zbytočných prieťahov. Súd však nepochopiteľne neuložil svedkovi ani pokutu za jeho 
správanie. 
 V tejto súvislosti upozorňujem aj na procesný postup súdu, ktorý takéto konanie svedka 
umožnil   a primeraným   spôsobom   nezasiahol   čím   pochybil,   nezabezpečil   plynulosť konania, 
nesankcionoval opakované nerešpektovanie predvolaní zo strany svedka, ktorý sa nedostavil, ani 
svedka nenechal predviesť spôsobmi ktoré mu zákon umožňoval, čím poškodil moje práva v zmysle 
ústavy SR ako aj medzinárodných zmlúv a európskeho dohovoru ľudských práv a základných 
ľudských práv OSN najmä právo na spravodlivé súdne konanie v primeranej lehote. 
 Poukazujem na listinný dôkaz -  
 List obvineného pre OS MT Vyjadrenie ksp. In 3T/168/2014 zo dňa 15.10.2015: Žiadal som 
rozšíriť dokazovanie do spisu finančnú situáciu pani K. L. a jej stav spomenutých exekučných konaní, 
tiež jej zdravotný psychický stav a zvážiť jej dôveryhodnosť v postavení svedka. Tiež som žiadal 
prehodnotiť jej vinu na uvedení klientky F. do omylu. 
 Dokazovanie, ktoré bolo doplnené výsluchom pani L., neprinieslo ani jednu priamu ani 
nepriamu okolnosť pri ktorej by mi bol preukázaný úmysel alebo úmyselné konanie. Naopak OČTK 
zo svojej úradnej moci a povinnosti nevyšetrovali a nestíhali svedka L., čo vyvracia ich objektívnosť. 
 Rozhodnutie vo veci samej v mojej neprítomností -  
 Podľa § 252 ods. 2 Tr. por, v neprítomnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie 
vykonať, len ak súd má za to, že vec možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť 
aj bez prítomnosti obžalovaného a pritom 
a) Obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas 
predvolaný 
b) Obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa   o skutku, ktorý je   predmetom obžaloby, pred orgánom 
činným v trestnom konaní a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní a 
obvinený bol upozornený na možnosť preštudovať spis a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania 
alebo skráteného vyšetrovania 
c) Obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti upozornený 



d) Obhajca   obžalovaného,   ktorý  je   pozbavený  spôsobilosti   na   právne   úkony  alebo  ktorého 
spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, vyhlási, že netrvá na osobnom výsluchu obžalovaného. 
Pri skúmaní podmienky, či vec možnosť spoľahlivo rozhodnúť aj bez prítomnosti obžalovaného, treba 
vychádzať 2 povahy veci, z jej závažnosti, ako aj z toho, či bez výsluchu obžalovaného na hlavnom 
pojednávaní a bez jeho súčinnosti pri dokazovaní bude možné náležité zistiť skutkový stav, teda v 
takej kvalite, ktorá vylúči dôvodné pochybnosti v rozsahu nevyhnutnom pre spravodlivé rozhodnutie 
súdu. 
Nemal som vedomosť, či na pojednávaní konanom 30.5.2017 bude nakoniec svedkyňa L. vypočutá, 
uvádzam, že pojednávania boli odročované pre jej neprítomnosť a nemožnosť zabezpečenia jej 
prítomnosti takmer 3 roky. Mám zato, že išlo o zásadnú výpoveď svedkyne, ku ktorej som považoval 
za potrebné sa vyjadriť, ale postupom súdu, keď rozhodol priamo na pojednávaní bez toho, aby 
pojednávanie za účelom vyhlásenia rozsudku odročil mi bolo zásadným spôsobom odňaté právo na 
obhajobu. 
Uvádzam, že súhlas na rozhodnutie vo veci bez mojej prítomnosti som nedal a nemohol som sa ani 
objektívne domnievať, že bez mojej prítomnosti bude rozhodnuté. 
Podľa § 34 ods. 1 Tr. por. obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku 
všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu. 
 Treba pripomenúť, že prítomnosť obžalovaného na hlavnom pojednávaní je zákonným 
pravidlom, pretože ako strana trestného konania má významné práva, ktoré môže v plnej miere 
uplatniť najmä na hlavnom pojednávaní. Okrem iných práv, patrí medzi ne aj právo záverečnej reči a 
posledného slova. Využitie týchto práv môže byť naplnené len za prítomnosti obžalovaného na 
hlavnom pojednávaní. Za určitých okolností má súd možnosť vykonať hlavné pojednávanie aj v 
neprítomnosti obžalovaného. Na takýto výnimočný postup musia byť splnené zákonom predpísané 
materiálne aj formálne podmienky, ktoré minimalizujú negatívny dopad na spravodlivý súdny proces 
vyvolaný neprítomnosťou obžalovaného. Rešpektovanie a dodržanie týchto ustanovení zákona (§ 252 
Tr. por.) je preto bezpodmienečne nutné. 
 Konanie hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného bez splnenia všetkých 
zákonných podmienok uvedených v § 252 ods. 2, 3, 4 Tr. por. je podstatnou chybou konania, 
odôvodňujúcou zrušenie rozsudku, a je i dôvodom dovolania podľa      § 371 ods. 1 písm. d) Tr. por., 
podľa ktorého dovolanie možno podať, ak hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo 
vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky. 
 Vzhľadom na to, že vyhlásený rozsudok nemôže byť výsledkom konania, v ktorom sa 
postupovalo v rozpore s Trestným poriadkom, ktorý záver je vyjadrením či. 17 ods. 2 veta prvá Ústavy 
Slovenskej republiky 
 K osobe poškodenej F. - 
 V Rozsudku súd konštatuje na strane 13: „na čl. 274-278 sa nachádzajú doklady predložené 
obhajobou, z ktorých má vyplývať, že dňa 03.02.2016 bola poslaná suma 5890€ na účet L. F., ktorý 
podľa správy VUB banky na č.l. 291 bol dňa 13.10.2015 zrušený. Podľa správy S. L. R. a.s. L. na č.l. 
294 spisu vyplýva, že majiteľom bežného účtu číslo R.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  je 
spoločnosť WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, dispozičné právo k účtu má 
obžalovaný R. L. a dňa 03.02.2016 bol zrealizovaný príkaz na úhradu v čiastke 5890€ prostredníctvom 
internet bankingu. 
Z výpisu z účtu spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC na č.l. 306-339 spisu 
vyplýva, že dňa 03.02.2016 bol daný príkaz na úhradu na účet L. F. v sume 5890 €, avšak táto platba v 
celej v výške 5890 € bola následne vrátená z peňažného ústavu dňa 04.02.2016 znova na účet 
spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC." 
 Aj tento dôkaz v spise jednoznačne vyvracia tvrdenie súdu na strane 13: 
„Naviac obžalovaný odmietol prevziať si od poškodenej číslo bankového účtu poškodenej, kde jej mal 
poslať peniaze, pričom číslo účtu poškodenej nebolo uvedené ani v jednej z investičných zmlúv. 
Napriek viacerým prísľubom a ubezpečeniam zo strany obžalovaného voči poškodenej, tento 
poškodenej neuhradil doposiaľ žiadnu čiastku z poukázaných peňazí poškodenou, naviac poškodená 
doposiaľ neobdržala žiadne doklady - písomnosti zo spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS 
GROUP LLC, ohľadne ňou „investovaných peňazí, k dispozícii má len dve neúplné vypísané 
investičné zmluvy." 



 Súd v rozpore s obsahom dôkazov a spisu tvrdí, že som mal odmietnuť číslo bankového účtu 
poškodenej a na tom základe sa snaží vyvodiť dojem, že sa jedná o úmyselné konanie, lebo z toho 
vyvodzuje názor, že prostriedky nemali byť nikdy na základe investičnej zmluvy vyplatené. 
 V prvom rade k tejto časti argumentu upozorňujem, že neexistuje žiadny písomný dôkaz na 
takéto tvrdenie a ani sa nezakladá na pravde. 
 Ďalší dôležitá skutočnosť je, že spoločnosť disponuje s informáciou o bankovom účte 
investorov konkrétne aj pani F. v bankovom systéme, v databáze prijatých platieb. 
 Ďalšia skutočnosť je, že klientka touto zmluvou dlhší čas disponovala aj pred aj po uzatvorení 
zmluvy, a mala dostatok času aby vlastné kontaktné údaje doplnila, čo sama neurobila, ďalej chýbajúci 
údaj o bankovom spojení nespôsobuje neplatnosť zmluvy ani čiastočne. 
 Najdôležitejšiu skutočnosťou je interný postup spoločnosti, ktorým komunikuje s investorom 
pred vyplatením investičnej zmluvy, pričom vo formulári investor aktualizuje svoje údaje, a až 
následne spoločnosť pristupuje k nahratiu prevodného príkazu. 
 Súčasne pani F. nereagovala na emailovú výzvu od spoločnosti (číslo listu 274, 275, email z 
1.2.2016) so žiadosťou o poskytnutie informácie aktualizácia údajov aj dôvodu zmeny číselného 
formátu bankových účtov. Na č.l. 282 poškodená predkladá súdu na HP 15.2.2016 fotokópiu emailu 
ktorý dostala, ale na ktorý spoločnosti neodpovedala. 
 Súčasne pani F. nereagovala ani na listovú zásielku číslo listu 278 (list z NY) od spoločnosti 
zaslanej z kancelárie v New Yorku so žiadosťou o poskytnutie informácie aktualizácia údajov a 
formulárom na ukončenie zmluvy. 
 Pani F. priznala, že jej bolo oznámenie doručené, ale rozhodla sa so spoločnosťou 
nekomunikovať. 
 Tento výrok že som nič poškodenej neuhradil, úplne ignoruje skutočnosť, že pani F. má 
zmluvný vzťah so spoločnosťou, a nie so mnou a ja v celom procese nie som dlžník pani F. ani voči 
mne nemá žiadny nárok. 
 V tejto súvislosti poukazujem aj na skutočnosť, že samotná poškodená odmietala (Č.l.281 HP 
z dňa 15.2.2016) v čase pred splatnosťou zmlúv komunikáciu a riešenia, odmietla aj návrh na dohodu 
vo forme vzájomného odstúpenia od zmlúv a vyplatenia prostriedkov. Vyjadrila sa, že nechce robiť už 
žiadny úkon. 
 Mimo podania trestného oznámenia nespravila, žiadny právny úkon čím zneužíva trestné 
konanie. 
 Súčasne ku nepravdivému konštatovaniu súdu, že „poškodená neobdržala žiadne doklady - 
písomnosti od spoločnosti", ktoré vyvracajú obsah spisu, tak sama poškodená nikdy nepreukázala, že 
spoločnosť s akoukoľvek písomnosťou oslovila. 
 Je pravda že, ako osoba som na základe poverenia od spoločnosti vykonal v mene spoločností 
a za spoločnosť príkaz na bankovom účte spoločnosti, aby v prospech pani F. bolo uhradené 5.890,- € 
na účet (číslo listiny 294, 274, 275, 277, 336) z ktorého boli finančné prostriedky prijaté. Keďže 
Klientka sa sama rozhodla neodpovedať na výzvy spoločnosti o súčinnosť a neoznámila nové číslo 
bankového účtu, postupoval som v najlepšom záujme v mene spoločnosti.  
 Otázka vzniku škody - 
 Vo veci preukázania škody a jej výšky musí súd zvláštnej právomoci rozhodnúť ojej výške, 
tento však námietky nezobral do úvahy ani ich nezdôvodnil. Odmietam, že akákoľvek škoda mala byť 
mojou osobu poškodenej spôsobená. Spoločnosť potvrdila platnosť zmlúv s poškodenou aj záväzok. 
 V čase vznesenia obvinenia neexistovali splatné zmluvy teda v čase bola reálna škoda 0,- €. 
Prieťahmi OČTK a súdu vznikla domnelá škoda v budúcnosti z ktorej vychádzali pri úvahách o výške 
škody. Trestný čin sa však viaže k času vzniku, respektíve k času začatia konania, nie k času do 
budúcnosti. 
 Poškodená ako klientka sama potvrdila, že prvú zmluvu uzatvorila na dobu 3 roky, v čase jej 
podania oznámenia uplynul len rok od uzavretia zmluvy a ďalšie dva roky boli pred splatnosťou 
zmluvy. Už v tom čase som bol obvinený aj zo škody vo výške 5.000€ pričom v čase začatia vedenia 
tr. stíhania ako aj neskôr podania obžaloby bola v tomto bode skutočná výška škody 0. 
 Od podvodu treba odlišovať neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. V tomto prípade by 
trestanie trestom odňatia slobody bolo v rozpore s čl. 17 ods. 2 Ústavy : „Nikoho nemožno stíhať 
alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno 
pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok." 



 Súd sa navyše nedostatočne zaoberal tým, že som konal výlučne za účelom splnenia 
podmienok zmluvy. Pripájam aj ďalšie dôkazy o riadnom investovaní. 
 V zmysle judikatúry európskeho súdu vo viacerých veciach Ústavný súd podlieha judikatúre 
ESĽP. Pokiaľ OČTK a súdy SR ignorujú judikatúru ESĽP alebo ju nepoznajú, tým nielenže negujú 
aplikáciu jednotlivých dohovorov v zmysle Ústavy SR, ale tiež vydávajú SR riziku nastúpeniu jej 
medzinárodnej zodpovednosti za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z článku 46 dohovoru v spojení 
s článkom 1 ods 1,2 a článku 7 odsek 5 Ústavy SR. V zmysle týchto ustanovení ústava jasne hovorí o 
normatívnom pôsobení európskeho dohovoru aj štrazburgskej judikatúry, kde sa jasne hovorí, že 
medzinárodné záväzky, ktoré SR prijala a tým je aj európsky dohovor o ľudských právach majú 
prednosť pred slovenským právnym poriadkom pokiaľ poskytujú širší rozsah ochrany ľudských práv. 
 V tomto zmysle považujem celé trestné konanie proti mojej osobe za šikanózne, najmä z 
dôvodu že sa mi podarilo úspešne preukázať, že vyšetrovateľ porušil zákony a dopustil sa klamsta, 
prirodzene pociťujem aj osobne ale aj vo vedení vyšetrovacieho spisu, ako aj v jednostrannom 
vykladaní dôkazov v môj neprospech osobnú pomstu vyšetrovateľa. Namietal som zaujatosť avšak 
tieto námietky OČTK nebrali vážne a napriek písomnému ospravedlneniu nechali vyšetrovateľa ďalej 
na mne páchať nezákonnosti. Každý súd je povinný skúmať otázku porušovania ľudských práv a 
slobôd. Mám za to, že keby bola inšpekcia ministerstva vnútra skutočne nezávislá, takýto stav by 
nenastal. 
 V tejto súvislosti poukazujem najmä na inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá je priamo 
podriadená ministrovi vnútra, že je nezákonná a nemá oporu v Trestnom poriadku, v zákone o 
policajnom zbore čo potvrdzuje aj právoplatný rozsudok Najvyšší súd SR 1 To 1/2015. Pretrvávanie 
takéhoto stavu považujem za upretie mojich ľudských práv na spravodlivý proces, lebo postih 
vyšetrovateľky bol len formálny a v skutočnosti som šikanovaný naďalej a presvedčený že došlo aj k 
zneužívaniu právomocí verejného činiteľa.  
 V tejto súvislosti chcem upozorniť, že ja som nezapríčinil konflikt s vyšetrovateľom PZ, len 
som sa bránil proti porušovaniu zákona zo strany policajta. Disciplinárne konania potvrdzujú, že som 
sa bránil opodstatnene. Mám však pocit že na Slovensku sa neviem dovolať pravdy, keď sa obrátim na 
kompetentné orgány aj tak ostane všetko nezmenené a za to ma potrebujú zlikvidovať, obraciam sa na 
inštitúcie a upozorňujem na nezákonnosti, nenachádzam však oporu. 
 Keby riadne fungoval právny štát tak by nemohol nastať taký stav, že zaujatý vyšetrovateľ PZ, 
ktorému bolo preukázané, že porušoval zákony pri výkone svojej funkcie, aj po takomto preukázaní 
porušovania zákonov pred inšpekčnou službou PZ, mohol ďalej pokračovať v trestnom konaní voči 
osobe proti ktorej preukázateľne zákony porušoval, a mal byť disciplinárne potrestaný a z takéhoto 
konania vylúčený. 
 (list z 15.10.2015 opisuje disciplinárne konania napríklad KR PZ Žilina, list zo dňa 26.5.2014, 
oznámenie o vybavení sťažnosti, .. bola po prešetrení uzatvorená ako opodstatnená. Vykonávaným 
šetrením bolo zistené, že vyšetrovateľka PZ nepostupovala v zmysle platných právnych noriem a 
nariadení, nakoľko nedodržala pravidlá služobnej zdvorilosti voči Vašej osobe. Zároveň sa Vám 
ospravedlňujeme za nedostatok a ďakujeme Vám, že ste nás naň upozornili. 
 K porušeniu práv chcem upozorniť aj na skutočnosť, že trestné oznámenie bolo poškodenou 
spísané aj na svedka K. L., avšak túto skutočnosť OČTK v procese vyšetrovania prehliadali aj 
obvinenia proti nej, ako podvod na poistnom nevyšetrovali. Páchali na mne nezákonnosti a ešte mám 
byť aj odsúdený ako vinný zo skutku ktorý som nespáchal. 
 Dôkazom o jednostrannom vykladaní dôkazov je aj skutočnosť, že súd upriamuje pozornosť 
na moje odsúdenie, napriek amnestovanému skutku avšak súd nespochybňuje dôveryhodnosť svedka 
K. L. ktorú som aj procesne žiadal formou psychologického a psychiatrického vyšetrenia vyšetriť za 
účelom dôveryhodnosti a použiteľnosti dôkazu jej výpovede, ako aj skutočnosť, že je trestne stíhaná v 
inej trestnej veci (23T/152/2015), a tiež že marila plynulosť súdneho hlavného pojednávania v dňoch 
19.10.2015, 3.12.2015, 15.2.2016, 21.3.2016, 16.5.2016, 20.6.2016, 1.8.2016, 29.9.2016, 5.12.2016, 
27.2.2017 a aj z listiny číslo 380 spisu je zrejmé, že nevie čo hovorí. 
 Ďalšie nezrovnalosti v dokazovaní - 
Prvý argument: Súd namieta že doklad je neopatrený pečiatkou spoločnosti, a Namieta že nie je 
oprávnenou osobou podpísaný. 
 (doklad bol vyžiadaný od licencovanej nemeckej spoločnosti s bankovou licenciou, pričom 
som predložil súdu aj dokumentáciu ako som tento doklad žiadal a aj kto mi ho odoslal spolu s 



kontaktnými údajmi, ak mal súd pochybnosti o tomto dokfade mal možnosť prostredníctvom žalobcu 
preveriť spoločnosť VarengoldBank AG, podobne ako postupoval súd pri preverovaní predloženého 
dokladu, s úhradou 5.890 € v prospech poškodenej. 
 K tejto nedostatočnej argumentácii súdu, uvádzam, že nespochybniteľné bankové prevody 
týchto prostriedkov ktoré boli predložené, súdu a to .. interné prevody medzi WPPG a jej materskou 
spoločnosťou, ďalej na investičnú spoločnosť VarengoldBank AG v nemeckú, kde na účet materskej 
spoločnosti sa realizovali obchody tak ako definovala predmet Investičná zmluva. 
Druhý argument: nevysvetlené tvrdenie súdu: 
„nie je hodnoverným dokladom preukazujúci, že obžalovaný investoval fin. prostr. Poškodenej." 
Túto argumentáciu je treba rozdeliť na tri časti, prvá je hodnovernosť dokladu samotného. Súd 
komentoval túto listinu, že jej chýba pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Neviem ako došiel k názoru, 
že takáto jeho subjektívna požiadavka spochybňuje platnosť predloženého dokladu, ani nie je jasné 
podľa akého právneho štandardu takéto doplnenia požaduje, či sa jedná o účtovné postupy podľa 
slovenského práva, alebo podľa nemeckého práva pre spoločnosti držiacu bankovú licenciu. Mám za 
to, že súd musí akceptovať doklad finančnej inštitúcie, alebo ho po preverení môže spochybniť, že je 
falošný alebo obdobným spôsobom, ale znevažovať možnosť spravodlivej obhajoby len subjektívnym 
hodnotením že nie je hodnoverný je hrubá svojvôľa. Takýmto prístupom k hodnoteniu dôkazov je 
nemožné sa úspešne brániť, keď súd spochybní aj overiteľný bankový doklad pochádzajúci z priestoru 
krajín EU. 
Druhá časť je, že obžalovaný neinvestoval, ale investovala spoločnosť, obžalovaný len vykonal pokyn. 
Tretia časť je, že na uvedenom doklade sú skutočne prostriedky, ktoré investovala poškodená. Táto 
časť bola obsiahlo vysvetľovaná na hlavnom pojednávaní, pričom žalobcove otázky po vysvetlení 
svedčia, že nepochopili odbornú ekonomickú a investičnú terminológiu. Nepochopenie však nemôže 
viesť k odsúdeniu. Argumentácia, že sa jedná o prevod prostriedkov od poškodenej pani F. potvrdzujú 
nasledovné bankové prevody: 
Prevod od F. v prospech spoločnosti Wilson & Parker Partners Group LLC na účet vedený v S. L. R., 
a.s. zo dňa 04.04.2013 
Prevod od spoločnosti Wilson & Parker Partners Group LLC v prospech spoločnosti TPP Group Inc. 
na účet vedený v S. L. R., a.s čo je jej 100% materská spoločnosť. 
Prevod od spoločnosti TPP Group Inc vedený v S. L. R., a.s. v prospech účtu spoločnosti TPP Group 
Inc. vedený Varengold Bank AG dňa 17.04.2013 v sume 4009€ na bankovom výpise je protiúčet 
označený ako Varengold Wertpapierhandelsbank AG. 
Pripísanie prostriedkov na investičný účet vedený spoločnosťou Varengold Wertpapierhandelsbank 
AG číslo účtu XXXXXXX  vedený na meno účtu TPP Group Inc. pod účtovným číslom "TICKET" 
2358898 zo dňa 22.04.2013 v objeme 4.000€ 
Takto došlo k naplneniu predmetu uzavretej Investičnej zmluvy. 
Tretí argument: Sám obžalovaný nevedel uviesť, v ktorom fonde skončili peniaze poškodenej 
Toto vyjadrenie nie je v spise preukázané a formulácia je vytrhnutá z kontextu. Nebolo možné 
odpovedať, v ktorom fonde skončili peniaze poškodenej z viacerých dôvodov. 
1, na investičnom účte skončili finančné prostriedky, ktoré vtom čase boli v držbe a v mene 
spoločnosti a nie poškodenej. Z účtovného a právneho hľadiska spoločnosť nakladala s týmto 
majetkom ako vlastným, nie vedeným na meno a na účet klienta v zmysle slovenského zákona o 
obchodníkoch s cennými papiermi. Takáto otázka vôbec dokazuje nepochopenie podstaty Investičnej 
zmluvy. 
2, naopak  vyargumentovali   sme   obsiahlo   a až  nad   rámec   povinností  aby   bolo   nepochybne 
vydokladované  akým   spôsobom   bolo  s prostriedkami   naložené.   Len  opakujem   že   spoločnosť 
nakladala s prostriedkami poškodenej, ja som bol len poverená osoba. 
3, nebolo možné odpovedať na otázku v ktorom fonde skončili peniaze poškodenej, lebo OČTK 
nepochopili Investičnú zmluvu, pričom sa nejednalo o investíciu do fondu. Žalobca si plietol odbornú 
terminológiu ktorej nerozumel, pričom sa snažil dať mi za vinu povinnosti, ktoré v zmysle slovenskej 
legislatívy majú správcovské spoločnosti, fondy, obchodníci s cennými papiermi, pričom tieto sa 
nedajú vtesnať na spoločnosť WPP6 v zmysle legislatívy USA. Upozorňujem na uzavretú rámcovú 
zmluvu s Varengoldbank kde sú popísané investičné nástroje na aktívne burzové obchodovanie s 
devízami, komoditami, menovými pármi, derivátmi atd. 



4, miesto, kde skončili tieto prostriedky bolo súdu preukázané a vydokladované, čo sa snaží sudca 
svojim neodborným postojom a neznalosťou veci spochybniť, lebo na výpise získal tiež konkrétne 
číslo investičného účtu vedeného spoločnosťou VarengoldBank AG. 
Súd je síce pri hodnotení dôkazov povinný postupovať v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov 
ale dôkazný postup je treba včerpávajúcim spôsobom popísať a logicky i vecne presvedčivým 
spôsobom zdôvodniť. Mám za to, že uvedená formulácia nie je opretá o dostatočné skutkové zistenia 
zo strany súdu v rozpore s predloženými dôkazmi a úvahy ktorými sa riadil súd pri hodnotení dôkazu 
sú vykladané jednostranné v neprospech obžalovaného, takého hodnotenie je prejavom absolútnej 
svojvôle. 
Súd mohol pri pochybnostiach skúmať pravosť a pravdivosť listiny ako predloženého dôkazu. Takýto 
postup však nezvolil, pričom by sa pravosť jednoznačne preukázala ako pravá a vierohodná, lebo 
tvorca listiny je spoločnosť spadajúca pod dohľad v zmysle nemeckej legislatívy a v súlade s 
reguláciou EU a je držiteľom bankovej licencie, spoločnosť je stále aktívna a nie je problém požiadať 
ju o súčinnosť. Hodnovernosť dokladu predsa nerobí len pečiatka a podpis, keď sa môže jednať 
napríklad o formu elektronického výpisu z databázového programu ktorý takúto funkcionalitu 
neobsahuje, napríklad z dôvodu digitalizácie, pričom na západe je bežné, že sú akceptované 
elektronicky podpísané zmluvy bez fyzického podpisovania a doručovania, alebo elektronické faktúry 
bez fyzickej pečiatky a podpisu, a sú ako také úradne akceptovateľné. Inak povedané, súd žiada 
vzťahom k hodnovernosti predloženej listiny podľa svojho jednostranného uváženia dve podmienky, 
ktoré samotná spoločnosť ktorá doklad vydala v tejto forme neposkytuje a v prípade, že by takéto 
pochybnosti predniesol žalobca alebo súd počas hlavného pojednávania bolo by možné o takto 
dodatočne doplnenie žiadať spoločnosť, to však neurobil. Naopak súd nespochybnil žiadny 
nepodložený dôkaz obžaloby, čo svedčí o jeho jednostrannom rozhodovaní v neprospech 
obžalovaného. Sudca nemôže preberať funkciu prokurátora, ktorý na konaní takúto listinu 
nespochybnil. 
Na základe tejto argumentácie obžalovaný požiadal spoločnosť Varengold Bank AG, Grosse 
Elbstrasse 14, Hamburg o súčinnosť, aby na mu zaslala predmetný výpis s doplnenou pečiatkou 
spoločnosti a podpisom oprávnenej osoby. Varengold Bank AG súčinnosť poskytla, čo predkladáme 
ako dôkaz. 
Dôkaz: 
Výpis z účtu Varengold (vyžiadaný originál) 
Kúpna zmluva zo dňa 30.1.2013 
Skutočná platnosť už skôr predloženého dokladu nie je v pečiatke alebo podpise, ale v spojitosti, že na 
výpise od spoločnosti Varengold Wertpapierhandeisbank AG je silným písmom označené meno 
vlastníka účtu "Name: TPP Group Inc" spolu s označením čísla účtu: "A/C No: XXXXXXX" pri čom 
rovnaké údaje je možné odkontrolovať na výpise z S. L. R. držiteľa TPP Group Inc, účtu číslo 
XXXXXXXX/XXXX, hovoriacom o prevode týchto prostriedkov z S. do Varengold pod rovnakým 
VS: číslom XXXXXXX. Takže jedna strana je dokladom v spise o odoslaní platby a druhá strana 
listina je dokladom o platbe prijatej na investičný účet. Máme za to, že predložené doklady sú 
nespochybniteľné a vytvárajú spolu ucelený rad súvislostí. 
Štvrtý argument: 
Poukazujem rovnako aj na možné porušovanie bankového tajomstva zo strany orgánov činných v 
trestnom konaní, v rozpore so zásadou primeranosti boli vyžiadané bankové výpisy spoločnosti aj za 
obdobie nesúvisiace s touto trestnou vecou a ku ktorým mali následne prístup všetky strany v konaní. 
II. 
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti navrhujeme, aby odvolací súd rozhodol 
Podľa § 321 ods. l písm. b/, c/ Tr. por. zrušuje napadnutý rozsudok v celom rozsahu. 
Podľa § 322 odsek 3 Trestného poriadku sa obžalovaný 
R. L., nar. X.XX.XXXX,X  X. X, XXX XX  H. podľa § 285 písmeno c/ Trestného poriadku   
oslobodzuje 
spod obžaloby Okresnej prokuratúry v Martine č. lPv 162/14/5506 zo dňa zo dňa 1.10.2014 pre 
pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tým, že 
1) v presne nezistenej dobe koncom roka 2012 v Martine, v úmysle získať neoprávnený prospech, 
navrhol K. L., nar. XX.XX.XXXX, ako finančnej maklérke, spoluprácu a to tak, že zaručí jej 
klientom, resp. klientom, ktorých ona osloví a uzatvorí s nimi zmluvy, veľké zisky plynúce z 



výhodného investovania finančných prostriedkov do spoločnosti WILSON &, PARKER PARTNERS 
GROUP LLC, 1133 Broadway, Suite 706, New York, NY 10010, USA, ktorú on zastupuje, po čom K. 
L., v januári roku 2013, oslovila poškodenú L. F., nar. XX,XX.XXXX, a podľa pokynov obvineného 
jej navrhla výhodne investovať finančné prostriedky prostredníctvom uvedenej spoločnosti pri 
viazanosti na obdobie troch rokov s garantovaným zhodnotením vkladu 3,4 % p. a., s čím poškodená 
súhlasila a dňa 11.01.2013 ako investor uzavrela investičnú zmluvu s investičnou spoločnosťou 
WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, toho istého dňa previedla na účet spoločnosti 
(investora) sumu 5.000 €, po čom však poškodená ako investor vôbec neobdržala od vyššie uvedenej 
spoločnosti žiadny doklad o zaevidovaní jej zmluvy, resp. o vložení finančných prostriedkov na účet 
spoločnosti, nedostala ani výpis informujúci o stave jej investície, napriek tomu, že v zmluvných 
podmienkach investičnej zmluvy je uvedené, že spoločnosť sa zaväzuje vždy jeden krát ročne zaslať 
výpis informujúci o stave jej investície, pričom už pri navrhovaní spolupráce obvinený vedel, že 
finančné prostriedky od poškodenej sa nebudú výhodne zhodnocovať v spoločnosti WILSON & 
PARKER PARTOERS GROUP LLC a to z dôvodu, že obvinený, v ten istý deň ako bola finančná 
hotovosť vo výške 5.000 € pripísaná na účet uvedenej spoločnosti, túto, ako jediný disponent k účtu 
spoločnosti, vybral v hotovosti, a použil nezisteným spôsobom, čím L. F., nar. XX.XX.XXXX., trvalé 
bytom H., Š.. O.. spôsobil škodu vo výške 5.000 €, 
2) následne v marci roku 2013 v Martine, opäť v úmysle získať neoprávnený prospech, ponúkol 
obvinený K. L., nar. XX.XX.XXXX ako finančnej maklérke, spoluprácu a to tak, že zaručí jej 
klientom, resp. klientom, ktorých ona osloví a uzatvorí s nimi zmluvy, veľké zisky, prostredníctvom 
ponuky mimoriadnej možnosti investovania finančných prostriedkov do spoločnosti WILSON & 
PARKER PARTNERS GROUP LLC, 1133 Broadway, Suite 706, New York, NY 10010, USA, ktorú 
on zastupuje, na čo K. L., v marci 2013, oslovila poškodenú L. F., nar. XX.XX.XXXX., a podľa 
pokynov obvineného jej navrhla výhodne investovať finančné prostriedky prostredníctvom uvedenej 
spoločnosti pri krátkodobej viazanosti na obdobie dvoch mesiacov, s výnosom 7 %, s Čím poškodená 
súhlasila, a ako investor uzavrela investičnú zmluvu s investičnou spoločnosťou WILSON & 
PARKER PARTNERS GROUP LLC, a dňa 02.04.2013 previedla na účet uvedenej spoločnosti sumu 
4.000 €, po čom poškodená, ako investor, vôbec neobdržala od uvedenej spoločnosti žiadny doklad o 
zaevidovaní jej zmluvy, resp. o vložení finančných prostriedkov na účet spoločnosti, neboli jej 
vyplatené žiadne finančné prostriedky, aj keď už doba viazanosti pominula, pričom už pri navrhovaní 
spolupráce obvinený vedel, že finančné prostriedky od klientov sa nebudú výhodne zhodnocovať v 
spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, a to z dôvodu, že R. L., v ten istý deň 
ako bola finančná hotovosť vo výške 4.000 € pripísaná na účet spoločnosti, túto previedol na účet 
spoločnosti TPP GROUP WC, so sídlom Seychely, a ako jediný disponent k účtu ostatne spomenutej 
spoločnosti túto finančnú hotovosť vybral v hotovosti a použil nezisteným spôsobom, L. F., nar. 
XX.XX.XXXX, trvale bytom H., Š. O.. XX/X, spôsobil škodu vo výške 4.000 €". 
 
 K odvolaniu obžalovaný pripojil viaceré listiny, ktoré sú založené na č.l. 496-533 spisu.  
 
 Dňa 19.4.2018 krajskému súdu bolo doručené písomné podanie obžalovaného R. L. označené 
ako „Doplnenie k odvolaniu proti Rozsudku č.k. 3T/168/2014 Okresného súdu Martin zo dňa 
30.5.2017", v ktorom uviedol: 
 
 „Týmto predkladám Krajskému súdu v Žiline doplňujúce dôkazy do spisu lTo/139/2017. 
V prílohe číslo 1 prikladám notárom vyhotovenú a overenú kópiu originálu listiny riaditeľa 
spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC od pána G. H.. 
Tento originál bol preložený prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore anglický jazyk 
pod evidenčným číslom 970160 Dr. Danielou Kardošovou z anglického jazyka do slovenského jazyka. 
Preklad je zapísaný v denníku pod číslom 223/2018. 
Listina obsahuje po preklade Dr. Danielou Kardošovou nasledujúci text: Ja, G. H., riaditeľ spoločnosti 
WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC potvrdzujem, že podľa Plnomocenstva je p. R. L., 
XX.XX.XXXX, držite ľ pasu č. L., bytom X. XXX/X, XXX XX H., Slovensko, oprávnený zastupovať 
našu spoločnosť od 07. Júna 2010 nepretržite až do 06. Júla 2018." 



Listina je podpísaná riaditeľom G. H., tento podpis bol overený Apostilom pred notárom v Panama 
City, Panamská republika. 
II. 
Týmto si dovoľujem zároveň doplniť tvrdenia a argumenty: 
a. Súd vyjadril pochybnosti, či obžalovaný v roku 2013 vôbec mohol konať za spoločnosťou WILSON 
& PARKER PARTNERS GROUP LLC s ktorou mala poškodená uzavretú investičnú zmluvu. 
Pre vyvrátenie tejto pochybnosti súdu predkladám ako dôkaz prílohu číslo 1. Naviac si dovoľujem 
upozorniť Vás na skutočnosť, že počas celého súdneho procesu žalobca ani súd nespochybňoval, či 
som bol oprávnený za spoločnosť konať a ani ma nikdy nevyzval, či môžem predložiť listiny. Mám za 
to, že dôkazné bremeno bolo aj v tejto argumentácii na strane žalobcu preto považujem takúto 
argumentáciu súdu v rozsudku za porušenie rovnosti zbraní. Ak obžaloba tvrdí, že som spoločnosť 
nezastupoval, mala povinnosť to aj preukázať. Skutočnosť je taká že spoločnosti som zastupoval 
oprávnene a prikladám, potvrdenie za spoločnosť WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC z 
dôvodu, že s touto spoločnosťou poškodená uzavrela investičnú zmluvu. 
b. Súd ma tiež zaviazal nahradiť škodu, pričom poškodená nikdy nevzniesla a neuplatnila svoj nárok 
voči mne a ani voči spoločnosti inak ako v trestnom konaní. Poškodená žiadnym spôsobom nevyužila 
možnosti žiadať svoj nárok podľa predloženej investičnej zmluvy. 
c. Súd vyjadril pochybnosti, o hodnovernosti dokladu zo spoločnosti Varengold nachádzajúci 
sa na č.l. 220 spisu 
Faktom je, že súd neoveril takýto doklady vydaný nemeckou bankou, a tiež že ho ani overovať nebolo 
potrebné, keďže súd poznal obsah spisu ako aj použitej predchádzajúcej argumentácie. Súd totiž 
nepochyboval o dôveryhodnosti výpisov z S. L., ktoré boli obsahom spisu, a ktoré obsahovali aj 
spomenuté prevody, ktoré akékoľvek pochybnosti vyvracajú. 
d. Súd konštatuje že som sa obohatil avšak nepredložil žiadny dôkaz. 
e. Súd konštatuje, že obžalovaný žiadnu čiastku neuhradil voči poškodenej 
Fakt je že obžalovaný uhrádzal z účtu spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC, 
poškodenej úhradu na účet poškodenej, z ktorého bola platba prijatá. Tento fakt potvrdil aj prokurátor 
na požiadanie banky odosielateľa aj prijímateľa. 
f. Súd konštatuje, že poškodená neobdržala žiadne písomnosti od spoločnosti WILSON & 
PARKER PARTNERS GROUP LLC, ohľadne ňou „investovaných" peňazí.. 
Toto nie je pravdou, poškodená obdržala emailovú komunikáciu čo priznala aj v spise, taktiež jej bola 
listová zásielka poslaná z kancelárie v USA. 
g. Súd konštatuje, že spoločnosť nie je subjektom s povolením NBS.. 
Spoločnosť WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC nespadá pod ustanovenia zákona číslo 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Spoločnosť neporušila žiadny 
zákon pod ktorého účinnosť spadá. Spoločnosť nikdy nebola ani vyšetrovaná ani pokutovaná NBS. 
h. Fakt je že obžalovaný nie je subjektom s povolením Národnej banky Slovenska na vykonávanie 
činností v oblasti finančného trhu. 
Obžalovaný konal na základe plnomocenstva spoločnosti a nespadal pod ustanovenia zákona č 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nespadal pod jeho účinnosť, z 
tejto premisy navyše žiadnym spôsobom nevyplýva trestnoprávna zodpovednosť. 
i. Súd tvrdí, že obžalovaný odmietol prevziať si od poškodenej číslo bankového účtu, kde mal poslať 
peniaze,.. 
Spoločnosť opakovane písomne vyzvala poškodenú na aktualizáciu údajov a najmä bankového 
spojenia, na čo však odmietla reagovať a zmenu peňažného ústavu spoločnosti žiadnym spôsobom 
neoznámila. Toto tvrdenie súdu je ukážka myšlienkových úvah súdu, ktorý ignoruje fakty, teda 
listinné dôkazy sú pre neho menej ako výpoveď svedka, pričom nie je z uvedeného tvrdenia ani jasné, 
kedy mi poškodená mala dávať číslo účtu a kde a prečo to neoznámila písomne mne alebo spoločnosti 
poštou alebo emailom. 
j. Súd tvrdí, že obžalovaný podľa názoru súdu konal v priamom úmysle v tej súvislosti odkazuje na 
svedkyne K. L... 
Fakt je že sudca ignoroval návrh na zistenie dôveryhodnosti svedka L. - listom zo dňa 15.10.2015 list 
som okrem iného žiadal: „Žiadam rozšíriť dokazovanie do spisu finančnú situáciu pani K. L. ako aj jej 
stav spomenutých exekučných konaní, tiež jej zdravotný psychický stav a zvážiť jej dôveryhodnosť v 
postavení svedka. Žiadam tiež prehodnotiť jej vinu na uvedení klientky F. do omylu." 



k. Fakt je že ignoroval námietku zaujatosti vyšetrovateľov a nezákonnosti spisu 
Túto skutočnosť považujem za hrubé porušenie mojich práv vyplývajúcich z ústavy SR ako aj ESĽP a 
dohovoru ktorým je SR viazaná. Považujem takéto správanie zo strany polície, prokuratúry ako aj 
súdu za teror zo strany štátu a zneužívanie právomocí, lebo na nezákonnom postupe nie je možné 
zakladať zákonné stíhanie. Každé podozrenie porušovania ľudských práv musí súd riešiť ako 
predbežnú otázku, čo neurobil. 
l. Fakt je že sudca použil rôzne postupy pri overovaní rovnakého dôkazu - predložené bankove 
prevody obžalovaným od spoločnosti WILSON & PARKER PARTNERS GROUP LLC v prospech 
poškodenej požiadal súd prokuratúru o preverenie platieb, ktorá tak urobila a prevod bol potvrdený aj 
bankou odosielateľa aj prijímateľa, avšak rovnaký druh dokladov od nemeckej investičnej banky 
overiť nedal, len ich v rozsudku spochybnil z dôvodu, že neobsahujú podpis a pečiatku, navyše tieto 
prevody boli súčasne obsahom vyšetrovacieho spisu od začiatku vyšetrovania. 
m. Tvrdí že som s peniazmi nakladal aj keď nebola ešte zmluva doručená spoločností 
Fakt je že to je irelevantne, lebo som nenakladal s prostriedkami klietky, ale s hodnotou účtu 
spoločnosti na čo som bol oprávnený. 
n. Ak ju klient (poškodená) považovala za platnú Investičnú zmluvu s viazanosťou 3 roky tak v čase 
začatia stíhania a obvinenia žiadna škoda neexistovala". 
 
 K doplneniu odvolania obžalovaný priložil ďalšie listiny, ktoré sú založené na č.l. 568-570. 
 
 Zo súdneho spisu vyplýva, že príslušný prokurátor a poškodená L. F., resp. splnomocnenec 
poškodenej sa k odvolaniu obžalovaného R. L. nevyjadrili. V konaní pred odvolacím súdom na 
verejnom zasadnutí obhajca obžalovaného navrhol, aby odvolací súd vykonal nasledovné dôkazy: 
 
„1. Pripojiť trestný spis Okresného súdu Martin sp.zn. 23T/152/2015. Tento dôkaz navrhuje vykonať k 
dôveryhodnosti svedkyne L.. 
2. Skúmanie duševného stavu svedkyne L.. K vyhodnoteniu dôveryhodnosti svedkyne. 
3. Odborné posúdenie výpisu z účtu spoločnosti Warengold zo dňa 22.4.2013, majiteľ účtu PP Group, 
č.ú. XXXXXXX. Týmto dôkazom sa má objasniť skutočné investovanie peňazí a správnosť a 
verifikácia vedenia platnosti dokladu a výpisu z účtu.  
4. Výsluch zamestnanca NBS ohľadom toho, či spoločnosti Wilson & Parkers Partners Group a PP 
Group musia mať nejaké oprávnenie ako medzinárodný subjekt práva, na to aby pôsobili na území 
Slovenskej republiky. Malo by ísť o pracovníka na úseku dohľadu nad bankovými službami. 
5. Pripojiť spis sp.zn. Spr 12/008/18 Krajského súdu v Žiline a Okresného súdu Martin sp.zn. I 24/18. 
Tento dôkaz navrhujeme za účelom skúmania okolností lehoty na napísanie rozsudku a vzťahuje sa to 
na to, či vo veci rozhodol zákonný sudca". 
 
 Odvolací súd uznesením návrhy obžalovaného na doplnenie dokazovania zamietol, pretože 
skutkový stav potrebný a nevyhnutný pre rozhodnutie odvolacieho súdu bol dostatočne zistený 
dokazovaním, ktoré bolo vykonané v konaní pred súdom prvého stupňa a navrhnuté dôkazy nemôžu 
prispieť k zisteniu skutkového stavu, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Naviac časť navrhnutých 
dôkazov si mohol navrhovateľ zabezpečiť sám a je v rozpore s princípom nestrannosti súdu, aby 
obstarával dôkazy, ktoré si môže strana konania zabezpečiť sama.  
 
 Na verejnom zasadnutí v konaní pred odvolacím súdom prokurátorka uviedla, že prokuratúra 
považuje rozsudok súdu prvého stupňa za zákonný, a preto navrhla odvolanie obžalovaného zamietnuť 
ako nedôvodné. Poškodená L. F. uviedla, že súhlasí s návrhom prokurátorky, k dôvodom odvolania 
obžalovaného sa už nejde ani vyjadrovať, peniaze jej doteraz vrátené neboli. Obhajca obžalovaného v 
konečnom návrhu navrhol odvolaniu v celosti vyhovieť a obžalovaný prehlásil „rovnako". 
 
 Krajský súd ako súd odvolací, predtým, ako začal plniť svoju preskúmavaciu povinnosť podľa 
§ 317 Tr. por. zistil, že odvolanie obžalovaného bolo podané včas, v lehote stanovenej § 309 Tr. por., 
odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v súlade s § 307 ods. 1 písm. b) Tr. por., odvolanie spĺňa 
náležitosti § 311 ods. 1, ods. 2 Tr. por. a nedošlo k vzdaniu sa práva na podanie odvolania alebo k 



späťvzatiu podaného odvolania v zmysle § 312 Tr. por., a preto odvolací súd nepostupoval podľa        
§ 316 Tr. por.  
 
 Podľa § 317 ods. 1 Tr. por. ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 316 ods. 1 alebo 
nezruší rozsudok podľa § 316 ods. 3, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov 
rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im 
predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali 
podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.  
 
 Odvolací súd zistil, že vo vzťahu ku skutkovým zisteniam tvoriacim podstatu súdeného 
trestného činu (pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.) je napadnutý rozsudok 
výsledkom konania, v ktorom sa postupovalo podľa Trestného poriadku a v ktorom nedošlo k žiadnym 
chybám, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie skutkového stavu veci. Skutkové zistenia 
prvostupňového súdu, tak ako sú vyjadrené v napadnutom rozsudku, sú správne a úplné, lebo 
zodpovedajú výsledkom dokazovania vykonávaného na hlavnom pojednávaní. Vzhľadom na to 
odvolací súd v otázke skutkových zistení odkazuje na veľmi podrobne rozvedené dôvody rozsudku 
súdu prvého stupňa, s ktorými sa v plnom rozsahu aj stotožnil. Súd prvého stupňa vykonal 
dokazovanie v rozsahu potrebnom na rozhodnutie a vyvodil z neho správne skutkové zistenia.  
 
 Obžalovaný R. L. odvolanie založil na opakovaných dôvodoch svojej obhajoby použitej v 
konaní pred súdom prvého stupňa. S jeho námietkami skutkovými a právnymi sa ale súd prvého 
stupňa v rozhodnutí riadne vysporiadal a nenechal otvorenú žiadnu spornú otázku, riešenie ktorej by 
ostalo na odvolacom súde.  
 
 Vina obžalovanému musí byť dokázaná na základe dôkazov vykonaných v súlade s Trestným 
poriadkom. Podľa názoru odvolacieho súdu prvostupňový súd postupoval pri hodnotení dôkazov 
dôsledne podľa § 2 ods. 12 Tr. por., teda hodnotil ich na základe vnútorného presvedčenia založeného 
na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo aj v ich súhrne, a dospel k logicky 
odôvodneným skutkovým zisteniam.  
 
 Skutočnosť, že odvolateľ sa nestotožňuje so skutkovými a právnymi názormi súdu prvého 
stupňa v napadnutom rozsudku, nemôže sama osebe viesť odvolací súd k záveru o zjavnej 
neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti záverov vyslovených súdom prvého stupňa. 
 
 Súd prvého stupňa veľmi podrobne rozviedol dôkazy, ktoré usvedčujú obžalovaného zo 
spáchania žalovaného skutku a jeho správne právne závery majú dostatočný skutkový základ v riadne 
vykonanom dokazovaní na hlavnom pojednávaní.  
 
 Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku 
alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre 
rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné, alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového 
rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na 
to, že v dvojinštančnom súdnom konaní rozhodnutia súdu prvého a druhého stupňa tvoria jednotu, a 
preto je nadbytočné, aby odvolací súd opakoval vo svojom rozhodnutí správne skutkové a právne 
závery súdu prvého stupňa. 
  
 V posudzovanej veci uplatnené odvolacie námietky obžalovaného smerujú primárne do oblasti 
skutkových zistení. Z jeho strany ide o výhrady voči skutkovým zisteniam, spôsobu hodnotenia 
dôkazov vykonaných súdom nižšej inštancie a zároveň polemizuje s odôvodnením rozhodnutia súdu 
prvého stupňa. V podstate sa obžalovaný takýmto spôsobom snaží presadiť vlastnú (pre neho 
priaznivú a od skutkových zistení súdu prvého stupňa inú) verziu skutkového stavu veci. Až následne 
z uvedených skutkových (procesných) výhrad vyvodzuje záver o nesprávnom právnom posúdení 
skutku, resp. o inom nesprávnom hmotnoprávnom posúdení.  



 Podľa názoru odvolacieho súdu odôvodnenie namietaného rozsudku predstavuje dostatočný 
základ pre jeho výrok, lebo súd prvého stupňa v potrebnej miere vysvetlil, na základe akých právnych 
úvah rozhodol a jasne odôvodnil svoje skutkové zistenia a závery.  
 
 Pri hodnotení svedeckej výpovede sa zásadne vychádza z toho, že svedok po poučení o 
význame a dôležitosti svedeckej výpovede hovorí pravdu, pokiaľ nie je procesne účinnými dôkazmi 
preukázaný opak. Svedkyne L. F. a K. L. na hlavnom pojednávaní vypovedali po zložení zákonom 
predpísanej prísahy a ani odvolací súd nemá dôvod na pochybnosti o pravdivosti ich výpovedí. 
Krajský súd zdôrazňuje, že obžalovaný R. L. v priebehu celého trestného konania vierohodným 
spôsobom nevysvetlil akým spôsobom naložil s finančnými prostriedkami, ktoré vložila poškodená L. 
F. na označený účet a ktoré obžalovaný z účtu vybral. Kúpa investičného briliantu, o ktorom sa 
zmieňuje obžalovaný vo svojej výpovedi za finančné prostriedky vložené poškodenou L. F., nie je 
zmluvne dohodnutou formou zhodnotenia poškodenou vložených finančných prostriedkov na účet 
spoločnosti špecifikovanej obžalovaným.  
 
 Z analýzy odôvodnenia odvolania obžalovaného vyplýva, že v podstate obžalovaný spolu s 
obhajcom len opakujú svoju obhajobu použitú v trestnom konaní a odvolanie obžalovaného 
zodpovedá v podstate obsahu záverečnej reči obhajcu obžalovaného tak, ako je protokolovaná v 
zápisnici o hlavnom pojednávaní z 30.5.2017 (č.l. 440-442 súdneho spisu). Krajský súd zastáva názor, 
že masa dôkazov, ktoré usvedčujú obžalovaného zo spáchania žalovaného skutku v danom prípade 
vylučuje aplikáciu procesného pravidla in dubio pro reo, v ktorej vychádza z ústavnej zásady 
prezumpcie neviny.  
 
 Súdu prvého stupňa treba vytknúť, že sa v dôvodoch svojho rozhodnutia nezaoberal 
materiálnym korektívom (§ 10 ods. 2 Tr. zák.) vzhľadom k tomu, že obžaloba bola podaná pre prečin.  
 
 Základným predpokladom trestnej zodpovednosti za prečin je bezpečné zistenie, či konanie 
nesie nielen všetky formálne znaky prečinu, ale i toho, či ide o prečin aj v intenciách odseku 2 § 10 Tr. 
zák., to znamená, že vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolností, za ktorých bol 
čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa, je jeho závažnosť nie nepatrná (materiálny 
korektív).  
 
 Záver o tom, či pri prečine je materiálny korektív podľa § 10 ods. 2 Tr. zák. je záverom 
právnym.  
 
 Tento právny záver o materiálnom korektíve prečinu sa však musí zakladať na skutkových 
zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania rovnako, ako záver o objektívnych a 
subjektívnych znakoch prečinu. Skutočnosti významné pre právny záver o tom, či tu je materiálny 
korektív prečinu musia byť predmetom dokazovania práve tak, ako všetky ostatné okolnosti 
naplňujúce znaky trestného činu.  
 
 Pri zisťovaní okolností, ktoré majú význam pre záver o materiálnom korektíve prečinu, 
nemožno vopred prikladať osobitný význam žiadnemu dôkaznému prostriedku, ale na jeho naplnenie 
treba usudzovať zo všetkých konkrétnych okolností, za ktorých bol prečin spáchaný a zo všetkých 
relevantných dôkazov.  
 
 Krajský súd mal naplnenie materiálneho korektívu podľa § 10 ods. 2 Tr. zák. pri 
pokračovacom prečine podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. z pohľadu, či je jeho závažnosť 
nepatrná so zreteľom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin 
spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa za preukázaný.  
  
 Predchádzajúca časť odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu je odpoveďou na odvolací 
argument obžalovaného S. L., v ktorom namieta porušenie princípu ultima ratio rozhodnutím súdu 
prvého stupňa. Krajský súd dodáva, že existenciu materiálneho korektívu v posudzovanej veci 
neznižuje ani neprimerané riziko, ktoré podstúpila poškodená vložením finančných prostriedkov na 



účet spoločnosti špecifikovanej obžalovaným pri zjavnej neznalosti subjektu, ktorý mal zhodnotiť jej 
finančné prostriedky. Celá finančná transakcia sa javí na prvý pohľad ako sofistikovaný investičný 
zámer, ale pri podrobnom preskúmaní okolností tzv. výhodného investovania finančných prostriedkov, 
nemožno dôjsť k inému záveru, že išlo len o obyčajné uvedenie do omylu dôverčivej osoby.  
Ak súd prvého stupňa postupoval pri hodnotení dôkazov dôsledne podľa § 2 ods. 12 Tr. por., t.j. že ich 
hodnotil na základe vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností 
prípadu jednotlivo aj v ich súhrne, a dospel k logicky odôvodneným skutkovým zisteniam, odvolací 
súd podľa § 321 ods. 1 písm. b) Tr. por. nemôže napadnutý rozsudok zrušiť len preto, že sám na 
základe svojho presvedčenia hodnotí tie isté dôkazy s iným do úvahy prichádzajúcim výsledkom. V 
takom prípade totiž nie je možné napadnutému rozsudku vytknúť žiadnu vadu v zmysle uvedeného 
ustanovenia (R 53/1992). V prejednávanej veci odvolací súd ani sám na základe svojho presvedčenia 
nehodnotil tie isté dôkazy s iným do úvahy prichádzajúcim výsledkom, ako tieto dôkazy hodnotil súd 
prvého stupňa. Odvolateľ primárne namieta v odvolaní hodnotenie dôkazov súdom prvého stupňa a 
predkladá odvolaciemu súdu vlastné hodnotenie dôkazov a vlastné predstavy záverov, ktoré mali 
vyplynúť z dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní. Hodnotenie dôkazov súdom prvého 
stupňa si ale odvolací súd v plnom rozsahu osvojil a v podrobnostiach naň poukazuje. 
 
 Do práva na spravodlivý proces nepatrí právo strany v konaní, aby sa všeobecný súd stotožnil 
s jej právnymi názormi, návrhmi a hodnotením dôkazov. Právo na spravodlivý proces neznamená ani 
právo na to, aby bola strana konania pred všeobecným súdom úspešná, teda aby bolo rozhodnuté v 
súlade s jej požiadavkami, predstavami a právnymi názormi. Súd neporuší žiadne práva strany v 
konaní, ak si neosvojí ňou navrhnutý spôsob hodnotenia vykonaných dôkazov a ak sa neriadi jej 
výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
 K ďalším odvolacím argumentom obžalovaného S. L. treba uviesť, že krajský súd nezisťuje 
ani náznak procesného pochybenia, ktoré by malo mať vplyv na zákonnosť vyhláseného rozsudku a 
konania, ktoré mu predchádzalo, tým, že zákonnému sudcovi bola opakovane predlžovaná lehota na 
písomné vyhotovenie rozsudku.  
 
 V súvislosti s námietkou zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa odvolací súd poukazuje na to, že 
vyšetrovateľ nebol vylúčený rozhodnutím príslušného orgánu z vykonávania úkonov trestného 
konania v trestnej veci obžalovaného S. L.. Treba  naviac pripomenúť, že kontradiktórne konanie sa 
odohráva primárne v konaní pred nestranným a nezávislým súdom, pričom z obsahu súdneho spisu 
vyplýva, že obžalovaný nevzniesol žiadnu námietku zaujatosti proti konajúcemu sudcovi.  
 
 Obžalovaný R. L. písomným podaním, ktoré je založené na č.l. 427 súdneho spisu, súhlasil s 
konaním hlavného pojednávania v neprítomnosti, keď doslova uviedol: „Týmto udeľujem súhlas, aby 
sa pojednávanie dňa 30.5.2017 konalo v mojej neprítomnosti". Obžalovaný S. L. sa teda sám vzdal 
účasti na hlavnom pojednávaní, ktoré sa konalo 30.5.2017 a súd prvého stupňa nepochybil, keď 
vykonal hlavné pojednávanie a vyhlásil rozsudok v neprítomnosti obžalovaného. Z obsahu súdneho 
spisu vyplýva, že obžalovaný mal v priebehu konania pred súdom prvého stupňa dostatok príležitosti 
prednášať svoju obhajobu a argumentovať proti dôkazom, ktoré ho podľa obžaloby mali usvedčovať 
zo spáchania skutku, ktorý je uvedený v skutkovej vete obžaloby.  
 
 Ak teda dal obžalovaný súhlas s vykonaním hlavného pojednávania v neprítomnosti a 
konajúci súd nepovažoval prítomnosť obžalovaného za nevyhnutnú na hlavnom pojednávaní, nemôže 
obžalovaný v odvolacom konaní úspešne namietať procesný postup súdu prvého stupňa. 
 
 Pri absencii odvolacích námietok obžalovaného proti výroku o druhu a výmere trestu, ktorý 
bol obžalovanému uložený súdom prvého stupňa, odvolací súd vykonal všeobecný prieskum 
uloženého trestu obžalovanému z hľadiska jeho zákonnosti a primeranosti (§ 317 ods. 2 Tr. por.). 
Krajský súd zistil, že súd prvého stupňa správne aplikoval ustanovenia hmotného práva rozhodujúce v 
okolnostiach prípadu pre uloženie trestu odňatia slobody vo výmere 2 roky, výkon ktorého bol 
podmienečne odložený na skúšobnú dobu a zároveň bol uložený probačný dohľad nad správaním 
obžalovaného R. L. v skúšobnej dobe. Krajský súd nespochybňuje ani správnosť uloženej povinnosti 



obžalovanému ako súčasti probačného dohľadu, ktorá spočíva v príkaze nahradiť v skúšobnej dobe 
poškodenej L. F.kodu vo výške 9000,- Eur.  
 
 Obžalovaný R. L. svoju vlastne bližšie nešpecifikovanú výhradu k uloženému trestu vyslovil 
tým, že sa necíti byť vinný zo skutkov, z ktorým ho uznal za vinného súd prvého stupňa. Jeho 
argumentáciu smerujúcu proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o vine odvolací súd neuznal a logicky 
potom nemohol považovať za dôvodné jeho odvolanie proti výroku o treste, ktoré obsahuje písomné 
odvolanie obžalovaného (č.l. 478 súdneho spisu). Výhrady k uloženému trestu z hľadiska jeho druhu a 
výmery neobsahuje písomné odvolanie obžalovaného (č.l. 478-495 súdneho spisu).  
 
 Odvolanie obžalovaného neobsahuje ani konkrétne výhrady k rozhodnutiu súdu prvého stupňa 
o nárokoch poškodenej L. F.. Podľa názoru odvolacieho súdu výrok o škode zodpovedá zákonu a 
stavu veci, a preto nezistil dôvod akýmkoľvek spôsobom zasahovať do tohto výroku rozsudku súdu 
prvého stupňa. Krajský súd pripomína, že zo spisu nie sú zistiteľné žiadne úkony obžalovaného 
smerujúce k vráteniu finančnej hotovosti poškodenej.  
 
 Odvolací súd preskúmal správnosť konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku 
obžalovaným a nezistil žiadne pochybenia. Nezistil ani chyby, ktoré odvolaním neboli vytýkané a 
ktoré by boli takej povahy, že by odôvodňovali po právoplatnosti rozsudku podanie mimoriadneho 
opravného prostriedku, a to dovolania na základe ustanovenia § 371 ods. 1 Tr. por. alebo § 371 ods. 3 
Tr. por.  
 
 Na základe týchto skutočností potom krajský súd ako súd odvolací odvolanie obžalovaného R. 
L. podľa § 319 Tr. por. ako nedôvodné zamietol. 
 
 
P o u č e n i e :  
Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. 
 
 
Krajský súd v Žiline, dňa 3.7.2018 
 
JUDr. Pavol Polka 
Predseda senátu 
 
Za správnosť: Ing. Eva Labantová 
 
Krajský súd v Žiline 
Za správnosť anonymizácie: 


