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Editorial 
 

 Na základe zákona č. 301/2005 Z.z. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) boli 
vypracované nové vzory pre vyšetrovateľov Policajného zboru (ďalej len „PZ“) a poverených 
príslušníkov PZ.  

 V prípade, ak sa vo vzoroch uvádza vyšetrovateľ PZ a použije ich poverený príslušník 
PZ nahradí slová „vyšetrovateľ PZ“ slovami „poverený príslušník PZ“. 

 Ak sa vo vzoroch uvádza vyšetrovanie, v prípade skráteného vyšetrovania sa v nich 
uvedú slová „skrátené vyšetrovanie“. 

 Vzory budú k dispozícii aj v elektronickej podobe. Pri ich použití do vyšetrovacích 
spisov je potrebné vzory vytlačiť bez vysvetliviek tam uvedených. 

 Vzory budú využívané aj ako učebná pomôcka študentmi Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave. 
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Vzor č.1 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ............................................................... 

                                                                                                                               (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku (per analogiam)  v y l u č u j e m  trestnú vec obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného uznesením (koho) ....................................................................................................................................... 

zo dňa ..................... ČVS: ......................................za * ............................................................................. podľa 

§......................... Trestného zákona ................................................................................................................ 

zo spoločného konania z trestnej veci  obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 
stíhaného uznesením (koho) ....................................................................................................................................... 

zo dňa ..................... ČVS: ......................................za * ............................................................................. podľa 

§................... ..... Trestného zákona. 

 Vylúčená trestná vec obvineného ............................................... bude vedená na ............................. úrade 

.......................................................................... pod  ČVS: ........................................ . 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uvedú sa skutočnosti,  ktoré odôvodňujú vylúčenie trestnej veci zo spoločného konania. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                   

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade vylúčenia dvoch i viacerých vecí toho istého obvineného. Ak sa 
vylučuje viac skutkov, označia sa poradovými číslami. 

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 2 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ................................................................ 

                                                                                                                          (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 21 ods. 3 Trestného poriadku (per analogiam)  s  poukazom  na § 18 ods. 1  Trestného poriadku 

 s p á j a m  na spoločné konanie trestnú vec obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného uznesením (koho) ....................................................................................................................................... 

zo dňa ..................... ČVS: ......................................za * ............................................................................. podľa 

§........................ Trestného zákona ................................................................................................................. 

s trestnou vecou obvineného  

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 
stíhaného uznesením (koho) ....................................................................................................................................... 

zo dňa ..................... ČVS: ......................................za * ............................................................................. podľa 

§........................ Trestného zákona ................................................................................................................. 

 

 Spoločné konanie bude vedené na úrade ..................................................................................................... 

pod ČVS: .................................................. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

Uvedú sa aj skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie spoločného konania za podmienok § 18 ods.1 
Trestného poriadku. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                                          Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivky: 

Tento vzor sa primerane použije aj v prípade spojenia dvoch alebo viacerých vecí toho istého 
obvineného. 

* Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 3 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ........................................................................ 

                                                                                                                         (miesto a dátum) 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

     Podľa § 22 ods. 1 (ods. 2) Trestného poriadku (per analogiam) v trestnej veci obvineného  

.....................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko) 

 

stíhaného za*.. .................................................................... podľa § ...............................Trestného zákona v spore 

o príslušnosť medzi úradom  ................................... a úradom ...........................................  určujem príslušným    

na vyšetrovanie úrad ........................................... 

 

 

                                                            O D Ô V O D N E N I E 

      V odôvodnení je potrebné uviesť a konkretizovať dôvody určujúce príslušnosť úradu....................................... 
(§ 15 až 20Trestného poriadku).  

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.  

 

 

                                                                                                                           Riaditeľ 

                                                                                                                 (hodnosť, meno a priezvisko) 

 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivka: 

 * Uvedie sa prečin, zločin, obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 4 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  .................................................................... 

                                                                                                                         ( miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

          Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku (per analogiam) na základe  návrhu strany......................................... 

                                                                                                                  (meno , priezvisko, procesné postavenie) 
na odňatie trestnej veci vedenej na úrade............., v ktorej je trestne stíhaný .......................................................... 

                                                                                                                       (meno,  priezvisko, dátum narodenia) 

 ................................................... za* .......................... podľa § ........... Trestného zákona (úradu) a jej   prikázaní 

inému úradu ................ som rozhodol, že trestnú vec  n e o d n í m a m. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 Uviesť v čom spočívajú dôvody na odňatie a prikázanie veci uvedené v návrhu strany. Ďalej treba 
uviesť, že po preskúmaní predmetného návrhu neboli zistené dôležité dôvody na odňatie trestnej veci (úradu) 
a jej prikázanie inému (úradu). 

 

POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. 

 

 

                                                                                                                      Riaditeľ 

                                                                                                         (hodnosť, meno a priezvisko) 

 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

  Podľa § 23 ods. 1 možno zmeniť len miestnu príslušnosť a nie aj vecnú. Vec môže byť odňatá len 
z dôležitých dôvodov. 

 * Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin.  
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Vzor č. 5 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  .................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

          Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku (per analogiam), v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 
                                            (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) 
stíhaného za trestný čin*.................................................................................... podľa §  .......................................... 

Trestného zákona , ktorá je vedená na (úrade) ................................................................................... pod ČVS : 

................................. na základe návrhu strany ......... ................................................................................................ 

  (meno, priezvisko, procesné postavenie) 

o d n í m a m  vyšetrovanie predmetnej veci (úradu) ..........................................................a   p r i k a z u j e m   ju 

na vyšetrovanie (úradu) ............................................................................................. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

     Uviesť  v čom spočívajú dôvody na odňatie a prikázanie veci uvedené v návrhu strany. Ďalej treba uviesť, že 
po preskúmaní predmetného návrhu boli zistené dôležité dôvody na odňatie trestnej veci (úradu) a prikázanie 
inému (úradu). 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu  sťažnosť nie je prípustná. 

 

                        

                                                                                                                                Riaditeľ 

                                                                                                                       (hodnosť, meno priezvisko)                                             

  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 6 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  .................................................................... 

                                                                                                                                (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 29 ods.  2 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *................................................................................... podľa § ...............................Trestného zákona, 

u r č u j e m  tlmočníkovi ..........................................................................................................................................  

(meno, priezvisko,  dátum narodenia, bydlisko) 

odmenu za tlmočenie a náhradu hotových výdavkov 

1) odmena za tlmočnícky úkon ................. hod. ...................... Sk, 

2) náhrada hotových výdavkov                          ........................Sk, 

                                                              Celkom ....................... Sk. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

 

V odôvodnení treba uviesť, k akému výsluchu bol potrebný tlmočnícky úkon, kedy a na akú dobu,  a  
prečo vyšetrovateľ PZ nesúhlasí s vyúčtovaním náhrady výdavkov alebo odmeny tlmočníka. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj na prekladateľa. 

 * Uviesť prečin, zločin, obzvlášť závažný zločin. 

 

 

 

 



 
 

9

Vzor č. 7 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 .............................................................. 

                                                                                                                             (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku, s poukazom na § 31 ods. 1 Trestného poriadku, v trestnej veci 
obvineného.................................................................................................................................................................. 

                            (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 
stíhaného za* ............................................................................................................................................. podľa 

§....................Trestného zákona, ktorá je vedená na ...................................... úrade ...................................... pod 

ČVS: .........................................., na základe námietky (uviesť stranu, ktorá podala námietku, napr. obvinený, 

obhajca a pod.) proti (uviesť vyšetrovateľa PZ, proti ktorému námietka smeruje),  n e v y l u č u j e    sa  z 

vykonávania úkonov trestného konania. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uviesť obsah námietky zaujatosti, posúdenie námietky z hľadiska či táto nezakladá, resp. zakladá 
pochybnosť o nezaujatosti a v akom smere (napr. pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých 
sa úkon priamo dotýka, k ich obhajcom, zákonným zástupcom a splnomocnencom alebo pre pomer k inému 
orgánu činnému v trestnom konaní) a odôvodnenie rozhodnutia. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia uznesenia; sťažnosť nebráni vykonaniu nariadeného úkonu trestného konania. 

 

                                                                                                                                         Vyšetrovateľ PZ  

                                                                                                                                       (Poverený príslušník PZ)      

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri nevylúčení zapisovateľa (§ 32 ods. 2). 

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 8 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 .................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku, s poukazom na § 31 ods. 1 Trestného poriadku, v trestnej veci 
obvineného ................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 
stíhaného za* ............................................................................................................................................. podľa 

§.......................Trestného zákona, ktorá je vedená na .................... úrade............................................. pod ČVS: 

.........................................., na podklade námietky zaujatosti podanej (uviesť stranu)   z vykonávania úkonov 

trestného konania  v y l u č u j e m  (uviesť vyšetrovateľa PZ, o vylúčenie ktorého ide).  

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uviesť v čom spočívajú skutočnosti,  ktoré majú zakladať pochybnosť o nezaujatosti vyšetrovateľa PZ 
a v akom smere (napr. pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám,  ktorých sa úkon priamo dotýka, k 
ich obhajcom, zákonným zástupcom a splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom 
konaní) a odôvodnenie rozhodnutia. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia uznesenia; sťažnosť nebráni vykonaniu nariadeného úkonu trestného konania. 

 

                                                                                                                                             Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ)         

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

                                             

Vysvetlivka: 

Vzor sa primerane použije aj v prípade, že dôjde k vylúčeniu zapisovateľa z úkonov trestného konania 
(§ 32 ods. 2). 
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Vzor č. 9 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku  u k l a d á m  obvinenému  
..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

poriadkovú pokutu v sume .................. Sk, slovom  ................................................................, lebo napriek 

predchádzajúcemu napomenutiu ................................................................................................................................ 

                                                                      (doplniť právnu vetu v súlade s § 70 ods.1 Trestného  poriadku) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba opísať konanie osoby, okolnosti a dôvody (predchádzajúce napomenutie), ktoré 
viedli k uloženiu poriadkovej pokuty, včítane uvedenia, či toto konanie naplnilo podmienky uvedené v § 70 
ods.1 Trestného poriadku. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok.  

 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ)   

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

  

Vysvetlivka: 

     Vzor sa primerane použije aj v prípadoch uloženia poriadkovej pokuty iným osobám. 
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Vzor č. 10 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ........................................................................ 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku  v trestnej veci  obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *........................................................................................... podľa § ..................... Trestného zákona, 

vec ............................................................................................................................................................................. 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89  ods. 1 Trestného poriadku  vydaná .. ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

v r a c i a m  (komu).................................................................................................................................................... 

                                (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorej sa vec vracia), 

lebo pre ďalšie konanie už nie je potrebná a neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie a nie sú 

pochybnosti o práve menovaného na túto vec. 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Treba uviesť predovšetkým kedy, komu a za akých okolností, na základe akého rozhodnutia bola vec, 
vydaná, odňatá alebo zaistená,  či  ide o osobu, ktorá vec vydala (ktorej bola vec odňatá alebo zaistená) alebo o 
osobu, ktorá si  na vec uplatnila  nárok, ako aj odôvodnenie, že právo tejto osoby na vrátenie veci je nepochybné. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa  PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                     Odtlačok pečiatky                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                  so štátnym znakom                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky:  

 Vzor sa primerane použije aj pre vrátenie veci, ktorá bola vyšetrovateľom PZ odňatá  podľa § 91 ods. 1 
alebo prevzatá podľa § 92 Trestného poriadku. 

 Vzor sa primerane použije aj pre vrátenie vydaných počítačových dát podľa § 90 ods. 1 písm. e (§ 97 
ods. 2). 

 * Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin 

U vrátenej veci treba uviesť jej poradové číslo, ktoré je uvedené v zápisnici o vykonaní domovej - 
osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov alebo pozemkov, resp. v zápisnici o vydaní, odňatí alebo 
prevzatí veci. Vrátenie veci sa buď vyznačí na uznesenie alebo sa spracuje o tom zápisnica, resp. potvrdenie. 
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Vzor č. 11 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*................................................................................................... podľa § ............... Trestného zákona, 

vec............................................................................................................................................................................... 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná .......................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

u k l a d á m do úschovy ........................ súdu v  ....................................................... 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Treba uviesť predovšetkým dôvod vydania (odňatia alebo prevzatia) vecí, dôvody uloženia veci do 
úschovy súdu (napr. to, že si na ňu robí nárok ďalšia osoba) a sú pochybnosti o práve na vec.  

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa do 3 dní od 
oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

Osobu, ktorá si na uvedené veci robí nárok,  upozorňujem, aby si svoj nárok uplatnila 
v občianskom súdnom konaní. 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                      Odtlačok pečiatky                       (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                      so štátnym znakom                  (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri uložení veci,  ktorá bola vyšetrovateľom PZ odňatá podľa § 91 ods. 1 
alebo prevzatá podľa § 92 Trestného poriadku. 

Vzor sa primerane použije aj na úschovu vydaných počítačových dát podľa § 90 ods. 1 písm. e (§ 90 
ods. 2).  

Vzor sa použije aj v prípade, ak si na vec uplatňuje nárok viacero osôb alebo vtedy, ak je pochybnosť o 
práve na vec tej osoby, ktorej bola odňatá. 

* Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

U veci treba uviesť jej poradové číslo, ktoré je uvedené v zápisnici o vykonaní domovej - osobnej 
prehliadky a prehliadky iných priestorov alebo pozemkov, resp. v zápisnici o vydaní, odňatí alebo prevzatí veci. 
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Vzor č. 12 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ........................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 97 ods.3 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za * ................................................................................................. podľa § ............... Trestného zákona, 

vec............................................................................................................................................................................... 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná .......................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

o d o v z d á v a m  ........................... súdu v ........................................ na predaj, lebo uvedená vec nemohla byť 

vrátená alebo vydaná v zmysle § 97 ods. 1 Trestného poriadku a je nebezpečenstvo, že sa skazí. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 Treba uviesť predovšetkým dôvody  vydania (odňatia alebo prevzatia) veci, na základe akého 
rozhodnutia, dôvody nemožnosti vrátenia veci tomu, kto ju vydal (komu bola odňatá), prípadne tomu, kto si na 
ňu uplatnil nárok, dôvody, pre ktoré nie je možné vec ďalej uschovať. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok.  

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                       Odtlačok pečiatky                                   (Poverený príslušník PZ) 

                                                                       so štátnym znakom                                (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri odovzdaní veci,  ktorá bola vyšetrovateľom PZ odňatá podľa § 91 ods. 
1 alebo prevzatá podľa § 92 Trestného poriadku. 

*Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin 

Pred predajom treba vec vyfotografovať.  

V zozname vecí určených na predaj treba uvádzať poradové číslo, ktoré je uvedené v zápisnici o 
vykonaní domovej - osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov alebo pozemkov,  resp. v zápisnici o  
vydaní  alebo odňatí alebo prevzatí veci. 

  O predaj veci treba požiadať príslušný súd. Na predaj sa použijú primerane predpisy o súdnom predaji 
zexekvovaných hnuteľných vecí. 

Vzor sa primerane použije aj pre postup podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku, pokiaľ osoba, ktorá má 
na vec nepochybné právo, ju napriek výzve neprevezme. Tieto skutočnosti sa uvedú v odôvodnení. 
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Vzor č. 13 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 .................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*................ .................................................................................... podľa § ............. Trestného zákona, 

vec .............................................................................................................................................................................. 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89  ods. 1 Trestného poriadku  vydaná ........................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

v y d á v a m  obvinenému 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,  bydlisko) 

lebo v lehote uvedenej vo vyhlásení verejného opisu veci si  nikto iný neuplatnil  nárok na jej vrátenie a nie je 
dokázané, že obvinený, ktorý  požiadal o vrátenie jemu odňatej veci,  ju nadobudol trestným  činom. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení sa uvedie kedy a pod akým ČVS bolo urobené vyhlásenie verejného opisu veci. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

                        

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                          Odtlačok pečiatky                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                          so štátnym znakom                         (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri vydaní veci,  ktorá bola vyšetrovateľom PZ odňatá podľa § 91 ods. 1 
alebo prevzatá  podľa § 92 Trestného poriadku. 

 Vzor sa primerane použije aj pri vydaní počítačových dát (§ 90 ods. 1 písm. e). 

 * Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 14 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                .......................................................................... 

                                                                                                                            (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.................................................................................................... podľa § ............. Trestného zákona, 

vec .............................................................................................................................................................................. 

                                                                 (označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ...................... podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná............................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala) 

o d o v z d á v a  m **...................................................................................................., ktorý vykoná jej realizáciu, 

(uvedie sa príslušný úrad) 

lebo v lehote uvedenej vo vyhlásení verejného opisu veci si  nikto iný neuplatnil  nárok na jej vrátenie a ide o 
vec, ktorú obvinený nadobudol trestným  činom (obvinený nepožiadal o vrátenie veci). 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení sa uvedie kedy a pod akým ČVS bolo urobené vyhlásenie verejného opisu veci. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

                      Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo vlastníka žiadať vydanie sumy utŕženej za vec. 

                                                                              

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                   Odtlačok pečiatky                                       (Poverený príslušník PZ) 

                                                                  so štátnym znakom                                   (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri odovzdaní veci, ktorá bola vyšetrovateľom prevzatá podľa § 92 
Trestného poriadku. 

* Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

** Uvedie sa príslušný úrad v zmysle zákona č. 222/1996 Z.z o organizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Vzor č. 15 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ......................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za trestný čin ................................................................................. podľa § .................Trestného zákona, 

vec ............................................................................................................................................................................. 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná .......................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala) 

bude zničená, lebo ide o bezcennú vec.  

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis trestnej veci,  kde,  kedy a kým, ako aj z rozhodnutia koho bola 
vec vydaná alebo odňatá, dôvody, ktoré vedú k rozhodnutiu o zničení veci (nie je známe, komu vec patrí, nie je 
známy pobyt poškodeného), ako aj odôvodnenie, že ide o bezcennú vec, ktorú nie je možné odovzdať ako 
surovinu príslušnej organizácii. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                    Odtlačok pečiatky                                    (Poverený príslušník PZ) 

                                                                   so štátnym znakom                                 (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri zničení veci,  ktorá bola vyšetrovateľom odňatá podľa § 91 alebo 
prevzatá podľa § 92 Trestného poriadku. 

Vzor sa primerane použije aj na vydané počítačové údaje (§ 90 ods. 1 písm. e). 

Vec môže byť zničená až vtedy, keď sa uznesenie stane právoplatným. 

O zničení veci sa spíše zápisnica, alebo sa táto okolnosť poznamená na uznesení o zničení veci.  
 * Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 16 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ........................................................................ 

                                                                                                                           (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

  Podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za* ....................................................................................... podľa § ......................... Trestného zákona, 

vec............................................................................................................................................................................... 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ......................  podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná .......................................................... 

.....................................................................................................................................................................................                   
(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala) 

o d o v z d á v a m**............................................................................................................................. na realizáciu, 

(uvedie sa príslušný úrad) 

lebo vec nie je potrebná na ďalšie konanie a jej cena je nepatrná. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

  Treba uviesť predovšetkým stručný opis trestnej veci, dôvod vydania alebo odňatia veci, kedy, kým a z 
koho rozhodnutia bola vec vydaná alebo odňatá, dôvody odovzdania veci úradu, odôvodnenie, že nie je potrebná 
na ďalšie konanie, že jej cena je nepatrná, jej majiteľ nie je známy, že nárok na vec si  neuplatnila iná osoba. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok.  

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                    Odtlačok pečiatky                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                   so štátnym znakom                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

      Vzor sa primerane použije aj v prípade ak vec bola odňatá podľa § 91 ods. 1 alebo prevzatá podľa § 92 
Trestného poriadku. 

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

               ** Uvedie sa príslušný úrad v zmysle zákona č. 222/1996 Z.z. 
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Vzor č. 17 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                               ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 142 ods.1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *................................................................... podľa § ........................ Trestného zákona  p r i b e r á m   

znalca z odboru........................................................................................................................................................... 

(meno,  priezvisko a bydlisko znalca, zapísaného v zozname znalcov) 

V znaleckom posudku treba posúdiť a zodpovedať tieto otázky: 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba stručne opísať trestnú vec, zdôvodniť potrebu znaleckého dokazovania a pribratia 
znalca, skutočnosti dôležité pre trestné konanie, na  posúdenie ktorých sú potrebné odborné znalosti. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku znalca upozorňujem na význam znaleckého posudku z hľadiska 
všeobecného záujmu a na trestné následky nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného zákona a 
na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré môže byť vylúčený alebo ktoré mu inak bránia byť vo 
veci činný ako znalec. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcovi dané potrebné vysvetlenia. Nie je oprávnený 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy,  ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného,  svedkov  alebo pri vykonávaní iných dôkazov a vypočúvaným klásť 
otázky. Taktiež má právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebuje na účely podania posudku. 

Znalecký posudok podajte písomne v ........ vyhotoveniach do ...................... Za znalecký posudok bude 
v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „Vyhl. MS SR č. 
491/2004 Z.z.“)  vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za znalecký posudok. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť pre vecné dôvody a osobu znalca, ktorú je  možné 
podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                               Odtlačok pečiatky                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                               so štátnym znakom                       (hodnosť, meno, priezvisko)  
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Vysvetlivky: 

 Pokiaľ je v zmysle § 15 zák. č. 382/2004 Z.z. pribraný znalec nezapísaný v zozname znalcov, je 
potrebné, aby najprv zložil sľub (§ 5 ods. 6, 143 ods. 2). 

 Vzor sa primerane použije aj na pribratie znalca KEÚ PZ s tým, že z textu odôvodnenia v štvrtom 
odseku sa vypustí druhá veta. 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 18 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ..................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného ...................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za * ....................................................................................... podľa §....................... Trestného zákona,  

na základe písomného príkazu sudcu pre prípravné konanie...................................................................................... 

                                                                                           (názov súdu, číslo písomnosti a dátum vydania príkazu) 

podľa § 150 Trestného poriadku  p r i b e r á m na vyšetrenie duševného stavu svedka 
.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

znalca ......................................................................................................................................................................... 

(meno,  priezvisko a bydlisko znalca zapísaného v zozname znalcov) 

V znaleckom posudku treba posúdiť a zodpovedať tieto otázky: 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis trestnej veci a dôvody, pre ktoré bolo rozhodnuté na základe 
písomného príkazu sudcu  pre prípravné konanie o vyšetrení duševného stavu svedka. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku znalca upozorňujem na význam znaleckého posudku z hľadiska 
všeobecného záujmu a na trestné následky nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného zákona a 
na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohol byť vylúčený alebo ktoré mu bránia byť vo 
veci činný ako znalec. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcovi dané potrebné vysvetlenia. Nie je oprávnený 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy,  ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného,  svedkov a vykonávaní iných dôkazov a aby vyslúchaným osobám kládol 
otázky. Taktiež má právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebuje na účely podania posudku. 

Znalecký posudok podajte písomne v ........ vyhotoveniach do .................... . Za znalecký posudok bude 
v zmysle Vyhl. MS SR č. 491/2004 Z.z. vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za znalecký posudok. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť pre vecné dôvody alebo osobu znalca, ktorú je  
možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný 
účinok. 

                                                                                                                                             Vyšetrovateľ PZ 

                                                                 Odtlačok pečiatky                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                 so štátnym znakom                                     (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 19 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                .......................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného  

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *........................................................................ podľa § ........................................Trestného zákona,  

na základe písomného príkazu sudcu pre prípravné konanie ..................................................................................... 

(názov súdu, číslo písomnosti a dátum vydania príkazu) 

podľa § 148 ods. 1  Trestného poriadku  p r i b e r á m   na vyšetrenie jeho duševného stavu  znalcov 

.................................................................................................................................................................................... 

(mená,  priezviská a bydlisko znalcov zapísaných v zozname znalcov) 

V znaleckom posudku treba posúdiť a zodpovedať tieto otázky:  

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis trestnej veci obvineného a dôvody, pre ktoré bolo rozhodnuté 
na základe písomného príkazu sudcu pre prípravné konanie o vyšetrení duševného stavu obvineného. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku znalcov upozorňujem na význam znaleckého posudku z 
hľadiska všeobecného záujmu,  na trestné následky nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného 
zákona a na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohli byť vylúčení alebo ktoré im bránia 
byť vo veci činní ako znalci. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcom dané potrebné vysvetlenia. Nie sú oprávnení 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy,  ani robiť právne závery. Bude im umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámili s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného , svedkov a vykonávaní iných dôkazov a vyslúchaným osobám klásť 
otázky. Taktiež majú právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku. 

Znalecký posudok podajte písomne v ........ vyhotoveniach do .................... . Za znalecký posudok bude 
v zmysle Vyhl. MS SR  č. 491/2004 Z.z. vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za znalecký posudok. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť pre vecné dôvody alebo pre osobu znalca, ktorú je  
možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný 
účinok. 

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                        Odtlačok pečiatky                     (Policajný orgán PZ) 

                                                                                        so štátnym znakom              (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivka: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 

 



 
 

23

Vzor č. 20 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného 
.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *....................................................................................... podľa § ........................ Trestného zákona, 

na základe uznesenia sudcu pre prípravné konanie podľa § 148 ods. 3 Trestného poriadku.................................. 

(názov súdu, meno sudcu, číslo písomnosti a dátum vydania uznesenia) 

  p r i b e r á m   na vyšetrenie jeho duševného stavu pozorovaním v ................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

(názov zdravotníckeho zariadenia alebo osobitného nápravného zariadenia) 

 znalcov..................................................................................................................................................................... 

( mená, priezviská a bydlisko znalcov zapísaných v zozname znalcov) 

V znaleckom posudku treba posúdiť a zodpovedať na tieto otázky: 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis trestnej veci obvineného a dôvody, pre ktoré bolo rozhodnuté 
na základe uznesenia sudcu pre prípravné konanie o vyšetrení duševného stavu obvineného pozorovaním. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku znalcov upozorňujem na význam znaleckého posudku z 
hľadiska všeobecného záujmu a na trestné následky nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného 
zákona a na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohli byť vylúčení alebo ktoré im bránia 
byť vo veci činní ako znalci. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcom dané potrebné vysvetlenia. Nie sú oprávnení 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy a ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámili s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa im tiež dovoliť, aby 
boli prítomní pri výsluchu obvineného,  svedkov a vykonaní iných dôkazov, a  aby vyslúchaným osobám kládli 
otázky. Taktiež majú právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku. 

Znalecký posudok podajte písomne v ........ vyhotoveniach do .................... . Za znalecký posudok bude 
v zmysle Vyh. MS SR č. 491/2004 Z.z.  vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za znalecký posudok. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť pre vecné dôvody a osobu znalca, ktorú je  možné 
podať u vyšetrovateľa  PZ do 3 dní od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                     Odtlačok pečiatky                                                  (Poverený príslušník PZ) 

                                                    so štátnym znakom                                                (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivka: 

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 21 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ............................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za * ........................................................................................  podľa § ....................... Trestného zákona 

 p r i b e r á m  ........................................................................................................................................................... 

(organizáciu špecializovanú na znaleckú činnosť) 

na podanie posudku  .................................................................................................................................................. 

(uviesť, čoho sa posudok týka, z akého odboru alebo odvetvia) 

 

V posudku treba posúdiť a odpovedať na tieto otázky: 

 

O D Ô V O D N E N I E 
V odôvodnení treba stručne opísať trestnú vec, odôvodniť potrebu znaleckého dokazovania a pribratia 

organizácie špecializovanej na znaleckú činnosť na podanie posudku a uviesť skutočnosti dôležité pre trestné 
konanie, na posúdenie ktorých treba odborné znalosti. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku osobu určenú organizáciou špecializovanou na znaleckú činnosť 
upozorňujem na význam znaleckého posudku z hľadiska všeobecného záujmu, na trestné následky nepravdivého 
znaleckého posudku podľa § 347 Trestného zákona a na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré 
by mohol byť vylúčený alebo ktoré mu bránia byť vo veci činný ako znalec. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcovi dané potrebné vysvetlenia. Nie je oprávnený 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného, svedkov a vykonávaní iných dôkazov a aby výslúchaným osobám kládol 
otázky. Taktiež má právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku. 

Posudok podajte písomne v ....... vyhotoveniach do ................... Podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku 
v posudku označte osobu (osoby), ktorá posudok vypracovala a môže byť v prípade potreby vypočutá ako 
znalec. Za posudok bude znaleckej organizácii  vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za posudok v 
zmysle Vyhl. MS SR  č.  491/2004 Z.z. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
odo dňa  oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok 

 

                                                               Odtlačok pečiatky                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                               so štátnym znakom                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky:  

 Vzor sa primerane použije aj na pribratie KEU PZ  alebo Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR 
s tým, že z textu odôvodnenia v štvrtom odseku sa vypustí tretia veta.  

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 22 

............................................................................ 

(označenie útvaru) 

 

ČVS:                                                                                                 .......................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

Podľa § 147 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.........................................................................................  podľa § ....................... Trestného zákona 

 p r i b e r á m  ........................................................................................................................................................... 

(znalecký ústav ) 

na podanie posudku (preskúmanie posudku znalca) ............................................................................................... 

                                                                        (uviesť čoho sa posudok týka,  z akého odboru alebo odvetvia) 

V posudku treba posúdiť a odpovedať na tieto otázky: 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 
V odôvodnení treba stručne opísať trestnú vec, odôvodniť potrebu znaleckého dokazovania a pribratia 

znaleckého ústavu  na podanie posudku alebo preskúmanie posudku podaného znalcom a uviesť skutočnosti 
dôležité pre trestné konanie, na posúdenie ktorých treba osobitné odborné znalosti. 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku znalca - osobu určenú znaleckým ústavom  upozorňujem na 
význam znaleckého posudku z hľadiska všeobecného záujmu, na trestné následky nepravdivého znaleckého 
posudku podľa § 347 Trestného zákona a na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohol 
byť vylúčený alebo ktoré mu bránia byť vo veci činný ako znalec. 

Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcovi dané potrebné vysvetlenia. Nie je oprávnený 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného, svedkov a vykonávaní iných dôkazov a aby vyslúchaným osobám kládol 
otázky. Taktiež má právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku. 

Posudok podajte písomne v ....... vyhotoveniach do ................... Podľa § 147 ods. 3 Trestného poriadku 
v posudku uveďte osobu (osoby), ktorá posudok vypracovala a môže byť v prípade potreby vypočutá ako znalec. 
Za posudok bude znaleckému ústavu  vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za posudok v zmysle 
Vyhl. MS SR  č.  491/2004 Z.z. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
odo dňa  oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                    

                                                            Odtlačok pečiatky                                                  Vyšetrovateľ PZ 

                                                             so štátnym znakom                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj na KEÚ PZ v prípade, za splnenia podmienok uvedených v § 19 zák. č. 
382/2004 Z.z. V takom prípade sa vypustí posledná veta zo štvrtého odseku. 

 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 23 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 152 ods.  2 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za * .................................................................................. podľa § ...............................Trestného zákona, 

u r č u j e m  ............................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko znalca, poprípade znalecký  ústav alebo organizácia 
špecializovaná na znaleckú činnosť ) 

ktorý bol ako znalec pribraný uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa ...................... ČVS  

1) odmena za znalecký úkon ...................... hod.  á .........................Sk  spolu .......................... Sk, 

2) odmena hotových výdavkov                                                                        ............................Sk, 

                                                                                                           Celkom   ........................... Sk. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť, na aký účel, z akého odboru, od koho a kedy bol znalecký posudok 
vyžiadaný,  a prečo vyšetrovateľ PZ nesúhlasí s vyúčtovaním náhrady výdavkov alebo odmeny znalca 
(znaleckého ústavu  alebo organizácie špecializujúcej sa na znaleckú činnosť). 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 
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Vzor č. 24 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                .......................................................................... 

                                                                                                                            (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 156 ods.1 Trestného poriadku  n a r i a ď u j e m  vykonanie prehliadky a pitvy mŕtvoly 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

nájdenej dňa ................................. v ........................................................................................................................... 

Súčasne podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku  p r i b e r á m  na tento účel znalcov 

..................................................................................................................................................................................... 

(mená, priezviská a bydlisko znalcov zapísaných v zozname znalcov) 

Otázky, ktoré treba posúdiť a zodpovedať: 

1) ................................................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................................................. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Stručné opísanie veci pre orientáciu znalcov. 

Vzhľadom na podozrenie, že smrť menovanej osoby bola spôsobená trestným činom, bolo s 
prihliadnutím na § 142 ods. 1 Trestného poriadku rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. 

Podľa § 144 Trestného poriadku znalcov upozorňujem na význam znaleckého posudku z hľadiska 
všeobecného záujmu a na trestné následky nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného zákona a 
na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohli byť vylúčení alebo ktoré im inak bránia byť 
vo veci činní ako znalci. 

Podľa § 145 Trestného poriadku budú znalcom dané potrebné vysvetlenia. Nie sú oprávnení riešiť  
právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť právne závery. Môžu sa oboznámiť s obsahom spisu alebo 
sa im spis zapožičia, ak je to potrebné pre vypracovanie posudku. Môže sa im tiež dovoliť, aby boli prítomní pri 
výsluchu obvineného, svedkov a vykonávaní iných dôkazov a aby vyslúchaným osobám kládli otázky. Taktiež 
majú právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku. 

Znalecký posudok podajte písomne v ........ vyhotoveniach do .................... Za znalecký posudok bude v 
zmysle Vyhl. MS SR č. 491/2004 Z.z. vyplatená náhrada hotových výdavkov a odmena za znalecký posudok. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť pre vecné dôvody alebo osobu znalca, ktorú je  
možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný 
účinok. 

                                                                                                                                                                                                                
Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 
so štátnym znakom 
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Vzor č. 25 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ................................................................ 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 174 ods. 1 Trestného poriadku (per analogiam), s poukazom na § 180 Trestného poriadku,  

v trestnej veci obvineného........................................................................................................................................... 

                                           (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*.....................................................podľa §................................................................Trestného zákona 

uznesenie o................................................................................................................................................................. 

(označenie rozhodnutia, ktorého sa oprava týka) 

ktoré bolo vydané dňa ................ pod ČVS: .....................  o p r a v u j e m   v časti............................................... 

                                                                                                          (uviesť časť uznesenia, ktorej sa oprava týka) 
ktorú nahradzujem..................................................................................................................................................... 

( uviesť správny text) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť najmä dôvody, ktoré viedli  k oprave uznesenia, okrem iného i to, z akého 
podnetu sa robí, skutočnosti,  ktoré potvrdzujú správnosť a odôvodnenosť opravy. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

    

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 26 

 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 190 ods. 1 Trestného poriadku  v y h o v u j e m  sťažnosti 

..................................................................................................................................................................................... 

( meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko osoby,  ktorá podala sťažnosť) 

proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ zo dňa .................. ČVS ...........................................,  ktorým bolo rozhodnuté o  

.....................................................................................................................................................................................
(stručný obsah výroku napadnutého uznesenia) 

 
a napadnuté uznesenie ruším *) - ruším  v časti  (uviesť zrušenú časť) *)   

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť najmä skutočnosti týkajúce sa obsahu pôvodného uznesenia, že sťažnosť  
bola podaná včas a oprávnenou osobou a že jej možno vyhovieť  v plnom rozsahu bez toho, aby boli dotknuté 
práva inej osoby. Ak uznesenie, proti  ktorému sťažnosť smeruje, bolo vydané s predchádzajúcim súhlasom 
prokurátora alebo na jeho pokyn, treba tiež v odôvodnení uviesť, že sťažnosti bolo vyhovené po 
predchádzajúcom  súhlase prokurátora. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

  

Vysvetlivky: 

Ak dal k napadnutému uzneseniu vyšetrovateľa PZ predchádzajúci súhlas alebo pokyn prokurátor, 
môže  sťažnosti proti takémuto uzneseniu vyšetrovateľ PZ sám vyhovieť len s predchádzajúcim súhlasom 
prokurátora. 

 *) Použiť text zodpovedajúci spôsobu, akým sa sťažnosti vyhovuje. 
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Vzor č. 27 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                .............................................................. 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 193 ods. 1 písm.  b) Trestného poriadku, s poukazom na § 32 ods. 5 Trestného poriadku,  

v trestnej veci obvineného .......................................................................................................................................... 
(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*.............................. podľa § .................... Trestného zákona, sťažnosť ................................................ 

(označenie osoby, ktorá podala sťažnosť) 

podanú dňa .................. proti uzneseniu vyšetrovateľa  PZ  úradu............................................................................. 

ČVS: ...................................... zo dňa ....................,  ktorým bolo podľa § 32 ods. 2 (alebo 3) Trestného poriadku 

rozhodnuté o námietke zaujatosti,  z a m i e t a m ,  lebo bola podaná oneskorene. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uviesť, v čom spočívajú dôvody, ktoré majú zakladať  pochybnosti o nezaujatosti a v akom smere, kto, 
ako a kedy rozhodol o námietke, kedy bolo rozhodnutie doručené osobe oprávnenej podať sťažnosť, kedy jej 
uplynula lehota na podanie sťažnosti v zmysle § 187 ods. 1 Trestného poriadku a kedy táto osoba sťažnosť 
podala. Ďalej treba konštatovať, že sťažnosť bola síce podaná oprávnenou osobou, ale po uplynutí zákonom 
stanovenej lehoty a preto ju bolo potrebné zamietnuť ako oneskorene podanú.  

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.  

 

                                                                                                                                                    Riaditeľ      

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak sťažnosť, o ktorej sa rozhoduje, bola podaná neoprávnenou 
osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala alebo ktorá znovu podala sťažnosť, ktorú už pred tým výslovne 
vzala späť. 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 28 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ........................................................................ 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 193 ods. 1 písm.  c) Trestného poriadku, s poukazom na § 32 ods. 5 Trestného poriadku, 

v trestnej veci obvineného ........................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.................podľa § .......................Trestného zákona, sťažnosť............................................. podanú 

(označenie osoby, ktorá podala sťažnosť) 

dňa .................. proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ  úradu........................................................................................... 

ČVS: ...................................... zo dňa ....................,  ktorým bolo podľa § 32 ods. 2 (alebo 3) Trestného poriadku 

rozhodnuté o námietke zaujatosti,  z a m i e t a m ,  lebo nie je dôvodná. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uviesť,  v čom spočívajú dôvody, ktoré majú zakladať  pochybnosti o nezaujatosti a v akom smere, kto, 
ako a kedy rozhodol o námietke, resp. oznámení, kedy bolo rozhodnutie doručené osobe oprávnenej podať 
sťažnosť a kedy táto osoba sťažnosť podala. Ďalej treba uviesť, že podľa § 192 ods. 1 písm. a, b) Trestného 
poriadku bola preskúmaná správnosť napadnutého rozhodnutia a konanie, ktoré predchádzalo výroku tohto 
uznesenia, a že nebolo zistené porušenie zákona. Napokon sa uvedenie odôvodnenie rozhodnutia. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.  

 

                                                                                                                                                     Riaditeľ       

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivka: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 29 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ......................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 194 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, s poukazom na § 32 ods. 5 Trestného poriadku, 
v trestnej veci obvineného ........................................................................................................................................, 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*...............podľa § ................. Trestného zákona, na podklade sťažnosti............................................... 

(označenie osoby, ktorá podala sťažnosť) 
zo dňa ...........  proti uzneseniu vyšetrovateľa  PZ úradu  ......................................................................................... 

ČVS: ...................................... zo dňa ....................,  ktorým bolo podľa § 32 ods. 2 (alebo 3) Trestného poriadku 

rozhodnuté o námietke zaujatosti,  z r u š u j e m  a súčasne podľa § 32 ods. 2 (alebo 3) Trestného poriadku, 

s poukazom na § 31 ods. 1 Trestného poriadku,  v y l u č u j e m  vyšetrovateľa  PZ (uviesť hodnosť, meno a 

priezvisko) úradu ................................................ z vykonávania úkonov trestného konania. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uviesť,  v čom spočívajú dôvody, ktoré majú zakladať  pochybnosti o nezaujatosti a v akom smere, kto, 
ako a kedy rozhodol o námietke, resp. oznámení, kedy bolo rozhodnutie doručené osobe oprávnenej podať 
sťažnosť a kedy táto osoba sťažnosť podala. Ďalej treba uviesť, že podľa § 192 ods. 1 písm. a, b) Trestného 
poriadku bola preskúmaná správnosť napadnutého rozhodnutia a konanie, ktoré predchádzalo výroku tohto 
uznesenia, a že sa dospelo k záveru o dôvodnosti sťažnosti (v čom táto dôvodnosť spočíva).  

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.  

 

                                                                                                                                                   Riaditeľ      

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivka: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 30 

.......................................................................... 

                     (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                         ...................................................................... 

                                                                                                               (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 197 ods.1 písm. .... ) Trestného poriadku vec ............................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(uviesť stručne o akú vec – trestné oznámenie ide) 

o d o v z d á v a m .............................................................................................................................. na prejednanie 

   (označenie príslušného orgánu, ktorému sa vec odovzdáva) 

priestupku* (uviesť jeho pomenovanie a právnu kvalifikáciu podľa príslušného zákona), ktorého sa dopustil 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) 

nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa  § 197 ods. 2 Trestného poriadku. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení je potrebné uviesť: 

- stručný opis oznámenia a jeho obsah (napr. kedy a kto oznámil  vec a pod.), 

- ktoré úkony boli  vykonané na doplnenie trestného oznámenia, 

- právne posúdenie a dôvody na odovzdanie veci. 

 

POUČENIE:  Proti  tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú  je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky:  

 *Uvedie sa iný správny delikt.  

               Vzor sa  primerane použije aj  na postup podľa § 197 ods. 1 písm.  b).  Vo výroku sa uvedie komu sa 
vec odovzdáva na disciplinárne konanie. 
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Vzor č. 31 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 197 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku s poukázaním na § 9 ods. 1 písm. ...) Trestného 

poriadku vec podozrenia z*.................................................podľa § ......................Trestného zákona, ktorého sa 

dopustil ..............................................................................................................................................tým, 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,) 

ž e 

.................................................................................................................................................................................... 

(výrok - označenie, o akú vec ide) 

o d k l a d á m,  nakoľko trestné stíhanie z dôvodu ........................................................................... je neprípustné.  

                                                       (uviesť zákonný dôvod) 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť: 

- stručný opis skutku,  

- skutočnosti,  ktoré preukazujú spáchanie*, 

- právnu kvalifikáciu skutku, 

- dôvody odloženia veci. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú  je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

     Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak zanikla trestnosť činu. 

      *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 32 

.......................................................................... 

                     (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                         ........................................................................... 

                                                                                                            (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 197 ods.1 písm. d ) Trestného poriadku vec ................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

(uviesť stručne o akú vec – trestné oznámenie ide) 

o d m i e t a m, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa   § 197 ods. 2 Trestného 

poriadku. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení je potrebné uviesť: 

- stručný opis trestného oznámenia (napr. kedy a kto oznámil  vec a pod.), 

- ktoré úkony boli  vykonané na doplnenie  trestného oznámenia, 

- právne posúdenie a dôvody na odmietnutie veci. 

 

POUČENIE:  Proti  tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú  je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 
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Vzor č. 33 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ........................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 197 ods.  2 Trestného poriadku s poukazom na § 215 ods. 2 písm. ... Trestného poriadku vec 

podozrenia z *...................................................................... podľa § .................... Trestného zákona, ktorého sa 

mal dopustiť .......................................................................................................................................tým, 

(meno, priezvisko, dátum a miesto  narodenia, bydlisko,) 

ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - uviesť, o akú vec ide) 

o d k l a d á m, nakoľko trestné stíhanie.................................................................................................. je neúčelné. 

(uviesť zákonný dôvod) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť: 

- stručný opis skutku, 

- skutočnosti,  ktoré preukazujú spáchanie*,  jeho právnu  kvalifikáciu , 

- dôvody odloženia veci. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivka: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 34 

............................................................................ 

                    (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                        ...................................................................... 

                                                                                                                (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
 Podľa § 199 ods. 1  Trestného poriadku  z a č í n a m trestné stíhanie za*.................................................. 

....................... (zákonné pomenovanie)  podľa § .............................................................. Trestného zákona, preto 

ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - opis skutku, s uvedením  miesta a času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo,  kedy, kde, 
čo, akým spôsobom, poškodený a škoda) 

 

POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť  nie je prípustná. 

 

                                                                                                                                  Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pri postupe podľa § 199 ods. 2 Trestného poriadku.  

Skutočnosť, že uznesenie neobsahuje odôvodnenie sa v ňom neuvádza. 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 35 

............................................................................ 

                    (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                        ..................................................................... 

                                                                                                             (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 
Podľa § 199 ods. 1  Trestného poriadku  z a č í n a m trestné stíhanie za* ........................................ 

.......................... (zákonné pomenovanie)  podľa § ................................................... Trestného zákona, preto 

ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - opis skutku, s uvedením  miesta a času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo,  kedy, kde, 
čo, akým spôsobom, poškodený a škoda) 

 

 Trestné stíhanie bolo začaté vykonaním zaisťovacieho úkonu (neodkladného úkonu alebo 
neopakovateľného úkonu) uvedie sa akým úkonom a kedy bol úkon vykonaný **. 

 

 

POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť  nie je prípustná. 

 

                                                                                                                                  Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivky: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 **Toto znenie sa uvedie len v prípade, ak bolo trestné stíhanie začaté niektorým tam uvedeným 
úkonom, pričom text sa uvedie v odseku mimo výrok pred poučením. 

 Vzor sa použije len, ak bolo začaté trestné stíhanie vykonaním zaisťovacieho úkonu, neodkladného 
úkonu alebo neopakovateľného úkonu. 

               Vzor sa primerane použije aj pri postupe podľa §199 ods. 4 Trestného poriadku. 

                Skutočnosť, že uznesenie neobsahuje odôvodnenie sa v ňom neuvádza. 
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Vzor č. 36 

........................................... 

      (označenie útvaru) 

 

ČVS:                                                                                             ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

ZÁZNAM O DOČASNOM ODLOŽENÍ VZNESENIA OBVINENIA 

 
 Podľa § 205 ods. 1 Trestného poriadku  dočasne odkladám vznesenie obvinenia (§ 206 ods. 1) 

proti............................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,) 

ktorý sa významnou mierou podieľa na objasnení* (na zistení páchateľa)................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

(názov trestného činu uvedeného v § 205 ods. 1 Trestného poriadku, opis vyšetrovaného skutku s uvedením 
miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, resp. meno páchateľa tohto trestného činu 
a dôvod takého postupu). 

 

 

                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                 (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

odtlačok pečiatky 

 

                                                              

S ú h l a s í m: 

Prokurátor...............................prokuratúry 

 v................................................................ 

dňa............................................................ 

meno a priezvisko 

(odtlačok pečiatky a podpis) 

 

Vysvetlivka: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 37 

............................................................................ 

                      (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                         ........................................................................ 

                                                                                                              (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku  s t í h a m  

................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,) 

ako obvineného za *..........................................................................podľa § ...................... Trestného zákona, lebo 

na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver, 

ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - opis vyšetrovaného skutku s uvedením miesta, času,  prípadne iných okolností, za ktorých k nemu 
došlo, aby skutok  nemohol byť zamenený s iným – kto, prípadne s koho pomocou, kedy, kde, čo, akým 
spôsobom, poškodený, škoda). 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uvedú sa skutočnosti,  ktoré boli podkladom na vznesenie obvinenia, všetky skutkové okolnosti činu, 
skutočnosti, ktoré preukazujú účasť stíhanej osoby na spáchaní trestného činu, právne posúdenie a ďalšie 
okolnosti požadované v § 176 ods. 2 Trestného poriadku. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

      

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                Odtlačok pečiatky                                   (Poverený príslušník PZ) 

                                                                 so štátnym znakom                            (hodnosť, meno, priezvisko)  

 

Vysvetlivky: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Ak je v trestnej veci stíhaných viacero osôb súčasne, vyhotoví uznesenie vyšetrovateľ PZ spoločne proti 
všetkým obvineným, ak tomu nebránia záujmy vyšetrovania. 

Vzor sa použije aj na postup podľa § 206 ods. 4 Trestného poriadku pre ďalší skutok (trestný čin) a 
podľa § 206 ods. 5 na rozšírenie obvinenia pre čiastkový útok pokračovacieho trestného činu. 
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Vzor č. 38 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                     ........................................................................... 

                                                                                                          (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku  z a č í n a m  trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 

Trestného poriadku  s t í h a m 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko,) 

ako obvineného za * ................................................................................................................................................... 

podľa § .......................... Trestného zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený 

záver, 

ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - opis vyšetrovaného skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, 
aby skutok nemohol byť zamenený s iným – kto, prípadne s koho pomocou, kedy, kde, čo, akým spôsobom, 
poškodený, škoda). 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Uvedú sa skutočnosti,  ktoré boli podkladom na začatie trestného stíhania a  vznesenie obvinenia, 
všetky skutkové okolnosti trestného činu, skutočnosti, ktoré preukazujú účasť stíhanej osoby na spáchaní 
trestného činu, právne posúdenie a ďalšie okolnosti požadované v § 176 ods. 2 Trestného poriadku. 

 
POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu, v časti týkajúcej sa začatia trestného stíhania sťažnosť nie je prípustná  (§ 

185 ods. 2).                               
                       Proti tomuto uzneseniu, v časti týkajúcej sa vznesenia obvinenia je prípustná sťažnosť, ktorú 

možno podať do 3 dní od jeho oznámenia vyšetrovateľovi PZ, ktorý ho vydal. Sťažnosť nemá 
odkladný účinok. 

                                                                                                                                             Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj pre rozšírenie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a § 206 ods. 1, odsek 4 
alebo odsek 5 Trestného poriadku, ak v priebehu vyšetrovania vyjde najavo, že obvinený spáchal ďalší skutok, 
za ktorý ešte nebolo začaté trestné stíhanie. 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 39 

........................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                     ...................................................................... 

                                                                                                           (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku  z a č í n a m  trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 

Trestného poriadku  s t í h a m 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko,) 

ako obvineného za *.................................................................................................................................................... 

podľa § .......................... Trestného zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený 

záver,                                                                                ž e 

..................................................................................................................................................................................... 

(výrok - opis vyšetrovaného skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, 
aby skutok nemohol byť zamenený s iným – kto, prípadne s koho pomocou, kedy, kde, čo, akým spôsobom, 
poškodený, škoda). 

O D Ô V O D N E N I E 

 

 Trestné stíhanie bolo začaté vykonaním zaisťovacieho úkonu (neodkladného úkonu alebo 
neopakovateľného úkonu), uvedie sa akým úkonom a kedy bol úkon vykonaný . 

Uvedú sa skutočnosti,  ktoré boli podkladom na  vznesenie obvinenia, všetky skutkové okolnosti 
trestného činu, skutočnosti ktoré preukazujú účasť stíhanej osoby na spáchaní trestného činu, právne posúdenie a 
ďalšie okolnosti požadované v § 176 ods. 2 Trestného poriadku. 

 
POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu, v časti týkajúcej sa začatia trestného stíhania sťažnosť nie je prípustná (§ 

185 ods. 2).                               
                       Proti tomuto uzneseniu, v časti týkajúcej sa vznesenia obvinenia je prípustná sťažnosť, ktorú 

možno podať do 3 dní od jeho oznámenia vyšetrovateľovi PZ, ktorý ho vydal. Sťažnosť nemá 
odkladný účinok. 

                                                                                                                                              

                                                         Odtlačok pečiatky                                                     Vyšetrovateľ PZ 

                                                        so štátnym znakom                                                 (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko)  

Vysvetlivky: 

 Vzor sa použije len, ak bolo začaté trestné stíhanie vykonaním zaisťovacieho úkonu, neodkladného 
úkonu alebo neopakovateľného úkonu pričom text sa uvedie ako prvá veta v prvom odseku  odôvodnenia. 

. Vzor sa primerane použije aj pre rozšírenie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a § 206 ods. 1, odsek 4 
alebo odsek 5 Trestného poriadku, ak v priebehu vyšetrovania vyjde najavo, že obvinený spáchal ďalší skutok, 
za ktorý ešte nebolo začaté trestné stíhanie. 

 * Uvedie sa prečin, zločin, alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 40 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ..................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 214 ods. 1 Trestného poriadku trestnú vec, v ktorej bolo začaté trestné stíhanie za*.............. 

.................................................................... podľa § ......................................................Trestného zákona  preto, 

ž e 

...................................................................................................................................................................................., 

(výrok - stručný opis skutku) 

ktorého sa dopustil........................................................................................................................ p o s t u p u j e m                             
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) 

 ..........................................................................................na prejednanie priestupku** 

 (označenie orgánu, ktorému sa vec postupuje) 

lebo výsledky vyšetrovania (skráteného vyšetrovania) preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok 
(uviesť, o aký priestupok alebo správny delikt ide a to jeho pomenovaním a právnou kvalifikáciou podľa 
príslušného zákona).                                      

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Treba predovšetkým uviesť skutkové zistenia, právne posúdenie veci, ktoré viedlo k rozhodnutiu o 
postúpení, so zameraním na splnenie ustanovení Trestného poriadku, ktoré boli použité, ako aj odôvodnenie 
oprávnenosti orgánu, ktorému je vec postupovaná na prejednanie uvedeného priestupku . 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

                                                                                                                                         Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                       (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak sa vec postupuje na prejednanie v disciplinárnom konaní.  

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 ** Uvedie sa iný správny delikt. 
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Vzor č. 41 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ..................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

 Podľa § 215 ods. 1 písm.  .......) Trestného poriadku trestné stíhanie, ktoré bolo začaté za*...................... 

.................................................................... podľa § ...........................................................Trestného zákona preto, 

                                                                                            ž e  

...................................................................................................................................................................................., 

(výrok - opis skutku) 

z a s t a v u j e m, lebo ................................................................................................................................................ 

(zákonný dôvod zastavenia) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

 V odôvodnení treba uviesť dôkazy, o ktoré sa skutkové zistenie opiera, právne posúdenie a dôvody 
zastavenia trestného stíhania s uvedením zákonného ustanovenia. 

 

POUČENIE:  Proti  tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok.  

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa použije len v prípade zastavenia trestného stíhania, ak nebolo vznesené obvinenie (§ 215 ods. 4).  

Právo na náhradu škody si môže poškodený uplatniť v občianskom súdnom  konaní. 

* Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 42 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ....................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 228 ods.1 Trestného poriadku trestné stíhanie, ktoré bolo začaté za*............................................ 

podľa § ...................................................................Trestného zákona, ktorého sa dopustil nezistený páchateľ tým, 

ž e 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku) 

p r e r u š u j e m,  lebo sa  nepodarilo zistiť skutočnosti  oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis doterajšieho priebehu vyšetrovania, skutkové a právne 
hodnotenie skutočností, ktoré odôvodňujú použitie ustanovenia Trestného poriadku o prerušení trestného 
stíhania. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok.  

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 43 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 228 ods. 2  písm.....) Trestného poriadku trestné stíhanie obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *..........................................podľa § ................................. Trestného zákona, ktorého sa dopustil tým, 

že 

..................................................................................................................................................................................... 

(opis skutku) 

p r e r u š u j e m,  lebo ............................................................................................................................................... 

(uviesť zákonný dôvod prerušenia trestného stíhania) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis doterajšieho priebehu vyšetrovania, skutkové a právne 
hodnotenie skutočností, ktoré odôvodňujú použitie ustanovenia Trestného poriadku o prerušení trestného 
stíhania. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                          

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48

Vzor č. 44 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ....................................................................... 

                                                                                                       (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 228 ods. 3 Trestného poriadku trestné stíhanie obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*.....................................................podľa § ....................... Trestného zákona, ktorého sa dopustil tým, 

že 

..................................................................................................................................................................................... 

(opis skutku) 

  p r e r u š u j e m, lebo.............................................................................................................................................. 

(uviesť zákonný dôvod prerušenia trestného stíhania) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť stručný opis doterajšieho priebehu vyšetrovania, skutkové a právne 
hodnotenie skutočností, ktoré odôvodňujú použitie ustanovenia Trestného poriadku o prerušení trestného 
stíhania (§ 228 ods. 3). 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa  PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok.  

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

S ú h l a s í m: 

Prokurátor..............................prokuratúry 

v................................................................ 

dňa............................................................ 

meno a priezvisko 

(odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis) 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 45 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 228 ods. 5 Trestného poriadku v trestnom stíhaní obvineného....................................................... 

                                                                                            (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*...................................podľa § ..................... Trestného zákona  p o k r a č u j e m,  lebo dôvod na 
prerušenie pominul 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť najmä to, kedy bolo vznesené obvinenie, dôvody pre ktoré sa trestné stíhanie 
prerušilo, skutočnosti,  pre ktoré pominul dôvod na prerušenie. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ 3 dní od 
oznámenia  uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok. 

                                                                                                                             Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                          (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

                      

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije  v prípade, ak bolo trestné stíhanie prerušené  podľa § 228 ods. 1, 2 alebo  3 
Trestného poriadku. 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 46 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 553 ods. 4 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.................................................................... podľa § ..............................................Trestného zákona, 

u r č u j e m  výšku odmeny a náhradu hotových výdavkov obhajcovi ...................................................................., 

                                                                                                                       (meno a priezvisko) 
ktorý bol ako obhajca poškodenému ustanovený podľa § 47 ods. 6 Trestného poriadku sudcom pre prípravné 

konanie..................... súdu v............................. dňa ........................... pod číslom ................................................,   

1) odmena za úkon obhajoby                                  ................. Sk, 

2) náhrada hotových výdavkov                               ................. Sk, 

3) náhrada za premeškaný čas                                 ................. Sk, 

                                                                    Celkom .................Sk. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba uviesť, že výška odmeny,  hotové výdavky obhajcu a náhrada za premeškaný čas 
zodpovedá Vyhláške MS SR č. 163/ 2002 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej 
pomoci a že k ich určeniu došlo z toho dôvodu, že vyšetrovateľ PZ vo veci právoplatne rozhodol. 

 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia; sťažnosť má odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin, alebo obzvlášť závažný zločin. 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak obvinený, ktorému je ustanovený obhajca si v priebehu 
vyšetrovania zvolí obhajcu. 
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Vzor č. 47 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ....................................................................... 

                                                                                                                            (miesto a dátum) 

 

U Z N E S E N I E 

 

Podľa § 554 ods. 2 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*................................................................................. podľa § ................................ Trestného zákona, 

u r č u j e m  obvinenému uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu podľa § 554 ods. 1 v sume................ Sk, 

slovom  .................................................., lebo napriek upozorneniu svojou bezdôvodnou neúčasťou spôsobil, že 

................................................................................................................................................................................... 

(uviesť názov, deň a miesto nariadeného úkonu) 

v prípravnom konaní nemohol byť vykonaný. 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

V odôvodnení treba opísať konanie obvineného, okolnosti a dôvody (predchádzajúce upozornenie), 
ktoré viedli k úhrade nákladov spojených s opakovaním úkonu, vrátane posúdenia, či toto konanie naplnilo 
skutočnosti požadované v § 554 ods. 1 Trestného poriadku. 

POUČENIE:  Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť,  ktorú je  možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní 
od oznámenia  uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

  

Vysvetlivky: 

 Vzor sa použije aj na svedka alebo inú osobu (§ 554 ods. 1). 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 48 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                         (miesto a dátum)  

                                                                                                           Prílohy:  vyšetrovací spis 

 

......................................................... 

 (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ............................................................ - predloženie sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa 

 

  V zmysle § 190 ods. 2  písm. a) Trestného poriadku predkladám v prílohe sťažnosť ................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(označenie osoby, ktorá podala sťažnosť - napr. obvinený, obhajca a pod. - jej meno a priezvisko) 

proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ zo dňa ................. ČVS ............................................,  ktorým bolo rozhodnuté  
o................................................................................................................................................................................... 

(stručný obsah výroku napadnutého uznesenia) 

 

Uznesenie bolo doručené (vyhlásené) dňa ..................... Sťažnosť bola podaná dňa .................., zákonná  

lehota bola - nebola *)   dodržaná. 

Sťažnosti som nevyhovel, lebo..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(uviesť dôvody) 

Vyšetrovací spis - časť vyšetrovacieho spisu *)  pripájam. 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 
 

 

 

 

 

*) nehodiace sa prečiarknite 
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Vzor č. 49 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

................................................................... 

 (označenie a adresa väznice ZVJS SR,   

     resp. cely policajného zaistenia) 

 

PRÍKAZ NA PREPUSTENIE ZADRŽANÉHO 

 

Podľa § 85 ods.4   Trestného poriadku  p r i k a z u j e m  prepustiť ihneď na slobodu  

....................................................................................................................................................................................,

(meno, priezvisko, rodné meno, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

ktorý bol dňa ....................... o ........... hod. zadržaný podľa § 85 ods. 1  Trestného poriadku vyšetrovateľom PZ 

úradu............................................................................................................................................................................ 

                        

O jeho prepustení podajte bez meškania správu vyšetrovateľovi PZ. 

Zadržaný bol prepustený zo zadržania dňa .............................................o ....................... hodine. *) 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: 

O prepustení zadržanej osoby vyšetrovateľ PZ ihneď vyrozumie prokurátora doručením odpisu príkazu 
na prepustenie. 

 *) Na základe správy z väznice ZVJS SR  (cely policajného zaistenia) vyznačte deň a hodinu 
prepustenia. 

 Vzor sa primerane použije aj pri prepustení na slobodu podľa § 86. 
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Vzor č. 50 

 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

PRÍKAZ NA ODŇATIE VECI 

 

Podľa § 91 ods. 1 Trestného poriadku  p r i k a z u j e m  odňať ................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko osoby,  ktorej má byť vec odňatá) 

vec .............................................................................................................................................................................. 

 (opis veci)  

ako vec dôležitú pre trestné konanie,  ktorú má u seba a na vyzvanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku ju 

nevydal (a). 

Odňatie veci vykoná  ................................................................................................................................... 

(hodnosť, meno, priezvisko, úrad) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

Uvedie sa význam odňatej veci pre trestné konanie, skutočnosti nasvedčujúce tomu, že osoba má v 
svojej držbe vec dôležitú pre trestné konanie  a dôvody, ktoré vedú k odňatiu veci. 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

S ú h l a s í m : 

 

Prokurátor............................ prokuratúry 

v ............................................................... 

dňa ........................................................... 

.................................................................. 

(meno a priezvisko prokurátora) 

Odtlačok pečiatky so štátnym znakom  

Vysvetlivka: 

     Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 91 ods. 3 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 51 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ..................................................................... 

PRÍKAZ NA PREHLIADKU INÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV 

 

Podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku  n a r i a ď u j e m  prehliadku iných priestorov (pozemkov)  u 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko vlastníka, resp. užívateľa priestorov alebo pozemkov) 

Prehliadka iných priestorov (pozemkov) bude vykonaná ........................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(adresa, označenie miestnosti - miesta - priestoru alebo pozemku, kde bude prehliadka vykonaná) 

lebo je dôvodné podozrenie, že sa tu nachádza vec dôležitá pre trestné konanie (skrýva sa tam osoba podozrivá 
zo spáchania  trestného činu) .* 

Prehliadku vykoná .......................................................................................................................................                            

(označenie osoby, ktorá prehliadku vykoná) 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť najmä skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že hľadaná vec je skutočne vecou 
dôležitou pre trestné konanie (resp. že osoba je skutočne podozrivou z trestného činu), skutočnosti, ktoré 
odôvodňujú podozrenie, že v prehliadanom objekte alebo pozemku je ukrytá vec dôležitá pre trestné konanie 
alebo osoba podozrivá z trestného činu, prípadne ďalšie skutočnosti. 
                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 
so štátnym znakom 

S ú h l a s í m : 

Prokurátor..............................prokuratúry 

v ............................................................... 

dňa ........................................................... 

(meno a priezvisko prokurátora) 

Odtlačok pečiatky so štátnym znakom  

 

Vysvetlivky: 

V prípade, ak už bolo začaté trestné stíhanie, resp. aj  vznesené obvinenie, treba uviesť tieto skutočnosti 
v príkaze.  

Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 101 ods. 3 Trestného poriadku. 

Vzor sa primerane použije na vykonanie dôkazu v iných priestoroch a pozemku (§ 107 Trestného 
poriadku), ak po výzve urobenej primerane podľa § 104 Trestného poriadku, ten, u ktorého sa má taký úkon 
vykonať, nedal naň súhlas. 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Vzor č. 52 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

PRÍKAZ NA OSOBNÚ PREHLIADKU 

 

Podľa § 102 ods. 1 Trestného poriadku  n a r i a ď u j e m  osobnú prehliadku u  

..................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby, u ktorej má byť osobná prehliadka vykonaná), 

lebo je dôvodné podozrenie, že má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie (konkrétne uviesť, o ktorú vec ide). 

Prehliadku vykoná  ...................................................................................................................................... 

(označenie osoby, ktorá prehliadku vykoná) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť najmä skutočnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie, že osoba má pri sebe 
ukrytú vec, skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že vec je skutočne vecou dôležitou pre trestné konanie, prípadne 
uviesť ďalšie skutočnosti. 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

S ú h l a s í m : 

Prokurátor............................ prokuratúry 

v ............................................................... 

dňa ........................................................... 

meno a priezvisko prokurátora 

 

Odtlačok pečiatky so štátnym znakom  

                       

Vysvetlivka: 

V prípade, ak už bolo začaté trestné stíhanie, resp. aj vznesené obvinenie, treba uviesť tieto skutočnosti 
v príkaze. 
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Vzor č. 53 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                 (miesto a dátum) 

..................................................................... 

      (označenie pošty alebo podniku 

          vykonávajúceho prepravu) 

 

PRÍKAZ NA ZADRŽANIE ZÁSIELOK 

  

Podľa § 108 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci  obvineného  

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *............................................................. podľa § ................................................... Trestného zákona,  

n a r i a ď u j e m .. .................................................................................................................................................... 

(pošta alebo podnik vykonávajúci prepravu zásielok) 

zadržanie zásielok,  ktoré pochádzajú od obvineného alebo sú pre neho určené, a ich vydanie ............................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(vyšetrovateľ PZ , úrad  ktorému majú byť zásielky vydané) 

 

O D Ô V O D N E N I E 

V odôvodnení treba uviesť  označenie zásielky a dôvody, pre ktoré má byť vydaná. 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

S ú h l a s í m :                                                    Podľa § 109 ods. 1 Trestného poriadku dávam súhlas na                 

                                                                            otvorenie vydanej zásielky.                

Prokurátor...................................... prokuratúry           Sudca pre prípravné konanie................................................. 

v ...............................................................            v ........................................................................................... 

dňa ...........................................................             dňa ...................................................................................... 

meno a priezvisko                                                   meno a priezvisko 

Odtlačok pečiatky so štátnym znakom                  Odtlačok pečiatky so štátnym znakom 

 

 

 



 
 

58

Vzor č. 54 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  ...................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

............................................................................ 

      (označenie a adresa pošty alebo podniku 

             vykonávajúceho prepravu) 

 

PRÍKAZ NA ZADRŽANIE ZÁSIELOK 

  
V trestnej veci  obvineného .......................................................................................................................... 

                                                    (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*.................................................................................................... podľa § ..............Trestného zákona,  

p r i k a z u j e m  podľa § 108 ods. 3 Trestného poriadku .........................................................................................  

                                                                                              (pošta alebo podnik vykonávajúci prepravu zásielok) 

zadržať zásielky, ktoré pochádzajú od obvineného alebo sú pre neho určené.  

 Príkaz sudcu pre prípravné konanie nebolo možné vopred zadovážiť a vec neznesie odklad (uviesť 
konkrétne dôvody). 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivka: 

 * Uvedie sa prečin, trestný čin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 55 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  .................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum)  

 

......................................................... 

 (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na vydanie zásielky 

 
Navrhujem prokurátorovi ................ prokuratúry v..............., aby podľa § 108 ods. 2 Trestného poriadku 

predložil sudcovi pre prípravné konanie  návrh na vydanie príkazu ........................................................................., 
                                                               (pošta alebo právnická osoba, ktorá vykonáva prepravu zásielky) 

na vydanie zásielky v trestnom konaní o zločine ............ (prečine korupcie, zneužívania právomoci verejného 

činiteľa alebo legalizácie príjmu z trestnej činnosti) 

 

V návrhu je potrebné uviesť dôvody na postup podľa § 108 ods. 2 Trestného poriadku. 

               

 

                                                                                                                                             Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

     Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 108 ods. 3 veta druhá  Trestného poriadku.  
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Vzor č. 56 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

................................................................... 

(označenie a adresa útvaru PZ) 

 

PRÍKAZ NA ZÁMENU ZÁSIELKY 

 
Podľa § 110 Trestného poriadku  n a r i a ď u j e m  zámenu obsahu zásielky (uviesť o akú zásielku ide, 

jej presný opis), vydanej podľa § 108 ods. 1 Trestného poriadku. 

 Zámenu obsahu zásielky vykoná ............................................................................................................................... 

(uviesť poverený orgán, ktorý zámenu vykoná) 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Odtlačok pečiatky 

so štátnym znakom 

S ú h l a s í m : 

Prokurátor...................................... prokuratúry 

v ............................................................... 

dňa ........................................................... 

meno a priezvisko                                                                                                                                                                                  
Odtlačok pečiatky so štátnym znakom  

 

Vysvetlivky: 

Poverený orgán, ktorý zámenu vykoná, zabezpečí úschovu zamenených vecí alebo materiálov. 

V príkaze na zámenu zásielky treba odôvodniť potrebu jej realizácie. 

Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak bola zásielka vydaná podľa § 108 ods.2 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 57 

 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

................................................................. 

           (označenie a adresa súdu) 

 

Vec: Obv. ........................................................... - žiadosť o ustanovenie obhajcu 

 

Uznesením vyšetrovateľa ..................................................................ČVS................................................... 

zo dňa ......................................... bolo vznesené obvinenie......................................................................................., 

                                                                                         (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

za trestný čin ....................................................................................podľa § ............................... Trestného zákona. 

Pretože v danom prípade ide o nutnú obhajobu podľa § 37 * ..... Trestného poriadku a v lehote určenej 

vyšetrovateľom si obvinený nezvolil obhajcu, ani mu obhajca nebol zvolený oprávnenou osobou, žiadam, aby 

mu bol obhajca ustanovený podľa § 40 Trestného poriadku. 

 Meno ustanoveného obhajcu oznámte k horeuvedenému číslu. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

Ak je v tej istej veci stíhaných viac osôb a tieto osoby nemôžu mať spoločného obhajcu z dôvodu, že 
ich záujmy si v trestnom konaní odporujú, vyšetrovateľ  PZ na to upozorní v tejto žiadosti sudcu. 

Vzor sa primerane použije aj pri predložení návrhu na zrušenie ustanovenia obhajcu, ak pominú dôvody 
nutnej obhajoby, alebo ak si obvinený sám zvolí obhajcu alebo mu ho zvolí iná oprávnená osoba. 

 * Uvedie sa príslušný odsek a písmeno. 
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Vzor č. 58 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                         (miesto a dátum)                                                             

                                                                                                          Prílohy:  vyšetrovací spis 

 

................................................................ 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ...........................................................- podnet na podanie návrhu  na vzatie do väzby 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

predkladám vyšetrovací spis a  n a v r h u j e m, aby bol sudcovi pre prípravné konanie daný návrh na vzatie 

obvineného do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. ...... (ods. 2 písm.....) Trestného poriadku. 

 Obvinenému bolo podľa § 206 ods. 1 (ods. 4 alebo 5) Trestného poriadku vznesené obvinenie za trestný  

čin..............................................................podľa § .......................... Trestného zákona. 

Dôvody väzby (uviesť skutočnosti, ktoré odôvodňujú predmetný podnet). 

 

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivka: 

V odôvodnení podnetu treba uviesť konkrétne skutočnosti, ktoré zakladajú niektorý z dôvodov väzby, 
okolnosti zadržania, kedy a kým bol obvinený zadržaný, kde sa nachádza v čase podania podnetu, okolnosti 
týkajúce sa obhajoby - či si obvinený sám zvolil obhajcu alebo mu bol zvolený inou oprávnenou osobou, o 
ktorého obhajcu ide, dokedy bola obvinenému stanovená lehota na zvolenie obhajcu v prípade nutnej obhajoby, 
či mu už bol obhajca ustanovený, resp. vyšetrovateľ PZ dal sudcovi pre prípravné konanie návrh na ustanovenie 
obhajcu, či obvinený žiada, aby bol obhajca prítomný na jeho výsluchu, okolnosti, ktoré sú dôležité na vzatie 
obvineného do väzby, s akým výsledkom vyšetrovateľ PZ vykonal opatrenia smerujúce k nahradeniu väzby 
iným spôsobom u mladistvého; ak je potrebná účasť obvineného na dôležitých úkonoch po podaní návrhu na 
väzbu, kde a kedy ich vyšetrovateľ PZ chce vykonať, aké iné dôkazy chce vyšetrovateľ PZ prokurátorovi 
eventuálne ešte poskytnúť po podaní návrhu na väzbu na  odôvodnenie jeho vzatie do väzby a pod. 
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Vzor č. 59 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

                                                                                                           Prílohy:  vyšetrovací spis ČVS 

 

................................................................ 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ...........................................................- podnet na podanie návrhu  na vydanie príkazu na zatknutie 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

predkladám vyšetrovací spis a navrhujem, aby bol sudcovi pre prípravné konanie daný návrh na vydanie príkazu 

na zatknutie obvineného z dôvodov uvedených v § 73 ods. 1 Trestného poriadku. 

 Obvinenému bolo podľa § 206 ods. 1 (ods. 4 alebo ods. 5) Trestného poriadku vznesené  obvinenie  za  

trestný čin............................................... podľa § .......................... Trestného zákona. 

 

Dôvody väzby (uviesť skutočnosti, ktoré odôvodňujú predmetný podnet). 

      Z dokladov založených vo vyšetrovacom spise je zrejmé, že obvinený sa na adrese trvalého, ani prechodného 
pobytu nezdržiava, nie je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody, ani v zdravotníckom zariadení. 
Predvolania sa mu nepodarilo doručiť.  Vzhľadom na jeho neznámy pobyt sa obvineného nepodarilo predvolať, 
predviesť, ani zadržať, a tak iným spôsobom zabezpečiť jeho prítomnosť na výsluchu. 

 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 60 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum)                                                                 

                                                                                                          Prílohy:  vyšetrovací spis  

................................................................ 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ....................................................- podnet na podanie návrhu  na rozhodnutie o zmene dôvodov väzby 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

predkladám vyšetrovací spis a navrhujem, aby bol sudcovi pre prípravné konanie daný návrh podľa § 79 ods. 2  

Trestného poriadku na rozhodnutie o zmene dôvodov väzby  u obvineného  tak,  že u obvineného sú dané 

dôvody väzby aj podľa § 71................... Trestného poriadku (pominul dôvod väzby podľa § 71 .................. 

Trestného poriadku). 

 Obvinenému bolo podľa § 206 ods. 1 (ods. 4 alebo ods. 5) Trestného poriadku vznesené obvinenie za  

trestný čin................................................podľa § .......................... Trestného zákona. 

     Uznesením sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v..................................................................... sp. zn.: 

.............................................. z .......................................... bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 

71 ..............Trestného poriadku s tým, že doba  trvania väzby začala dňom  ......................................... o 

...................... hod. 

     V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obvinený pôsobil na svedkov (spoluobvinených, znalcov)  

.....................................................................................................................................................................................  

     ( napr. maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie lebo sa pokúsil zničiť dôkazy, zahladiť 

stopy trestnej činnosti) 

      (v prípade návrhu na zúženie dôvodov väzby stručne rozviesť skutočnosti, ktoré takýto postup odôvodňujú).  

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú preto u neho dané dôvody väzby tiež podľa § 71 ods. 1 písm. ............. 

Trestného poriadku (pominul u neho dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm .  ............. Trestného poriadku). 

  

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

      V prípade návrhu na zúženie dôvodov väzby stručne rozviesť skutočnosti, ktoré takýto postup odôvodňujú. 
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Vzor č. 61 
 
 
............................................... 
       (označenie útvaru) 
ČVS:                                                                                                         ............................................................. 
                                                                                                                                (miesto a dátum) 
 
.................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry) 
 
 
 
Vec: Podnet na vyžiadanie súhlasu  na trestné stíhanie poslanca Národne rady Slovenskej republiky 
 

 Navrhujem prokurátorovi, aby podľa § 231 písm. j) Trestného poriadku vyžiadal od Národnej rady 

Slovenskej republiky  súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 

.................................................................................................................................................................................. 

(uviesť titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko poslanca) 

 

 V odôvodnení podnetu je potrebné uviesť najmä: 

- opis skutku, ktorý je predmetom trestného stíhania, 

- dátum začatia trestného stíhania, útvar, ktorý trestné stíhanie vykonáva, 

- právnu kvalifikáciu podľa Trestného zákona, 

- zhromaždený dôkazný materiál, ktorý odôvodňuje záver, že trestný čin bol spáchaný poslancom NR SR, 

- skutočnosť, že osoba, ktorej má byť vznesené obvinenie je poslancom NR SR a v zmysle čl. 78 ods. 3 Ústavy 

SR je jej trestné stíhanie možné len so súhlasom NR SR. 

                            

                                                                                                                          Vyšetrovateľ PZ                                                            
                                                                                                                ( Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                                (hodnosť, meno priezvisko) 
 

 

 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije pri predkladaní podnetu na podanie žiadosti o súhlas na trestné stíhanie 

sudcu, sudcu ústavného súdu,  generálneho prokurátora a poslanca Európskeho parlamentu. 

 Vzor sa primerane použije aj na vyžiadanie súhlasu na trestné stíhanie prísediacich, ktorý sa vyžaduje 
od súdnej rady.  
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Vzor č. 62 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

................................................................. 

           (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ........................................................... –podnet na podanie návrhu na ustanovenie opatrovníka 

 
Uznesením vyšetrovateľa ..................................................................ČVS................................................... 

zo dňa ......................................... bolo vznesené obvinenie......................................................................................., 

                                                                                         (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

za trestný čin ....................................................................................podľa § ............................... Trestného zákona. 

      

     V priebehu doterajšieho vyšetrovania bolo zistené,    že obvinený je pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

(jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená) a  jeho zákonný zástupca ................................................. 

.................................................  pre ochorenie (dlhodobý pobyt v cudzine, pre neprítomnosť, nakoľko sa zdržiava 

na neznámom mieste alebo z iných dôvodov  ) nemôže vykonávať svoje práva uvedené v § 35 ods. 1 Trestného 

poriadku.  

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem podať návrh na ustanovenie opatrovníka  obvinenému  podľa § 

35 ods. 2 Trestného poriadku. 

 

                                                                                                                       Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                               ( Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                               (hodnosť, meno priezvisko) 
 
 
 
 
Vysvetlivka: 
 Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak hrozí nebezpečie z omeškania. 
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Vzor č. 63 

 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

................................................................. 

         (označenie a adresa  prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ........................................................... – podnet na  podanie návrhu na ustanovenie opatrovníka 

 

Uznesením vyšetrovateľa PZ.............................................................ČVS................................................... 

zo dňa ......................................... bolo vznesené obvinenie......................................................................................., 

                                                                                         (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

za *...................................................................................podľa § ............................... Trestného zákona, kde ako 

poškodený podľa § 46 Trestného poriadku  vystupuje............................................................................................... 

      

              Z doterajšieho vyšetrovania nepochybne vyplýva, že zákonný zástupca poškodeného.............................                              

                                                                                                                                                  (meno, priezvisko) 

 nemôže vykonávať svoje práva uvedené v § 48 ods. 1 Trestného poriadku ( poškodený nemôže vykonávať svoje 

práva), lebo ................................................................................................................................................................ 

             Vzhľadom na to, že vo veci hrozí nebezpečenstvo  z omeškania navrhujem podľa § 48 ods. 2  Trestného 

poriadku podať návrh na ustanovenie poškodenému opatrovníka. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                  Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                           ( Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                         (hodnosť, meno priezvisko) 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin 
  Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 48 ods. 3 Trestného poriadku.  
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Vzor č. 64 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

 

.................................................................. 

  (označenie a adresa peňažného ústavu) 

 

Vec: Obv. ........................................................... - žiadosť o výpis z účtu 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.............................................................. podľa § ................................................... Trestného zákona, 

ž i a d a m  podľa § 3 ods. 5 Trestného poriadku  o výpis z účtu  .............................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(uvedie sa, aké údaje a z ktorého účtu sa vyžadujú, napr. výpis z  účtu, pohyb na účte, stav  účtu a pod.) 

   Údaje sú potrebné pre účely trestného konania, lebo ................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(stručné odôvodnenie potreby údajov pre trestné konanie) 

Požadované údaje vo dvoch vyhotoveniach zašlite k horeuvedenému číslu. 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

S ú h l a s í m : 

Prokurátor...................................... prokuratúry 

v ............................................................... 

dňa ...........................................................          

(meno a priezvisko)                                                                                                         

Odtlačok pečiatky so štátnym znakom 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin.  

 Vzor sa primerane použije aj v prípade vyžiadania údajov z evidencie zaknihovaných cenných papierov 
(kto registruje cenné papiere). V žiadosti je potrebné uviesť názov cenného papiera, jeho ISIN a majiteľa.  
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Vzor č. 65 
 
 
........................................... 
      (označenie útvaru)                                                                                  .............................................................. 
ČVS:                                                                                                                               (miesto a dátum) 
 
 
 
 
..................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry) 
 
 
Vec: Obv...................................- návrh na vydanie príkazu na zaistenie zaknihovaných cenných papierov 
 
 V trestnej veci obvineného............................................................................................................................ 

                                                          (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za*............................................................................. podľa § ...................................... Trestného zákona 

n a  v  r h u  j e m, aby prokurátor podľa § 96 ods. 1 Trestného poriadku vydal príkaz 

.................................................................................................................................................................................... 

(označenie centrálneho depozitára – ten  kto registruje cenné papiere) 

na registráciu pozastavenia práva nakladať s cenným papierom............................................................................... 

                                                                                                     (uviesť názov cenného papiera, jeho ISIN) 

v počte.......................... kusov cenného papiera, 

vedených na účte......................................................................................................................................................... 

                                     (uviesť údaje o majiteľovi účtu: 

a) ak je majiteľom právnická osoba, uviesť obchodné meno, sídlo,  identifikačné číslo, 

b) ak je majiteľom fyzická osoba, uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo), 

lebo zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že uvedené zaknihované cenné papiere vedené na tomto účte sú 

určené na spáchanie trestného činu (boli použité  na spáchanie trestného činu alebo sú výnosom z trestnej 

činnosti) **. 

 

 V návrhu treba bližšie odôvodniť potrebu zaistenia zaknihovaných cenných papierov. 

 

 

         Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 
                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
 ** Nehodiace prečiarknite. 
             Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 96 ods. 2. 
             Vzor sa primerane použije na zrušenie zaistenia (§ 96 ods. 4). 
             Vzor sa tiež primerane použije, ak je potrebné zaistiť zaknihované cenné papiere na zabezpečenie nároku 

poškodeného na náhradu škody (§ 96 ods. 6). 
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Vzor č. 66 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                         (miesto a dátum) 

................................................................. 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. .............................................. - návrh na vydanie príkazu na zaistenie peňažných prostriedkov na účte 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *............................................................... podľa § ..................................................Trestného zákona, 

n a v r h u j e m, aby prokurátor podľa § 95 ods. 1 Trestného poriadku vydal príkaz  ............................................                              

                                                                                                                              (označenie peňažného ústavu) 

na zaistenie peňažných prostriedkov vo výške.........................  na účte ................................................................., 

                                                                                                          (uviesť údaje potrebné na identifikáciu účtu) 

lebo zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky na tomto účte sú určené na spáchanie 
trestného činu, (boli použité  na spáchanie trestného činu alebo sú výnosom z trestnej činnosti) **. 

V návrhu treba bližšie odôvodniť potrebu zaistenia peňažných prostriedkov na účte. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

** Nehodiace prečiarknite. 

 Vzor sa primerane použije aj na postup podľa §  95 ods. 2, ods. 5 a ods. 7 Trestného poriadku.  
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Vzor č. 67 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

................................................................. 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv.......................................... - návrh na vydanie príkazu na uchovanie a vydanie počítačových údajov  

                   

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za* ............................................................... podľa § .................................................. Trestného zákona, 

n a v r h u j e m, aby prokurátor podľa § 90 ods. 1 písm....... Trestného poriadku vydal príkaz  .................. 
..................................................................................................................................................................................... 

(osoba, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú také údaje alebo poskytovateľ takých služieb) 

lebo tieto  počítačové údaje sú nevyhnutné na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie. 

 

V návrhu treba bližšie odôvodniť potrebu postupu podľa § 90 ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e). 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 68 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                 (miesto a dátum)  

 

.............................................................. 

       (meno, priezvisko, adresa) 

 

Vec: Výzva na prevzatie vrátenej veci 

 

Uznesením vyšetrovateľa ............................................................................................................................. 

ČVS: ........................................ zo dňa ....................,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa .............................., 

Vám bola vrátená vec podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku.  

Vzhľadom na to, že ste si vrátenú vec do dnešného dňa neprevzali,  v y z ý v a m Vás, aby ste tak 

urobili v lehote do ................................................................... 

Ak si v tejto lehote vec neprevezmete, vec bude predaná a sumu za ňu utŕžená bude uložená do úschovy  

súdu. 

 

              Vyšetrovateľ PZ 

           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 Vzor sa primerane použije aj na vrátenie vydaných počítačových dát (§ 97 ods. 2). 
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Vzor č. 69 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO OPISU VECI 

 
Podľa § 98 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného .............................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *..................................................................................... podľa § ........................... Trestného zákona, 

v y h l a s u j e m  verejný opis veci ..........................................................................................................................  

                                                                                        (označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ...................................................... podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  vydaná  ......................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

Poškodený sa vyzýva, aby sa do šiestich mesiacov od tohto vyhlásenia prihlásil na úrade 

.................................................................................................................................................................................... 

(uvedie sa adresa) 

Ďalej treba uviesť stručný opis trestnej veci,  kedy a kým,  z rozhodnutia koho bola vec vydaná 
(odňatá), že vec bola získaná trestným činom, dôvody vyhlásenia verejného opisu veci (nie je známy pobyt 
poškodeného). 

 

                                                                                                                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Vzor sa primerane použije aj pri vyhlásení verejného opisu veci,  ktorá bola vyšetrovateľom odňatá 
podľa § 91 ods. 1 alebo prevzatá podľa § 92 Trestného poriadku. 

Vzor sa primerane použije aj vtedy, keď nie je známe, komu vec patrí. 

Vyhlásenie verejného opisu veci sa vyvesí v budove úradu, ktorý vydal vyhlásenie, na mieste na to 
určenom. 
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Vzor č. 70 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

...................................................... 

(označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Podnet na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky 

 

Žiadam, aby prokurátor podľa § 100 ods. 1 Trestného poriadku predložil sudcovi pre prípravné konanie 
návrh na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky u  

...................................................................................................................................................................................., 
(meno, priezvisko,  dátum a miesto narodenia, bydlisko, adresa a označenie obydlia (§ 99 ods. 1),  kde bude 

prehliadka vykonaná) 

lebo je dôvodné podozrenie, že sa tu nachádza vec (uviesť konkrétne o akú vec ide) dôležitá pre trestné konanie 

(skrýva  sa tu osoba podozrivá zo spáchania trestného činu*, je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na 

uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody). 

V podnete treba uviesť najmä skutočnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie, že v byte, v inom priestore slúžiacom 

na bývanie alebo v priestoroch k nim patriacich je vec dôležitá pre trestné konanie alebo sa tam skrýva osoba 

podozrivá z trestného činu, skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že hľadaná vec je skutočne vecou dôležitou pre trestné 

konanie (resp. že osoba je skutočne podozrivá zo spáchania trestného činu*, je potrebné vykonať zaistenie 

hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody). 

  

Prehliadku vykoná........................................................................................................................................ 

                                                (označenie policajta, ktorý prehliadku vykoná) 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

V prípade, ak už bolo začaté trestné stíhanie, prípadne aj vznesené obvinenie, treba uviesť v návrhu 
tieto skutočnosti. 

Vzor sa primerane použije aj na vykonanie dôkazu v obydlí (§ 107 Trestného poriadku), ak po výzve 
urobenej primerane podľa § 104 Trestného poriadku,  ten,  u ktorého sa má taký úkon vykonať, nedal naň súhlas. 
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Vzor č. 71 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ........................................................................ 

                                                                                                                      (miesto a dátum) 

...............................................................  

   (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Návrh na vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku 

 
Podľa § 111 ods.2 Trestného poriadku  n a v r h u j e m  vydať príkaz na kontrolovanú dodávku (uviesť 

o akú dodávku ide, odosielateľa, odberateľa, sledovanie dovozu, vývozu alebo prevozu zásielky, v akej trestnej 

veci). 

Odôvodnenie potreby kontrolovania dodávky (predpoklad, že ňou budú zistené skutočnosti významné 

pre trestné konanie, v záujme zistenia osôb majúcich účasť na nakladaní s touto zásielkou). 

Sledovanie dodávky vykoná......................................................................................................................... 

                                                                      (uviesť príslušný orgán Policajného zboru) 

v súčinnosti s .............................................................................................................................................................. 

(uviesť orgán colnej správy) 

 

                                                                                                                                 

              Vyšetrovateľ PZ 

           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivka: 

Vzor sa primerane použije aj v prípade postupu podľa § 111 ods. 4 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 72 
 
 
......................................... 
    (označenie útvaru) 
ČVS:                                                                                                      ................................................................... 
                                                                                                                                      (dátum a miesto) 
 
.................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry) 
 
 
Vec: Žiadosť na vydanie príkazu na predstieraný prevod 
 

 

 Podľa § 112 ods. 2 Trestného poriadku  n a v r h u j e m  vydať príkaz na predstieraný prevod (uviesť 

v akej trestnej veci je potrebné úkon vykonať, kto vykonáva trestné konanie, údaje o osobách a veciach, ktorých 

sa predstieraný prevod týka, ak sú tieto údaje známe). 

 

 Odôvodnenie potreby vykonania predstieraného prevodu  (uviesť skutočnosti, ktoré odôvodňujú 

vykonanie úkonu,  konkretizovať, aké skutočnosti dôležité pre trestné konanie sa predpokladajú zistiť). 

 Predstieraný prevod vykoná: ........................................................................................................................ 

(uviesť príslušný poverený orgán v zmysle § 110 ods. 2 Trestného poriadku) 

 

 

 

 

                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                         (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

 

Vysvetlivka: 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade postupu podľa § 112 ods. 5 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 73 
 
 
 
............................................... 
       (označenie útvaru) 
ČVS:                                                                                                                  ....................................................... 
                                                                                                                                        (miesto a adresa) 
 
 
.................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry)              
 
 
Vec:  Žiadosť na vydanie príkazu na sledovanie osôb a vecí 
 

 Podľa § 113 ods. 2 Trestného poriadku  n a v r h u j e m  vydať príkaz na sledovanie osôb a vecí   

........................................................................................................................................................................ 

(uviesť údaje o osobách a veciach, ktoré majú byť sledované, ak sú tieto údaje známe) 

 

na dobu od........................................................... do ............................................................ 

 

 V odôvodnení je potrebné uviesť úrad vykonávajúci trestné konanie, v akej trestnej veci, resp. uviesť 

podozrenie z konkrétnej trestnej činnosti, skutočnosti,  ktoré vykonanie predmetného procesného úkonu 

odôvodňujú a konkretizovať, aké skutočnosti dôležité pre trestné konanie majú byť zistené). 

 

 Sledovanie vykoná: ...................................................................................................................................... 

                                                                     (uviesť príslušný orgán Policajného zboru) 

 
 
 
                 Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                      (Poverený príslušník PZ) 
                         (hodnosť, meno, priezvisko) 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 Vzor sa primerane použije aj v prípade postupu podľa § 113 ods. 4 Trestného poriadku, ak je 
nevyhnutné, aby sa sledovanie vykonalo v iných priestoroch alebo na pozemkoch, ktoré nie sú verejne prístupné 
alebo s využitím informačno-technických prostriedkov (§ 10 ods. 20). V tomto prípade predloží vyšetrovateľ 
prokurátorovi podnet na predloženie návrhu na vydanie príkazu na sledovanie osôb a vecí sudcovi pre prípravné 
konanie. V podnete sa uvedie aj to, že skutočnosti významné pre trestné konanie nie je možné získať pri 
vykonávaní sledovania iným spôsobom, bližšie sa uvedie, v akom priestore alebo pozemku, ktoré nie sú verejne 
prístupné sa sledovanie vykoná a aký druh informačno-technických prostriedkov sa má použiť. 
  
                Vzor sa primerane použije aj v prípade postupu podľa § 113 ods. 7 Trestného poriadku ak nejde 
o prípady uvedené v §  113 ods. 4  Trestného poriadku.  
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Vzor č. 74 
 

............................................ 

     (označenie útvaru) 
 
ČVS:                                                                                           ................................................................... 
                                                                                                                     (miesto a dátum) 
.................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry) 
 
Vec: Podnet na podanie návrhu na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových     
         záznamov 
 
 V trestnom konaní pre trestný čin .............................................................................. podľa § .................... 

Trestného zákona predkladám prokurátorovi podnet, aby podľa § 114 ods. 2 Trestného poriadku predložil 

sudcovi pre prípravné konanie (prokurátorovi)* návrh na vydanie príkazu na vyhotovovanie obrazových,  

zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov. 

na.................................................................................................................................................................................  

(uviesť údaje o osobách, veciach a priestoroch, ktorých sa vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo 

obrazovo-zvukových záznamov týka, ak sú tieto údaje známe) 

 

na dobu od ................................................................... do ........................................................ 

 

 V odôvodnení potreby sa uvedie podozrenie z konkrétnej trestnej činnosti a tiež aj to, že možno 

dôvodne predpokladať, že vyhotovovaním obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov budú 

zistené skutočnosti, významné pre trestné konanie. 

 
 Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov vykoná ........................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(uviesť príslušný orgán Policajného zboru) 

 
 
         Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 
                                            (hodnosť, meno, priezvisko)  
 
 
Vysvetlivka: 

*Vzor sa primerane použije aj pri postupe podľa § 114 ods. 2 Trestného poriadku, ak vec neznesie 
odklad a vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov nie je spojené so 
vstupom do obydlia a písomný príkaz sudcu pre prípravné konanie nemožno získať vopred, môže pre začatím 
trestného stíhania a v prípravnom konaní vydať príkaz prokurátor. V takom prípade však uvádzacia veta bude 
znieť:  „Podľa § 114 ods. 2 Trestného poriadku navrhujem vydať príkaz na vyhotovovanie obrazových, 
zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov...“. 
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Vzor č. 75 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                           (miesto a dátum) 

 ............................................................... 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv......................................... – podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam              

                                                             telekomunikačnej prevádzky 
V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za  trestný čin ....................................................... podľa § .......................................... Trestného zákona, 

n a v r h u j e m, aby bol sudcovi pre prípravné konanie daný návrh podľa § 115 ods. 2 Trestného poriadku na 

vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky u 

.....................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, číslo  účastníckej stanice a jej umiestnenie) 

na dobu od ......................................... do .................................................. . 

Dôvodom odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky je ....................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(odôvodnenie odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, najmä že možno dôvodne predpokladať, že 
ňou budú oznámené skutočnosti významné pre trestné konanie, uviesť o aké skutočnosti ide, že obvinený je 
stíhaný za zločin, prečin korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti alebo za iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva). 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ  

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

Stanovisko odboru príslušného úradu PZ: 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj v prípade podľa § 115 ods. 5 a ods. 9. 

Pred zaslaním podnetu na podanie návrhu na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam 
telekomunikačnej prevádzky prokuratúre je potrebné ho predložiť na zaujatie stanoviska príslušnému útvaru 
operatívnej techniky za účelom posúdenia možnosti technickej realizácie úkonu. 

Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 115 ods. 2 v prípade, ak vec neznesie odklad. V tomto 
prípade sa nepodáva podnet, ale návrh na vydanie príkazu prokurátorovi. 
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Vzor č. 76 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

..................................................................... 

 (označenie a adresa útvaru PZ) 

 

Vec: Obv. .......................................... - žiadosť o realizáciu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 
                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *.............................................................. podľa § ................................... Trestného zákona, 

v prílohe zasielam príkaz  ......................sudcu pre prípravné konanie (prokurátora) v ................................... 

č.p................................... zo dňa ....................................., ktorým prikázal odpočúvanie a záznam 

telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 ods. 2  Trestného poriadku.  

V žiadosti treba uviesť: 

1) stručné odôvodnenie realizácie odpočúvania, 

2) krycí názov telefónneho čísla odpočúvanej a zaznamenávanej telekomunikačnej stanice, 

3) sledované ciele odpočúvania, skutočnosti, ktoré majú byť  odpočúvaním zistené, 

4) hodnosť, meno a priezvisko vyšetrovateľa,  ktorý prípad  vyšetruje a ktorý bude pre účely trestného konania 
záznamy  nahrávok telekomunikačných činností preberať (uviesť číslo jeho telefónu, prípadne sekretariátu 
úradu). 

 

                                                                                                                                          Vyšetrovateľ PZ        

                                                                                                                                      (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                 (hodnosť, meno, priezvisko) 

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku (§ 111), predstieraný 
prevod (§ 112), na sledovanie osôb a veci (§ 113), na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-
zvukových záznamov (§ 114). 

 Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 115 ods. 5 a ods. 9 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 77 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 .............................................................. 

                                                                                                                        (miesto a dátum) 

 ............................................................... 

    (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ........................................... – podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie 
údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke 

 
V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *....................................................... podľa § .......................................................... Trestného zákona, 

n a v r h u j e m, aby bol sudcovi pre prípravné konanie daný návrh podľa § 116 ods. 2 Trestného poriadku na 

vydanie príkazu na  zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke  

.....................................................................................................................................................................................
(právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje telekomunikačnú prevádzku) 

Dôvodom zistenia a oznámenia údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky je  

..................................................................................................................................................................................... 

(stručne odôvodniť návrh). 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ  

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 116 ods. 4. 
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Vzor č. 78 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ............................................................. 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

......................................................... 

 (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na použitie agenta 

 
Navrhujem prokurátorovi, aby podľa § 117 ods. 5 Trestného poriadku predložil sudcovi pre prípravné 

konanie (prokurátorovi)* návrh na vydanie príkazu na použitie agenta  

...................................................................................................................................................................................., 

(uvedie sa legenda agenta) 

na dobu od ................................... do ..................................... . 

V odôvodnení sa uvedie, v akej veci sa použije agent,  že jeho použitie je potrebné na odhalenie, 
zistenie a usvedčenie páchateľa zločinu, prečinu korupcie, zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo , že jeho odhalenie, zistenie a usvedčenie by bolo iným spôsobom 
podstatne sťažené a ktoré poznatky odôvodňujú podozrenie z trestnej činnosti alebo úmyslu určitej osoby 
spáchať takýto trestný čin.  

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                   (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

*Vzor sa primerane použije aj v prípade postupu podľa § 117 ods. 6 Trestného poriadku. V takom 
prípade však uvádzacia veta bude znieť: „ Podľa § 117 ods. 6 Trestného poriadku navrhujem vydať príkaz na 
použitie agenta ...“. 
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Vzor č. 79 
 

............................................ 

     (označenie útvaru) 
 
ČVS:                                                                                                           ................................................................. 
                                                                                                                                 (miesto a dátum) 
.................................................... 
(označenie a adresa prokuratúry) 
 
Vec: Návrh na vydanie príkazu na porovnávanie údajov v informačných systémoch 
 
 V trestnom konaní pre *.............................................................................. podľa § ................................... 

Trestného zákona navrhujem prokurátorovi, aby podľa § 118 ods. 2 Trestného poriadku vydal príkaz na 

porovnávanie údajov v informačných systémoch ......................................................................................................    

                                                                                            (označenie prevádzkovateľa informačného systému) 

 

 

 V odôvodnení je treba zdôvodniť porovnávania  v informačných systémoch. 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(uviesť príslušníka PZ, ktorý porovnanie vykoná) 

 
 
 
         Vyšetrovateľ PZ 
                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 
                                            (hodnosť, meno, priezvisko)  
 
 

 

 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 80 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                              (miesto a dátum)       

                                                                                                           Prílohy: 

 

_____________________________ 

        (označenie a adresa súdu) 

 

Vec: Obv............................................................. - návrh na vyšetrenie duševného  stavu 

 
V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko obvineného, ktorého sa návrh týka) 

a  n a v r h u j e m, aby sudca pre prípravné konanie vydal písomný príkaz na vyšetrenie jeho duševného stavu 

podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku. 

Proti obvinenému bolo vznesené obvinenie za *......................................................podľa § ...................... 

Trestného zákona.  

V návrhu treba odôvodniť nutnosť vyšetrenia duševného stavu obvineného. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 * Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 81 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum)              

                                                                                                          Prílohy: 

 

_____________________________ 

   (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ............................................. – podnet na podanie návrhu na vyšetrenie duševného stavu pozorovaním 

 
V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko obvineného) 

a  n a v r h u j e m, aby sudcovi pre prípravné konanie bol podaný návrh na nariadenie, aby obvinený bol 

pozorovaný v zdravotníckom ústave podľa § 148 ods. 3 Trestného poriadku. 

Proti obvinenému bolo vznesené obvinenie za trestný čin ..........................................................................  

podľa § .............. Trestného zákona. 

  V návrhu treba odôvodniť nutnosť vyšetrenia duševného stavu obvineného a ďalej uviesť okolnosti, 
ktoré vyžadujú nariadenie pozorovania obvineného v zdravotníckom ústave alebo  ak je vo väzbe v nemocnici 
pre obvinených a odsúdených. 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 82 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

_____________________________ 

   (označenie a adresa prokuratúry) 

 

Vec: Obv. ............................. – podnet na podanie žiadosti na predĺženie lehoty na pozorovanie duševného stavu 

   
V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                                  (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *................................................................................ podľa § ................................. Trestného zákona,  

n a v r h u j e m  podľa § 149 ods. 1 Trestného poriadku, aby bola sudcovi pre prípravné konanie predložená 

žiadosť na predĺženie lehoty na pozorovanie duševného stavu obvineného v zdravotníckom ústave o 

.................................................... dní. 

V žiadosti treba uviesť, kedy bolo nariadené vyšetrenie duševného stavu pozorovaním, prečo a z akých 
dôvodov nebolo možné tento úkon vykonať v dvojmesačnej lehote a či znalci zaslali odôvodnenú žiadosť o 
predĺženie lehoty. 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 83 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                      (miesto a dátum)                                                                

                                                                                                          Prílohy: 

 

__________________________ 

      (označenie a adresa súdu) 

 

Vec: Návrh na vyšetrenie duševného stavu  svedka 

 
V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko obvineného) 

stíhaného za *................................................................................... podľa § ............................... Trestného zákona    

n a v r h u j e m, aby sudca pre prípravné konanie podľa § 150 Trestného poriadku vydal písomný príkaz na 

vyšetrenie duševného stavu svedka ........................................................................................................................... 

                                                               (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a bydlisko svedka) 

V návrhu treba odôvodniť nutnosť vyšetrenia duševného stavu svedka. 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 84 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

.............................................................. 

          (označenie adresáta) 

 

ŽIADOSŤ O ODBORNÉ VYJADRENIE Z ODBORU KRIMINALISTIKY 

 

 Podľa § 141 ods. 1  Trestného poriadku v trestnej veci...............................................................................  

                                                                                                                  (uvedie sa o akú vec ide) 

Prílohy: 

Opis skutku (udalosti) a označenie naliehavosti: 

 

 
Veci, stopy,  vzorky a pod.,  ktoré majú byť skúmané: 

predmet č. 1 ................................................................................................................................................................ 

predmet č. 2 ................................................................................................................................................................ 

Podľa § 141 ods. 1 Trestného poriadku žiadam o vykonanie kriminalisticko-technického posúdenia 

uvedených predmetov a vypracovanie odborného vyjadrenia na otázky: 

 

                                                                                                

 

                                                           Vyšetrovateľ PZ 

                                                     (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko)  

Odtlačok okrúhlej pečiatky 

bez štátneho znaku 
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Vzor č. 85 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

                                                                                                                         (miesto a dátum) 

                                                                                                          Prílohy: 

 

____________________________ 

   (označenie a adresa organizácie) 

 

Vec: Žiadosť o odborné vyjadrenie  

 

 

V trestnej veci  obvineného .......................................................................................................................... 

                                                          (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko) 

stíhaného za* ........................................................................... podľa § ....................................... Trestného zákona 

Vás žiadam v zmysle § 141 ods.1 Trestného poriadku  o odborné vyjadrenie 
..................................................................................................................................................................................... 

(uviesť presne, o aké odborné vyjadrenie ide, z akého odboru alebo odvetvia) 

Odôvodniť vyžiadanie odborného vyjadrenia. 

Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, tomu, kto spracováva odborné vyjadrenie, sa umožní, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Na jeho návrh možno tiež 
vykonať dôkazy, ktoré potrebuje na účely podania odborného vyjadrenia. 

 Odborné vyjadrenie v dvoch vyhotoveniach zašlite spolu s priloženými materiálmi k horeuvedenému 
číslu najneskôr do.............................(určiť primeranú lehotu podľa závažnosti prípadu). 

 V  odbornom vyjadrení uveďte meno osoby, ktorú možno vypočuť ako svedka k obsahu odborného 
vyjadrenia. 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

Vysvetlivky: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Vzor sa primerane použije na vyžiadanie písomného potvrdenia (§ 141 ods. 1, posledná veta). 

Odborné vyjadrenie možno vyžiadať aj od štátneho orgánu (§ 141 ods. 5). 
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Vzor č. 86 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                       (miesto a dátum) 

................................................................. 

  (označenie a adresa obecného úradu) 

 

Vec: ................................................................ - žiadosť o vypracovanie správy o povesti 

                    (meno a priezvisko) 

 
Podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku ž i a d a m  o  vypracovanie správy o povesti na  

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

V správe uveďte predovšetkým, čo je známe o jeho rodinných a majetkových pomeroch, o správaní sa v 

mieste bydliska, či bolo jeho správanie prejednávané komisiou verejného poriadku, prípadne aké opatrenie mu 

bolo uložené. 

Správu o povesti vo dvoch vyhotoveniach zašlite  k horeuvedenému číslu najneskôr do......................... . 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 87 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

................................................................. 

     (označenie a adresa organizácie) 

 

Vec: ................................................................ - žiadosť o vypracovanie pracovného posudku 

                       (meno a priezvisko) 

 
Podľa § 3 ods.2 Trestného poriadku  ž i a d a m  o vypracovanie pracovného posudku na Vášho 

zamestnanca................................................................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

V posudku uveďte predovšetkým jeho pracovné zaradenie, dobu, počas ktorej u Vás pracuje, aké 

pracovné výsledky dosahuje, či bol disciplinárne riešený, aké sú jeho povahové vlastnosti. V posudku uveďte aj 

prípadné iné poznatky, ktoré sú Vám o menovanom známe a mohli by pomôcť pri objektívnom posúdení jeho 

osoby. 

Posudok vo dvoch vyhotoveniach  zašlite  k horeuvedenému číslu najneskôr do................................ . 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92

Vzor č. 88 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

................................................................. 

(označenie a adresa štátneho orgánu starostlivosti 

o mládež) 

 

Vec: Mladistvý ................................................................ - žiadosť o zistenie pomerov 

                                         (meno a priezvisko) 

 
Podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku  ž i a d a m  o  zistenie pomerov mladistvého  

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

So zreteľom na § 337 Trestného poriadku treba čo najdôkladnejšie zistiť predovšetkým stupeň jeho 

rozumového a mravného vývoja, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho 

správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený a po ňom, a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov 

vhodných na jeho nápravu, najmä na posúdenie, či mu má byť nariadená ochranná výchova. 

Správu zašlite v dvoch vyhotoveniach k horeuvedenému číslu najneskôr do.................................... 

 

                                                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 89 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

....................................................................... 

    (označenie a adresa útvaru ZVa JS) 

           

Vec: Obv.  ........................................................... - žiadosť o vypracovanie  posudku 

                            (meno a priezvisko)                                                     

 
Podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku  ž i a d a m   o vypracovanie posudku na  

...................................................................................................................................................................................., 

(meno a priezvisko, dátum  a miesto narodenia, bydlisko) 

ktorý sa nachádza (nachádzal) vo výkone trestu odňatia slobody vo Vašom útvare. 

V posudku uveďte najmä obdobie výkonu trestu odňatia slobody, jeho povahové vlastnosti, správanie 

sa voči ostatným odsúdeným a pracovníkom ZVa JS, pracovné zaradenie a dosahované pracovné výsledky, či 

bol disciplinárne odmenený alebo potrestaný, ako aj podstatné body hodnotenia menovaného pri jeho prepustení 

z výkonu trestu odňatia slobody. 

 Posudok vo dvoch vyhotoveniach zašlite k horeuvedenému číslu najneskôr do.....................  

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 
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                                                                            Vzor č. 90 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                            .......................................................................... 

                                                                                                                (miesto a dátum)              

PRIBRATIE TLMOČNÍKA 

 

  Podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného ............................................................ 

                                                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *....................................... podľa § ........................ Trestného zákona, p r i b e r á m  ako tlmočníka 

 z jazyka .................................................... do jazyka ............................................................................................. 

(meno tlmočníka zapísaného v zozname tlmočníkov) 
vzhľadom na to, že ...................................................................................................................................... 

neovláda slovenský jazyk, v ktorom sa vedie konanie, bolo potrebné pribrať tlmočníka. 

 

 

 

Podľa § 29 ods.1 Trestného poriadku s poukazom na § 11 zákona č. 382/2004 Z.z. tlmočníka 
upozorňujem na povinnosť bezodkladne oznámiť skutočnosti, pre ktoré by bol vylúčený alebo ktoré mu inak 
bránia byť vo veci činný ako tlmočník a na právo odmietnuť vykonanie tlmočníckeho úkonu § 12 ods. 2 zákona 
č. 382/2004 Z. z. 

Súčasne tlmočníka upozorňujem na význam tlmočníckeho úkonu z hľadiska všeobecného záujmu a na 
trestné následky nepravdivého tlmočníckeho úkonu podľa § 347 Trestného zákona. 

Za vykonanie tlmočníckeho úkonu tlmočníkovi patrí odmena a náhrada výdavkov podľa Vyhlášky MS 
SR č.  491/2004 Z.  z. 

 

                    

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky : 

 Vzor sa primerane použije aj na pribratie prekladateľa (§ 28 ods. 3). 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 91 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                             ......................................................................... 

                                                                                                              (miesto a dátum) 

PRIBRATIE ODBORNÉHO KONZULTANTA 

 

  Podľa § 151 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci obvineného 

 .................................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *......................................................................... podľa § ........................ .............Trestného zákona, 

 p r i b e r á m  ako odborného konzultanta na prekonzultovanie odbornej problematiky prejednávanej veci 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno a priezvisko konzultanta) 

 Odôvodnenie potreby pribratia odborného konzultanta na prekonzultovanie odbornej problematiky 
(uviesť akej problematiky). 

 

 

Podľa § 151 ods. 1 Trestného poriadku Vás upozorňujem na to, že o skutočnostiach, ktoré ste sa 
dozvedeli v priebehu trestného konania ste povinní zachovať mlčanlivosť. 

 

                    

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

                 Za vykonanie konzultačnej činnosti odbornému konzultantovi patrí odmena (§ 152 ods.3). 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 92 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                ...................................................................... 

 

SĽUB ZNALCA 

 
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z. v trestnej veci obvineného 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za *........................................................................ podľa § ........................................ Trestného zákona, 

skladám tento sľub: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické 

zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho 

najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel“. 

 

 

 (hodnosť, meno a priezvisko vyšetrovateľa PZ                (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko znalca )    
povereného príslušníka PZ do rúk ktorého bol sľub 

                          zložený) 

 

  

                                                                           

 

Vysvetlivky: 

               Vzor sa použije aj na tlmočníka alebo prekladateľa. 

Vzor sa použije v prípade, ak znalec (tlmočník, prekladateľ) nie je zapísaný v zozname znalcov,  
tlmočníkov a prekladateľov.  
 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 93 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ....................................................................... 

                                                                                                                     (miesto a dátum) 

                                                                                                             Prílohy: 

 

..................................................................... 

 (označenie a adresa útvaru PZ,  ktorý má 

              preplatiť účet znalca) 

 

Vec: Určenie výšky znalečného - zaslanie na preplatenie 

 

V trestnej veci obvineného ........................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

stíhaného za* .............................................................. podľa § ................................................... Trestného zákona, 

zasielam v prílohe po preskúmaní účet o výške znalečného a žiadam, aby ste preplatili  (alebo poukázali na účet) 

..................................................................................................................................................................................... 

( meno a priezvisko pribraného znalca, resp. označenie a adresa znaleckého ústavu) 

čiastku ..................... Sk,  slovom ............................................................................................................................... 

 

 

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 
 
Vysvetlivky: 
 

Vzor sa primerane použije aj na preplatenie tlmočného a nákladov spojených s prekladateľskou 
činnosťou. 
 Vzor sa primerane použije aj na odmeňovanie odborného konzultanta (§ 152 ods. 3). 

 *Uvedie sa prečin, zločin, obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 94 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

.............................................................. 

        (meno,  priezvisko,  adresa) 

 

Vec: Výzva na zaplatenie poriadkovej pokuty 

 

Uznesením vyšetrovateľa ..................................................................................... zo dňa .................. ČVS 

.........................................., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ...................., Vám bola podľa § 70 ods. 1 

Trestného poriadku uložená poriadková pokuta v sume ..................... Sk, slovom ...................................................  

Vzhľadom na to, že uznesenie je vykonateľné, vyzývam Vás, aby ste uvedenú sumu zaplatili do 15 dní 

odo dňa doručenia tejto výzvy, pripojenou poštovou poukážkou. Ak nebude pokuta zaplatená v tejto lehote, 

prikročí sa k jej vymáhaniu prostredníctvom súdu (§ 467 Trestného poriadku). 

 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 95 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

 

 

...................................................................... 

  (meno, priezvisko a adresa povinného) 

 

Vec: Výzva na zaplatenie nákladov spojených s opakovaním úkonu 

 

Uznesením vyšetrovateľa PZ ............................................................................. zo dňa  .................... 

ČVS:  .............................., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ................................,Vám bolo podľa § 554 ods. 1 

Trestného poriadku uložené uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu v sume ........................... Sk, slovom 

................................................................................................................................................................................... . 

Vzhľadom na to, že uznesenie je vykonateľné, vyzývam Vás, aby ste uvedenú sumu zaplatili do 15 dní 

odo dňa doručenia tejto výzvy pripojenou poštovou poukážkou. Ak v tejto lehote náklady neuhradíte, prikročí sa 

k ich vymáhaniu prostredníctvom súdu. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 96 

............................................................................ 

       (označenie útvaru) 

ČVS:  

ZÁPISNICA O TRESTNOM OZNÁMENÍ 

 

V ................................. dňa .............. o ....... hod. sa dostavil  na ................................................................ 

bez predvolania za účelom oznámenia skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia) 

trvalé bydlisko ............................................................................................................................................................ 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

preukaz totožnosti ..................................................................................................................................................... 

POUČENIE 

Podľa § 62 ods.2 Trestného poriadku Vás poučujem o zodpovednosti za vedome nepravdivé údaje, 
najmä o zodpovednosti za trestný čin krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona, ohovárania podľa § 373 
Trestného zákona, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona a nadržovania podľa § 339 
Trestného zákona.  

Vyjadrenie oznamovateľa k poučeniu a k veci: 

Po prečítaní oznamovateľ vyhlasuje, že zápisnica je v súlade s jeho výpoveďou a nežiada jej opravu 
alebo doplnenie (zápisnicu opravuje, dopĺňa). 

Skončené dňa .......................... o ............... hod. 

                                                                    
          Vyšetrovateľ PZ,                                          Zapisovateľ:                                          Oznamovateľ: 
      ( Poverený príslušník PZ)                         (pri prečítaní a podpise                                (meno, priezvisko) 
 (hodnosť, meno, priezvisko)                                bol prítomný)                 
                                                                       (meno, priezvisko, príp. hodnosť) 

                                                                                                                    

Vysvetlivky: 

Po skončení výsluchu musí byť zápisnica predložená na prečítanie alebo ak o to osoba požiada, musí 
mu byť prečítaná. Má právo žiadať, aby bola zápisnica doplnená alebo aby v nej boli vykonané opravy v súlade s 
jeho výpoveďou (§ 124 ods. 2, ods. 3). 

Oznámenie treba spísať tak, aby zápisnica obsahovala všetky okolnosti rozhodujúce pre získanie 
potrebných podkladov na ďalšie konanie (§ 62 ods. 2 Trestného poriadku). O prijatí listinných alebo vecných 
dôkazov treba oznamovateľovi vydať potvrdenie a túto skutočnosť poznamenať v zápisnici. 

Ak treba v zápisnici vykonať opravu, postupuje sa podľa § 60 ods. 2 Trestného poriadku; ak má 
oznamovateľ proti zápisnici námietky, postupuje sa podľa § 124 ods. 3 Trestného poriadku. 

Ak zápisnica obsahuje viac strán, je potrebné začínať nový list označením strany a uvedením textu 
napr.: 2 strana zápisnice o trestnom oznámení podanom. 

Oznamovateľ má  právo požiadať prokurátora (§ 198 ods. 2), aby preskúmal postup vyšetrovateľa 
podľa § 197 Trestného poriadku. 

 Ak osoba neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie (slovenský jazyk), priberie sa do konania 
tlmočník (§ 28 ods. 1 Trestného poriadku). Pri spisovaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 2 Trestného 
poriadku. 

Ak je oznamovateľ súčasne poškodený treba osobu poučiť aj podľa poučenia poškodeného. Poškodený 
musí uviesť adresu, na ktorú mu môžu byť doručované písomnosti (§ 46 ods. 2). 
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Vzor č. 97 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:  

 

ZÁPISNICA O PREHLIADKE TELA 

 
Dňa .............................. o ............ hod. v ........................................................................................... bola 

podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku vykonaná prehliadka tela 

..................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, zamestnanie, procesné postavenie) 

lebo bolo treba nevyhnutne zistiť, či na jeho (jej)  tele sú stopy alebo následky trestného činu. 

Po poučení podľa § 155 ods. 4 Trestného poriadku o povinnosti podrobiť sa prehliadke tela a po 

upozornení o možnosti uloženia poriadkovej pokuty podľa § 70  Trestného poriadku osoba uviedla: 

.................................................................................................................................................................................... 

(stručne uviesť vyjadrenie osoby k úkonu) 

Prehliadku tela vykonal ............................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, zamestnanie) 

 

- uviesť priebeh úkonu, aké znaky boli zistené,  resp. aké stopy  boli zaistené, 

- uviesť, či bol priebeh úkonu zachytený i iným spôsobom (fotodokumentácia, videozáznam, nákres a pod.). 

Úkon skončený dňa .................................o........................ hod. 

 

 

 

    Vyšetrovateľ PZ  

(Poverený príslušník PZ)                        (meno a priezvisko                               (meno a priezvisko 

(hodnosť, meno,  priezvisko)                 osoby, ktorá úkon vykonala)           osoby, na ktorej bol úkon vykonaný) 

              

                                              (mená a priezviská ostatných osôb  prítomných pri úkone) 
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Vzor č. 98 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:  

 

ZÁPISNICA O VYDANÍ VECI 

 

V ............................................. dňa .............. o .......... hod. bol (a) podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku  

vyzvaný (á) ................................................................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

na vydanie .................................................................................................................................................................. 

(označenie a presný opis vydanej veci ako veci dôležitej pre trestné konanie) 

 

Po poučení podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku o povinnosti vec na vyzvanie vydať a po upozornení 
na možnosť odňatia veci, ako i na možnosť uloženia poriadkovej pokuty (§ 70 Trestného poriadku) vyzvaná 
osoba uvádza: 

Ak bola vec dobrovoľne vydaná, uvedenie sa vyjadrenie vyzvanej osoby, že vec dobrovoľne vydáva. 

Ak vyzvaná osoba odmietne vydanie veci stručne, ale výstižne sa uvedú skutočnosti, ktorými osoba 
odmietnutie vydania veci odôvodňovala, prípadne sa uvedú skutočnosti, ktoré by podali obraz o priebehu úkonu, 
napr. snaha vec zničiť, ukryť, použitie násilia, urážky, uloženie poriadkovej pokuty alebo iné donútenie, miesto 
úkrytu veci a pod.  

Úkon skončený dňa .............................. o..................... hod. 

 

 

 

 

 

   Vyšetrovateľ PZ  

(Poverený príslušník PZ)                                              Súčasne potvrdzujem, že som prevzal (a) 

 (hodnosť, meno, priezvisko)                                rovnopis tejto zápisnice ako potvrdenie o vydaní - odňatí veci 

                                                                                                          (meno, priezvisko) 

  

nezúčastnená osoba 

(meno, priezvisko) 
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Vzor č. 99 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O ODŇATÍ VECI 

 

 V..............................dňa.................o.............hod. bola na základe príkazu vyšetrovateľa PZ podľa § 91 

ods. 1 Trestného poriadku zo dňa...............................ČVS........................... o d ň a t á 

.....................................................................................................................................................................................  

(meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a bydlisko osoby, ktorej bola vec odňatá) 

 

vec............................................................................................................................................................................... 

(označenie a presný opis odňatej veci, ako veci dôležitej pre trestné konanie) 

 

 Úkon skončený dňa ...................................... o .................... hod. 

 

 

 

 

 

 

   Vyšetrovateľ PZ  

(Poverený príslušník PZ)                                              Súčasne potvrdzujem, že som prevzal (a) 

 (hodnosť, meno, priezvisko)                                rovnopis tejto zápisnice ako potvrdenie o vydaní - odňatí veci 

                                                                                                          (meno, priezvisko) 

  

nezúčastnená osoba 

(meno, priezvisko) 
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Vzor č. 100 

 

 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O PREVZATÍ ZAISTENEJ VECI 

 

V ............................................... dňa .............. o .......... hod. bola podľa § 92 ods. 1 Trestného poriadku 

prevzatá vec .............................................................................................................................................................., 

(označenie a presný opis prevzatej veci ako veci dôležitej pre trestné konanie) 

ktorá bola dňa........................podľa*..............................................................................................................zaistená 

..................................................................................................................................................................................... 

( označenie osoby, ktorej bola vec zaistená) 

 

..................................................................................................................................................................................... 

(hodnosť, meno a priezvisko policajta a označenie útvaru, ktorý zaistenie veci vykonal) 

 

Úkon skončený dňa................................ o ........................... hod. 

 

       Vyšetrovateľ PZ  

   (Poverený príslušník PZ)                                                          Súčasne potvrdzujem, že som prevzal (a) 

 (hodnosť, meno, priezvisko)                                               rovnopis tejto zápisnice ako potvrdenie o prevzatí veci 

                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

  

 

 

 

Pri  prevzatí veci prítomný: 

(meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivka: 

 *Uviesť zákon, podľa ktorého bola vec zaistená (napr. § 21 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 
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Vzor č. 101 

............................................................................ 

  označenie útvaru) 

ČVS: 

 

Z Á P I S N I C A 

O VYKONANÍ DOMOVEJ - OSOBNEJ PREHLIADKY 

A PREHLIADKY INÝCH PRIESTOROV ALEBO POZEMKOV *) 

 

Dňa ......................... o............... hod. bolo prikročené na základe príkazu .................................................. 

zo dňa ........................ č.p ............................... k vykonaniu domovej - osobnej prehliadky, prehliadky iných 

priestorov alebo pozemkov *)  u 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

Po predchádzajúcej výzve podľa § 104 Trestného poriadku osoba, u ktorej má byť prehliadka 
vykonaná, uvádza: 

Osoba, u ktorej má byť prehliadka vykonaná, bola poučená podľa § 106 Trestného poriadku 

.................................................................................................................................................................................... 

Prehliadka bola vykonaná v ........................................................................................................................  

(označenie miestnosti alebo miesta,  kde bola prehliadka vykonaná) 

Prehliadku vykonal:...................................................................................................................................... 

Prítomné osoby pri prehliadke:...................................................................................................................................  

............................................................................................... boli poučené podľa § 105 ods.1 Trestného poriadku. 

K výkonu prehliadky bola pribratá podľa § 105 ods. 2 Trestného poriadku na veci nezúčastnená osoba  

.................................................................................................................................................................................... 

Príkaz o prehliadke ......................................................................... doručený ............................................ 

Prehliadka sa začala o ...................... hodine. 

 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Pri prehliadke boli vydané - odňaté tieto veci: 

 

Por. 

číslo 

Opis vecí 

(názov, množstvo, tvar,  farba, kvalita a podobne)  

       Miesto nálezu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   Prehliadka skončená o......................  hodine  

                          

                                                                                 Súčasne potvrdzujem, že som prevzal rovnopis tejto 

       Podpisy osôb                                         zápisnice ako potvrdenie o odňatí vecí: 

vykonávajúcich prehliadku                         * člen domácnosti    podpis osoby, u ktorej bola vykonaná prehliadka                              

              zamestnanec                                                                                                                     

                                                                       osoba na veci 

       nezúčastnená 

Vysvetlivky: 

Ak došlo po výzve podľa § 104 Trestného poriadku k dobrovoľnému vydaniu hľadaných vecí, upustí sa 
od ďalšieho výkonu prehliadky. O dobrovoľnom vydaní vecí je potrebné spísať zápisnicu podľa § 93 Trestného 
poriadku. 

Po márnej výzve podľa § 104 Trestného poriadku sa prikročí k samotnému výkonu prehliadky. 

Ak aj napriek vydaniu časti  hľadaných vecí bolo prikročené k vykonaniu prehliadky, treba oddeliť veci 
vydané dobrovoľne od vecí odňatých (nájdených) a všetky veci treba opísať tak, aby nemohlo dôjsť k ich 
vzájomnej zámene. 

V zápisnici treba poznamenať všetky mimoriadne udalosti, s ktorými sa pri prehliadke stretli policajti 
Policajného zboru, napr. útoky na policajtov, pokus o ukrytie vecí už nájdených, snaha iným spôsobom 
policajtov ovplyvniť atď. 

V prípade, že sa vyskytli zvláštnosti, napr. skrýše, hromadenie zásob a pod., je potrebné tieto 
odfotografovať a podchytiť ich v plániku. 

Vždy treba poznamenať, čo bolo pri prehliadke poškodené. 

 

*) nehodiace sa prečiarknite                                                                  
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Vzor č. 102 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O ZNIČENÍ VECI 

 

V ......................................... dňa ................ o ...............hod.  na základe uznesenia vyšetrovateľa 

..............................................................................., ČVS ................................ zo dňa ...............,  bola zničená  vec: 

...................................................................................................................................................................................., 

(označenie a opis veci) 

ktorá bola dňa ...................... podľa § 89 Trestného poriadku  vydaná  

.....................................................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko osoby,  ktorá vec vydala, resp. jej bola odňatá) 

Zničenie veci vykonal ................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko) 

za prítomnosti ..................................................... tak, že ........................................................................................... 

                                                                                                                    (spôsob zničenia veci) 

 

       Vyšetrovateľ PZ                                       

 (Poverený príslušník PZ)                                Zapisovateľ                                            Osoba prítomná pri úkone 

(hodnosť, meno, priezvisko)                            (meno,  priezvisko)                                      (meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivka: 

 Vzor sa primerane použije aj pri zničení veci, ktorá bola vyšetrovateľom odňatá (§ 91) alebo prevzatá 

 (§ 92) Trestného poriadku. 
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Vzor č. 103 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                         

ZÁPISNICA O OTVORENÍ ZÁSIELKY 

 

 V .............................................................. dňa .......................... o .................hod. bola podľa § 109 ods. 1  

Trestného poriadku otvorená zásielka pochádzajúca od obvineného (určená obvinenému) 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

ktorý je stíhaný za *............................................................... podľa § ........................................ Trestného zákona. 

Zásielka bola vydaná (kým) ......................................................................................................................... 

(uviesť podnik,  ktorý zásielku vydal) 

na základe príkazu vyšetrovateľa .............................................................................................................................., 

ČVS: ............................................... zo dňa ............................................................................................................... 

Zásielku otvoril  vyšetrovateľ ....................................................................................................................................  

     (hodnosť, meno a priezvisko vyšetrovateľa) 

po predchádzajúcom súhlase sudcu pre prípravné konanie.........................................................................................  

                      (meno a priezvisko sudcu) 

v ..........................................................................zo dňa ............................................................................................ 

Pri otváraní zásielky boli prítomní ............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(hodnosť, mená a priezviská osôb prítomných pri  otváraní zásielky) 

Opis úkonu a obsahu zásielky ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(počet vecí zistených v zásielke, ich presný opis, hmotnosť, rozmery, obsah písomnosti) 

Po zistení a vyhodnotení obsahu bola zásielka ............................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

(uviesť ako bolo so zásielkou naložené, napr. priložená k vyšetrovaciemu  spisu,  odôvodnenie postupu) 

 

  Vyšetrovateľ PZ     

(Poverený príslušník PZ)                                  Zapisovateľ                                        Osoby prítomné pri  úkone 

(hodnosť, meno, priezvisko)                             (meno, priezvisko)    (meno priezvisko) 

 
Vysvetlivky:    

Ak bude o priebehu úkonu vykonaná fotodokumentácia alebo videozáznam, treba v zápisnici 
poznamenať, ako boli označené a kde budú uložené. 

*Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 104 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O ZADRŽANÍ A OBMEDZENÍ OSOBNEJ SLOBODY PODOZRIVEJ OSOBY 

 

V ....................................................... dňa ...................... o ................. hod. bol podľa § 85 ods.1 

Trestného poriadku zadržaný podozrivý: 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia) 

predošlé meno a priezvisko ........................................................................................................................................ 

trvalé bydlisko ............................................................................................................... PSČ: ................................... 

prechodné bydlisko ........................................................................................................ PSČ: ..................................  

zamestnanie ................................................................................................................................................................ 

adresa zamestnávateľa ................................................................................................................................................ 

štátna príslušnosť ............................................................. národnosť ................................... stav ............................. 

mená a priezviská rodičov ......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

a) po predchádzajúcom ........................................súhlase prokurátora....................................................................... 

udelenom dňa .................................... o ........................ hodine *) 

b) bez predchádzajúceho súhlasu prokurátora, lebo ................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................*) 

     (odôvodnenie takéhoto postupu, najmä že vec nepripúšťala odklad a súhlas nebolo možné vopred dosiahnuť) 

c) na základe obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku................................................... 

..................................................................................................................................................................................*) 

(uviesť kto a kedy presne obmedzil osobnú slobodu) 

 ktorý bol  vyšetrovateľom prevzatý  dňa .............................. o .......................hodine. 

Podozrivý bol zadržaný z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. .......... Trestného poriadku, lebo 
............................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 (odôvodní sa, v čom spočívajú dôvody väzby a uvedú sa okolnosti zadržania, napr. presné miesto, či boli 
použité donucovacie prostriedky a aké, špeciálne policajné útvary, vyjadrenie zadržanej osoby a pod.) 

 

*) nehodiace sa prečiarknite 
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 Podozrivý bol poučený, že v zmysle § 85 ods. 6 Trestného poriadku má právo zvoliť si obhajcu a radiť 
sa s ním už v priebehu zadržania a že má právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri  jeho výsluchu  podľa  
§  85 ods. 6 Trestného poriadku, ibaže by bol  obhajca v lehote tam uvedenej nedosiahnuteľný. 

 V zmysle § 99 ods. 4 s poukázaním na § 102 ods. 4 Trestného poriadku bola vykonaná osobná 

prehliadka, ktorú vykonal ...........................................za prítomnosti........................................................................ 

 

Pri prehliadke boli  nájdené (opis vecí): 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

Prehliadku vykonal                                Pri prehliadke prítomný                                                        Podozrivý 

                                                                                  

 

Väznici ZVa JS - cele policajného zaistenia pri útvare PZ v........................................................................ 

odovzdávam podozrivého s uvedenými dokladmi a vecami. 

Pokyny pre umiestnenie ............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(napr. spolupáchateľov oddelene, nestrihať, upozorniť na sklony k agresivite a na samovražedné konanie a pod.) 

 

                                                                                                                                                         Podpis 

 

Potvrdenie o prevzatí: 

Potvrdzujem prijatie podozrivého ................................................................................................................ 

dňa ............................ o ........................ hodine. 

                                                                                                                                                         Prevzal 

Odtlačok pečiatky 

Záznam 

Podozrivý bol prepustený zo zadržania dňa ......................... o ................ hodine na príkaz ...................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                                                   Prepustenie vykonal: 

Vysvetlivky: 

Ak bola vyšetrovateľovi odovzdaná osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda podľa § 85 ods. 2 
Trestného poriadku, vyšetrovateľ bez odkladu spíše zápisnicu o zadržaní a v dôvodoch zápisnice o zadržaní 
uvedie údaj o mieste a čase obmedzenia osobnej slobody osoby, kto osobnú slobodu obmedzil, čas a miesto 
odovzdania takejto osoby vyšetrovateľovi. V záhlaví zápisnice uvedie miesto a čas zadržania podozrivého 
vyšetrovateľom. 

 Osoba, ktorá je umiestňovaná do cely policajného zaistenia, sa poučí tiež o tom, že ak policajt zistí, že 
osoba je zranená, alebo upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie  
(§ 44 ods. 3 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov).  
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Vzor č. 105 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O ZADRŽANÍ OBVINENÉHO 

 

V ....................................................... dňa ...................... o .......... hod. podľa § 86 Trestného poriadku 

zadržiavam obvineného: 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum  a miesto narodenia) 

predošlé meno a priezvisko ........................................................................................................................................ 

trvalé bydlisko ............................................................................................................... PSČ: ................................... 

prechodné bydlisko ........................................................................................................ PSČ: ..................................  

zamestnanie ................................................................................................................................................................ 

adresa zamestnávateľa ................................................................................................................................................ 

štátna príslušnosť ............................................................. národnosť ................................... stav ............................. 

mená a priezviská rodičov........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Dôvody zadržania: 

Obvinený, ktorý je stíhaný uznesením vyšetrovateľa zo dňa ............................. za*  

........................................................................................................... podľa § ............................. Trestného zákona, 

bol zadržaný z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. ........ (ods. 2 písm...) Trestného poriadku, lebo ................ 

..................................................................................................................................................................................... 

(uvedie sa, v čom spočívajú dôvody väzby) 

 V zmysle § 99 ods. 4 s poukazom na § 102 ods. 4 Trestného poriadku bola vykonaná osobná prehliadka, 
ktorú vykonal ............................................ za prítomnosti ......................................................................................... 

Pri prehliadke boli  nájdené (opis vecí): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Prehliadku vykonal                                    Pri prehliadke prítomný                                                         Obvinený 
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Väznici ZVaJS - cele policajného zaistenia pri útvare PZ v ...................................................................... 

odovzdávam obvineného s uvedenými dokladmi a vecami. 

Pokyny pre umiestnenie................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

(napr. spolupáchateľov oddelene, nestrihať, upozorniť na sklony k agresivite a na samovražedné  konanie a pod.) 

 

                                                                                                                                                         Podpis 

 

Potvrdenie o prevzatí: 

Potvrdzujem prijatie obvineného ................................................................................................................. 

dňa ..................................... o .......................... hodine. 

                                                                                                                                                         Prevzal 

Odtlačok pečiatky 

Záznam 

Obvinený bol prepustený zo zadržania dňa ......................... o .................. hodine na príkaz ...................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                                                   Prepustenie vykonal: 

 

Vysvetlivky: 

 Osoba, ktorá je umiestňovaná do cely policajného zaistenia, sa poučí tiež o tom, že ak policajt zistí, že 
osoba je zranená, alebo upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie  
(§ 44 ods. 3 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov).  

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 106 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU ZADRŽANÉHO - PODOZRIVÉHO 

 

V ........................................................... dňa ...................... o .......... hod. bol podľa § 85 ods. 1 Trestného  

poriadku zadržaný: 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres ............................................................................................................................................. 

predošlé meno a priezvisko ........................................................................................................................................ 

preukaz totožnosti ...................................................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ........................................................................................................................................................... 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

zamestnávateľ a miesto zamestnania .......................................................................................................................... 

postavenie v zamestnaní ............................................................................................................................................. 

štátna príslušnosť .............................................................. národnosť .................................... stav............................ 

predchádzajúce tresty ................................................................................................................................................. 

rodičia (meno, priezvisko) ......................................................................................................................................... 

 

Zadržanému bolo oznámené, že je podozrivý z* ........................................................................................ 

podľa § ................... Trestného zákona, lebo ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... . 

 

S výsluchom zadržaného - podozrivého bolo začaté dňa ............................... o........................ hodine. 

 

POUČENIE 

 Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku bolo podozrivému prečítané poučenie uvedené v § 121 ods. 2.: 

 Ako podozrivý máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu Vás nikto nesmie nútiť. 
Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby Vám bol 
obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na Vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti 
nevypovedať.  

 Poučenie mi bolo aj primerane vysvetlené a tomuto som porozumel.  

                                                                                                               podpis podozrivého 

Podozrivý bol tiež poučený: 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Podľa § 34 ods. 1 Trestného poriadku máte právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú Vám 
kladené za vinu a  k dôkazom o nich. Podľa § 345 Trestného zákona je trestné, ak iného lživo obviníte z  
trestného činu v úmysle privodiť mu trestné stíhanie. 

Vyjadrenie zadržaného - podozrivého k poučeniu a k veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná) zadržaný - podozrivý vyhlasuje, že jej obsah je v 
súlade s jeho výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo 
opraviť). 

Výsluch skončený dňa ....................................... o ................................ hodine. 

 

       

        Vyšetrovateľ PZ         

(Poverený príslušník PZ)                                Zapisovateľ                                                   Zadržaný - podozrivý 

(hodnosť, meno, priezvisko)                (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)                 (meno, priezvisko)  

                                                               (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Podľa § 123 ods. 1 Trestného poriadku možno podozrivému dovoliť, aby  skôr než  odpovie, nazrel do 
svojich poznámok. Táto okolnosť sa musí v zápisnici poznamenať. 

 Podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku po skončení výsluchu musí sa zápisnica predložiť podozrivému 
na prečítanie alebo ak o to požiada musí sa mu prečítať. Podozrivý má právo žiadať, aby bola zápisnica doplnená 
alebo aby sa v nej vykonali opravy v súlade s jeho výpoveďou. O tom treba podozrivého poučiť po skončení 
výsluchu. V konkrétnom prípade treba prihliadať na § 124 ods. 3. 

V prípade, že počas výsluchu bol podozrivý napomenutý podľa § 70 Trestného poriadku, poznamená sa 
to v zápisnici. 

Ak si podozrivý zvolí obhajcu treba ho poučiť podľa § 85 ods. 6 Trestného poriadku, že má právo radiť 
sa s obhajcom už v priebehu zadržania, má právo požadovať, aby  obhajca bol prítomný pri jeho výsluchu podľa 
§ 85 ods. 4, ibaže je obhajca v lehote tam uvedenej  nedosiahnuteľný.  Podľa § 34 ods. 1 má právo s obhajcom sa 
radiť aj počas výsluchu. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôžete radiť o tom, ako odpovedať 
na položenú otázku.  

Ak vyslúchaná osoba neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie,  priberie sa do konania tlmočník (§ 28 
ods. 1 Trestného poriadku).  

Pri spisovaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 

Ak je zadržaný -  podozrivý cudzím štátnym príslušníkom, musí byť osobitne poučený: 

Ako cudzí štátny príslušník máte právo žiadať, aby o Vašom zadržaní bol informovaný zastupiteľský 
úrad Vášho domovského štátu v Slovenskej republike. Máte možnosť zasielať zastupiteľskému úradu správy 
alebo listy, žiadať návštevu konzulárneho úradníka a žiadať právne zastúpenie cestou zastupiteľského úradu. 
Týchto práv sa môžete vzdať. Ich uplatnenie musí byť v súlade so slovenským právnym poriadkom. 
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Vzor č. 107 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OBVINENÉHO 

 

V ......................................................... dňa ...................... o .......... hodine bol vyslúchnutý obvinený,  

ktorý na útvar PZ  - 1. dostavil sa na predvolanie dňa ..................... o.................... hodine *) 

                                 2. bol predvedený podľa § ............... Trestného poriadku dňa...................o .............. hodine*) 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres .............................................................................................................................................. 

predošlé meno a priezvisko ........................................................................................................................................ 

preukaz totožnosti ...................................................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ............................................................................................................................................................ 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

adresa na doručovanie písomností .............................................................................................................................. 

spôsob doručovania .................................................................................................................................................... 

zamestnávateľ a miesto zamestnania .......................................................................................................................... 

postavenie v zamestnaní ............................................................................................................................................. 

zamestnanie predošlé (u nezamestnaného odkedy) .................................................................................................... 

počet zamestnaní v posledných dvoch rokoch............................................................................................................ 

štátna príslušnosť .............................................................. národnosť .................................... stav............................ 

základné školské vzdelanie......................................................................................................................................... 

vyučený ...................................................................................................................................................................... 

osobitná škola ............................................................................................................................................................. 

stredná, stredná odborná, vysoká škola  ..................................................................................................................... 

ďalšie vzdelanie .......................................................................................................................................................... 

neukončené školské vzdelanie ................................................................................................................................... 

rodinné prostredie, z ktorého vyšiel ........................................................................................................................... 

vojenský pomer .......................................................................................................................................................... 

čistý mesačný príjem .................................................................................................................................................. 

majetkové pomery ...................................................................................................................................................... 

v minulosti bol  vyšetrovaný pre*......................................................... koľkokrát..................................................... 

predošlé tresty ............................................................................................................................................................ 

 

 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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rodičia (meno, priezvisko,)....................................................................................................................................... 

manžel *), manželka *), druh *), družka *)  (meno, priezvisko) ............................................................................... 

deti (počet a ich vek).................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

súrodenci (počet)   ...................................................................................................................................................... 

Obvinenému bolo oznámené uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia za*................................... 

............................................................... podľa § .................................... Trestného zákona dňa .............................. 

 

Poučenie: 

 Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku bolo obvinenému prečítané poučenie uvedené v § 121 ods. 2.
 Ako obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu Vás nikto nesmie nútiť. 
Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby Vám bol 
obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na Vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti 
nevypovedať.  

              Poučenie mi bolo aj primerane vysvetlené a tomuto som porozumel. 

                                                                                                               podpis obvineného 

 

Obvinený bol tiež poučený: 

Podľa § 34 ods. 1 Trestného poriadku máte právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku 
všetkým skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu a k dôkazom o nich, máte však právo odoprieť vypovedať. 
Môžete uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na Vašu obhajobu, robiť návrhy 
a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Máte právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť  aj počas úkonov 
vykonávaných vyšetrovateľom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôžete radiť o tom, ako 
odpovedať na  položenú otázku. Môžete žiadať, aby ste bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa 
obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania.  

Podľa § 34 ods. 3 Trestného poriadku, ak nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, máte 
nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu. Nárok na bezplatnú obhajobu alebo 
obhajobu za zníženú odmenu musíte preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania. 

Podľa § 34 ods. 4 Trestného poriadku Vás poučujem, že má význam priznanie a oľutovanie spáchania 
trestného činu z hľadiska poľahčujúcej okolnosti pri ukladaní  trestu (§ 36 písm. l) Trestného zákona). 

Podľa § 34 ods. 5 ak adresu, na ktorú Vám ma byť písomnosť doručovaná alebo spôsob doručovania 
zmeníte, musíte túto skutočnosť bez meškania oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.  

 Podľa § 65 ods. 3 Trestného poriadku ak nebudete pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste 
doručenia zdržiavate, doručí sa písomnosť inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom 
dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná písomnosť prevziať a jej odovzdanie obstarať. 
Ak niet takejto osoby, písomnosť sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje a Vy budete vhodným spôsobom 
vyrozumený, kde a kedy si ju môžete vyzdvihnúť. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola uložená, 
aj keď ste sa o doručení nedozvedeli.   

Podľa § 66 ods. 2 a 3 Trestného poriadku zásielku určenú do vlastných rúk doručí pošta Vám alebo ich 
vydá osobe, ktorá sa preukáže overeným splnomocnením nie starším ako šesť mesiacov alebo splnomocnením 
vydaným poštou na preberanie takýchto zásielok za adresáta. Ak  nebudete pri doručovaní zásielky, ktorú treba 
doručiť do vlastných rúk  zastihnutý na adrese, ktorú ste na tento účel uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý 
zásielku doručuje a Vy sa  vhodným spôsobom upovedomíte, že Vám zásielku  príjde doručiť znova v určitý deň 
a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce 
a Vy sa vhodným spôsobom upovedomíte, kde a kedy si môžete zásielku vyzdvihnúť. Ak si zásielku 
nevyzdvihnete do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj 
keď sa o uložení nedozviete. 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Podľa § 67 ods. 2 Trestného poriadku, ak odopriete prijatie písomnosti, a ten kto písomnosť odoslal 
uznal, že prijatie bolo odopreté bezdôvodne, považuje sa písomnosť doručená dňom, keď bolo prijatie odopreté.   

Podľa § 345 Trestného zákona je trestné, ak iného lživo obviníte z  trestného činu v úmysle privodiť mu 
trestné stíhanie. 

Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku bol  obvinený oboznámený so skutkom, ktorý sa mu kladie za 
vinu a s jeho právnou kvalifikáciou. 

 

K osobe: 

 

K veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  obvinený vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jeho 

výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa .......................................... o..............................hodine. 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ                  

 (Poverený príslušník PZ)                                   Zapisovateľ    Obvinený 

(hodnosť, meno, priezvisko)                 (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)           (meno, priezvisko)  

                                                                  (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

                                                     Tlmočník                                                                Obhajca                 

                                              (meno, priezvisko)                                            (meno,  priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin, obzvlášť závažný zločin. 

V zápisnici po vyjadrení k poučeniu treba poznamenať, či  obvinený podal (podáva) alebo nepodal 
(nepodáva) sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. V prípade, že si nepodal, resp. sťažnosť nepodáva, 
treba v zápisnici uviesť „ tejto sa vyslovene vzdávam". 

Podľa § 34 ods. 1 ak bude zadržaný, vo väzbe alebo  vo výkone trestu odňatia slobody, treba ho poučiť 
že, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby. Svoje práva môžete uplatňovať sám alebo 
prostredníctvom obhajcu.  

 Podľa 121 ods. 3 Trestného poriadku podľa konkrétnych okolností prípadu treba obvineného poučiť aj 
o možnostiach a podmienkach podmienečného zastavenia trestného stíhania, uzavretia zmieru a zastavenia 
trestného stíhania, o konaní o dohode o vine a treste, ako aj o podmienkach uloženia trestu prepadnutia majetku, 
ak bude vznesené obvinenie za niektorý z trestných činov, uvedených v § 58 ods. 2 Trestného zákona. 

Podľa § 123 ods. 1 Trestného poriadku možno obvinenému dovoliť, aby  skôr, než  odpovie, nazrel do 
svojich poznámok. Táto okolnosť sa musí v zápisnici poznamenať. 

 Podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku po skončení výsluchu musí sa zápisnica predložiť obvinenému 
na prečítanie, alebo ak o to požiada musí sa mu prečítať. Obvinený má právo žiadať, aby bola zápisnica 
doplnená alebo aby sa v nej vykonali opravy v súlade s jeho výpoveďou. O tom treba obvineného poučiť po 
skončení výsluchu.  
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V prípade, že počas výsluchu bol obvinený napomenutý podľa § 70 Trestného poriadku, poznamená sa 
to v zápisnici. 

Ak vyslúchaná osoba neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie,  priberie sa do konania tlmočník (§ 28 
ods. 1 Trestného poriadku).  

Pri spisovaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 

  Ak treba, aby sa zistila totožnosť obvineného alebo pravosť rukopisu, je treba poučiť obvineného podľa 
§ 123 ods. 2 Trestného poriadku. 

 Ak treba vykonať prehliadku tela a iné podobné úkony, obvinený sa poučí podľa § 155 Trestného 
poriadku. 

Ak má obvinený obhajcu, treba v zápisnici poznamenať, či bol obhajca a akým spôsobom vyrozumený 
o konaní úkonu a či sa na úkon dostavil (týka sa to úkonov,  pri  ktorých môže byť obhajca prítomný). 

Ak obvinený odmietol podpísať zápisnicu, uvedie sa namiesto podpisu, že obvinený odmietol podpísať 
zápisnicu, ako aj dôvod odmietnutia (prípadne, že odmietol podpísať bez uvedenia dôvodu). 

Ak bol výsluch obvineného zaznamenaný prostriedkami zvukovej alebo obrazovej techniky, na záver 
zápisnice sa uvedie: „Výsluch bol zaznamenaný na ............................... záznam, ktorý je uložený ......................... 

..................................................................................................................................................................................“. 

Poučenie podľa § 37 Trestného poriadku sa použije a v zápisnici poznačí, len keď ide o povinnú 
obhajobu: "Podľa § 37 ods. ......... Trestného poriadku musíte mať obhajcu. Ak si nezvolíte obhajcu sám do 
............. hod. dňa .............. alebo ak Vám nebude v tejto lehote zvolený zákonným zástupcom, príbuzným 
v priamom rade, súrodencom, osvojiteľom, osvojencom, manželom, druhom alebo zúčastnenou osobou (§ 39 
ods. 2), bude Vám obhajca podľa § 40 Trestného poriadku ustanovený."  

V prípade povinnej obhajoby § 37 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku treba prihliadať na § 37 ods. 4 
Trestného poriadku. 

Ak totožnosť obvineného nemožno hneď zistiť,  treba k zápisnici o jeho výsluchu pripojiť  také dôkazy, 
aby táto osoba nemohla byť zamenená s inou (spravidla daktyloskopické odtlačky prstov a dlaní). 

Ak zápisnica o výsluchu obsahuje viac listov, je potrebné každú stranu označiť číselným označením a 
textom: .... strana zápisnice o výsluchu ................................................ zo dňa ......................................................... 

Ak je obvinený cudzím štátnym príslušníkom, musí byť osobitne poučený: 

Ako cudzí štátny príslušník máte právo žiadať, aby o Vašom zadržaní  (uväznení) bol informovaný 
zastupiteľský úrad Vášho domovského štátu v Slovenskej republike. Máte možnosť zasielať zastupiteľskému 
úradu správy alebo listy, žiadať návštevu konzulárneho úradníka a žiadať právne zastúpenie cestou 
zastupiteľského úradu. Týchto práv sa môžete vzdať. Ich uplatnenie musí byť v súlade so slovenským právnym 
poriadkom. 

Ak bol výsluch z akéhokoľvek dôvodu prerušený, treba to poznamenať v texte zápisnice s uvedením 
času a dôvodu prerušenia. Pri pokračovaní vo výsluchu sa uvedie hodina pokračovania. 

 Vo vyšetrovaní treba podľa potreby prihliadať aj na ustanovenie § 69 Trestného poriadku (Nazeranie do 
spisov), § 210 Trestného poriadku (Žiadosť o preskúmanie postupu policajta) a § 213 Trestného poriadku (Účasť 
obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní). 
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Vzor č. 108 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OBVINENÉHO - OSOBY MLADISTVEJ 

 

V .................................................... dňa ...................... o ............... hod. bol vyslúchnutý obvinený,  ktorý 

na útvar PZ  - 1. dostavil sa na predvolanie dňa ..................... o ...................... hodine *) 

                       2. bol predvedený podľa § ................... Trestného poriadku dňa ............... o .................. hodine.   *) 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres ............................................................................................................................................. 

predošlé meno a priezvisko ........................................................................................................................................ 

preukaz totožnosti  .................................................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ........................................................................................................................................................... 

prechodné bydlisko ................................................................................................................................................... 

adresa na doručovanie písomností .............................................................................................................................. 

spôsob doručovania ................................................................................................................................................... 

zamestnávateľ a miesto zamestnania .......................................................................................................................... 

zamestnanie predošlé (u nezamestnaného odkedy) .................................................................................................... 

počet zamestnaní v posledných dvoch rokoch ........................................................................................................... 

štátna príslušnosť .............................................................. národnosť .................................... stav............................ 

základné školské vzdelanie......................................................................................................................................... 

vyučený ...................................................................................................................................................................... 

osobitná škola ............................................................................................................................................................. 

stredná, stredná odborná, vysoká škola  ..................................................................................................................... 

ďalšie vzdelanie .......................................................................................................................................................... 

neukončené školské vzdelanie ................................................................................................................................... 

v škole prepadol (koľkokrát) ...................................................................................................................................... 

rodinné a sociálne prostredie, z ktorého vyšiel........................................................................................................... 

majetkové a zárobkové pomery .................................................................................................................................. 

obvinený žije u rodičov - u otca - u matky - u iných osôb.......................................................................................... 

bol vychovaný do r.................... u rodičov - u otca - u matky - u iných osôb............................................................. 

je sirota po otcovi od r. ............................................................ po matke od ............................................................. 

 

 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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rodičia (meno,  priezvisko)........................................................................................................................................ 

súrodenci (počet) ....................................................................................................................................................... 

manžel *), manželka *), druh *), družka *)  (meno, priezvisko) ............................................................................... 

deti (počet a ich vek) ................................................................................................................................................. 

predošlé tresty ............................................................................................................................................................ 

v minulosti bol vyšetrovaný orgánmi PZ pre* .................................................. koľkokrát........................................ 

obvinený bol vo výchovných ústavoch (odkedy, dokedy, kde).................................................................................. 

opatrovnícky súd v ..................................................................................................................................................... 

opatrovník (meno, priezvisko) ................................................................................................................................... 

obhajca obvineného .................................................................................................................................................... 

Obvinenému bolo oznámené uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia za *.................................. 

...................................................................... podľa § ............................. Trestného zákona dňa .............................. 

 

Poučenie: 

 Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku bolo obvinenému prečítané poučenie uvedené v § 121 ods. 2.
 Ako obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu Vás nikto nesmie nútiť. 
Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby Vám bol 
obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na Vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti 
nevypovedať. 

                Poučenie mi bolo aj primerane vysvetlené a tomuto som porozumel. 

                                                                                                               podpis obvineného 

 

Obvinený bol tiež poučený: 

Podľa § 34 ods. 1 Trestného poriadku máte právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku 
všetkým skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu a k dôkazom o nich, máte však právo odoprieť vypovedať. 
Môžete uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na Vašu obhajobu, robiť návrhy 
a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Máte právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť  aj počas úkonov 
vykonávaných vyšetrovateľom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôžete radiť o tom, ako 
odpovedať na  položenú otázku. Môžete žiadať, aby ste bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa 
obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania.  

Podľa § 34 ods. 3 Trestného poriadku, ak nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, máte 
nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu. Nárok na bezplatnú obhajobu alebo 
obhajobu za zníženú odmenu musíte preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania. 

Podľa § 34 ods. 4 Trestného poriadku Vás poučujem, že má význam priznanie a oľutovanie spáchania 
trestného činu z hľadiska poľahčujúcej okolnosti pri ukladaní  trestu (§ 36 písm. l) Trestného zákona). 

Podľa § 34 ods. 5 ak adresu, na ktorú Vám ma byť písomnosť doručovaná alebo spôsob doručovania 
zmeníte, musíte túto skutočnosť bez meškania oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.  

Podľa § 37 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vo Vašom prípade ide o povinnú obhajobu, preto musíte 
mať obhajcu už po vznesení obvinenia v prípravnom konaní. Z toho dôvodu Vám určujem na zvolenie obhajcu 
lehotu ................ Ak si obhajcu nezvolíte sám alebo ak Vám ho nezvolí zákonný zástupca, príbuzný v priamom 
rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel, druh alebo zúčastnená osoba (§ 39 ods. 2), bude Vám obhajca 
ustanovený  podľa § 40 Trestného poriadku. 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Podľa § 65 ods. 3 Trestného poriadku ak nebudete pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia 
zdržiavate, doručí sa písomnosť inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo 
zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná písomnosť prevziať a jej odovzdanie obstarať. Ak niet 
takejto osoby, písomnosť sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje a Vy budete vhodným spôsobom 
vyrozumený, kde a kedy si ju môžete vyzdvihnúť. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola uložená, 
aj keď ste sa o doručení nedozvedeli.   

Podľa § 66 ods. 2 a 3 Trestného poriadku zásielku určenú do vlastných rúk doručí pošta Vám alebo ich 
vydá osobe, ktorá sa preukáže overeným splnomocnením nie starším ako šesť mesiacov alebo splnomocnením 
vydaným poštou na preberanie takýchto zásielok za adresáta. Ak  nebudete pri doručovaní zásielky, ktorú treba 
doručiť do vlastných rúk  zastihnutý na adrese, ktorú ste na tento účel uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý 
zásielku doručuje a Vy sa  vhodným spôsobom upovedomíte, že Vám zásielku  príjde doručiť znova v určitý deň 
a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce 
a Vy sa vhodným spôsobom upovedomíte, kde a kedy si môžete zásielku vyzdvihnúť. Ak si zásielku 
nevyzdvihnete do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj 
keď sa o uložení nedozviete. 

Podľa § 67 ods. 2 Trestného poriadku, ak odopriete prijatie písomnosti, a ten kto písomnosť odoslal 
uznal, že prijatie bolo odopreté bezdôvodne, považuje sa písomnosť doručená dňom, keď bolo prijatie odopreté.   

Podľa § 345 Trestného zákona je trestné, ak iného lživo obviníte z  trestného činu v úmysle privodiť mu 
trestné stíhanie. 

Podľa § 122 ods. 1 Trestného poriadku bol  obvinený oboznámený so skutkom, ktorý sa mu kladie za 
vinu a s jeho právnou kvalifikáciou. 

 

 

K osobe: 

 

K veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  obvinený vyhlasuje, že jej obsah súhlasí s jeho 
výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa ............................... o.................... hodine. 

 

        Vyšetrovateľ PZ                         

 (Poverený príslušník PZ)                           Zapisovateľ     Obvinený 

(hodnosť, meno, priezvisko)             (osoba prítomná  pri prečítaní a podpise )            (meno, priezvisko)  

                                                              (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

                                                                                 Tlmočník                                             Obhajca                 

                                                                               (meno, priezvisko)                           (meno,  priezvisko) 

 

 V ďalšom poradí sa podľa účasti na výsluchu uvedie pracovník orgánu povereného starostlivosťou  o 
mládež,  rodič, zákonný zástupca a pod. (mená a priezviská). 
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Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

V zápisnici po vyjadrení k poučeniu treba poznamenať, či  obvinený podal (podáva) alebo nepodal 
(nepodáva) sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. V prípade, že si nepodal, resp. sťažnosť nepodáva, 
treba v zápisnici uviesť „ tejto sa vyslovene vzdávam". 

Podľa § 34 ods. 1 ak bude zadržaný, vo väzbe alebo  vo výkone trestu odňatia slobody, treba ho poučiť 
že, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby. Svoje práva môžete uplatňovať sám alebo 
prostredníctvom obhajcu.  

 Podľa 121 ods. 3 Trestného poriadku podľa konkrétnych okolností prípadu treba obvineného poučiť aj 
o možnostiach a podmienkach podmienečného zastavenia trestného stíhania, uzavretia zmieru a zastavenia 
trestného stíhania, o konaní o dohode o vine a treste, ako aj o podmienkach uloženia trestu prepadnutia majetku, 
ak bude vznesené obvinenie za niektorý z trestných činov, uvedených v § 58 ods. 2 Trestného zákona. 

Podľa § 123 ods. 1 Trestného poriadku možno obvinenému dovoliť, aby  skôr, než  odpovie, nazrel do 
svojich poznámok. Táto okolnosť sa musí v zápisnici poznamenať. 

 Podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku po skončení výsluchu musí sa zápisnica predložiť obvinenému 
na prečítanie, alebo ak o to požiada musí sa mu prečítať. Obvinený má právo žiadať, aby bola zápisnica 
doplnená alebo aby sa v nej vykonali opravy v súlade s jeho výpoveďou. O tom treba obvineného poučiť po 
skončení výsluchu.  

V prípade, že počas výsluchu bol obvinený napomenutý podľa § 70 Trestného poriadku, poznamená sa 
to v zápisnici. 

Ak vyslúchaná osoba neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie,  priberie sa do konania tlmočník (§ 28 
ods. 1 Trestného poriadku).  

Pri spisovaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 

  Ak treba, aby sa zistila totožnosť obvineného alebo pravosť rukopisu, je treba poučiť obvineného podľa 
§ 123 ods. 2 Trestného poriadku. 

 Ak treba vykonať prehliadku tela a iné podobné úkony, obvinený sa poučí podľa § 155 Trestného 
poriadku. 

Ak má obvinený obhajcu, treba v zápisnici poznamenať, či bol obhajca a akým spôsobom vyrozumený 
o konaní úkonu a či sa na úkon dostavil (týka sa to úkonov,  pri  ktorých môže byť obhajca prítomný). 

Ak obvinený odmietol podpísať zápisnicu, uvedie sa namiesto podpisu, že obvinený odmietol podpísať 
zápisnicu, ako aj dôvod odmietnutia (prípadne, že odmietol podpísať bez uvedenia dôvodu). 

Ak bol výsluch obvineného zaznamenaný prostriedkami zvukovej alebo obrazovej techniky, na záver 
zápisnice sa uvedie: „Výsluch bol zaznamenaný na ............................... záznam, ktorý je uložený ......................... 

..................................................................................................................................................................................“. 

Poučenie podľa § 37 Trestného poriadku sa použije a v zápisnici poznačí, len keď ide o povinnú 
obhajobu: "Podľa § 37 ods. ......... Trestného poriadku musíte mať obhajcu. Ak si nezvolíte obhajcu sám do 
............. hod. dňa .............. alebo ak Vám nebude v tejto lehote zvolený zákonným zástupcom, príbuzným 
v priamom rade, súrodencom, osvojiteľom, osvojencom, manželom, druhom alebo zúčastnenou osobou (§ 39 
ods. 2), bude Vám obhajca podľa § 40 Trestného poriadku ustanovený."  

V prípade povinnej obhajoby § 37 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku treba prihliadať na § 37 ods. 4 
Trestného poriadku. 

Ak totožnosť obvineného nemožno hneď zistiť,  treba k zápisnici o jeho výsluchu pripojiť  také dôkazy, 
aby táto osoba nemohla byť zamenená s inou (spravidla daktyloskopické odtlačky prstov a dlaní). 

Ak zápisnica o výsluchu obsahuje viac listov, je potrebné každú stranu označiť číselným označením a 
textom: .... strana zápisnice o výsluchu ................................................ zo dňa ......................................................... 

Ak je obvinený cudzím štátnym príslušníkom, musí byť osobitne poučený: 
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Ako cudzí štátny príslušník máte právo žiadať, aby o Vašom zadržaní  (uväznení) bol informovaný 
zastupiteľský úrad Vášho domovského štátu v Slovenskej republike. Máte možnosť zasielať zastupiteľskému 
úradu správy alebo listy, žiadať návštevu konzulárneho úradníka a žiadať právne zastúpenie cestou 
zastupiteľského úradu. Týchto práv sa môžete vzdať. Ich uplatnenie musí byť v súlade so slovenským právnym 
poriadkom. 

Ak bol výsluch z akéhokoľvek dôvodu prerušený, treba to poznamenať v texte zápisnice s uvedením 
času a dôvodu prerušenia. Pri pokračovaní vo výsluchu sa uvedie hodina pokračovania. 

 Vo vyšetrovaní treba podľa potreby prihliadať aj na ustanovenie § 69 Trestného poriadku (Nazeranie do 
spisov), § 210 Trestného poriadku (Žiadosť o preskúmanie postupu policajta) a § 213 Trestného poriadku (Účasť 
obvineného a obhajcu  na úkonoch vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní). 
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Vzor č. 109 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OBVINENÉHO 

(POKRAČOVANIE) 

 

V ..............................................dňa .................. o ............... hod. sa pokračovalo vo výsluchu obvineného 

..................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) 

t.č. vo väzbe vo väznici ZVa JS .............................................................................................................................*) 

(t.č. na slobode).  *) 

Ostatné nacionálie ako v zápisnici o jeho výsluchu zo dňa ....................................................................................... 

Obvinený sa dostavil na výsluch na základe .............................................................................................................. 

(spôsob upovedomenia) 

 

Obvinený bol opätovne poučený o jeho právach podľa § 121 ods. 2, 34 ods. 1, ods. 3, ods. 4 a ods. 5 
Trestného poriadku a § 345 Trestného zákona. 

 

K veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  obvinený vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jeho 
výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa ............................. o.................... hodine. 

 

        Vyšetrovateľ PZ                 

 (Poverený príslušník PZ)                                  Zapisovateľ                                       Obvinený 

(hodnosť, meno, priezvisko)                  (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)                      (meno, priezvisko)  

                                                                 (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

  

                    Tlmočník                                                       Obhajca                 

                          (meno, priezvisko)                                         (meno,  priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

Číslovanie strán zápisnice nadväzuje na číslo poslednej strany zápisnice predchádzajúceho výsluchu. 

*) nehodiace sa preškrtnite 
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Vzor č. 110 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU SVEDKA 

 

V ...................................................... dňa ......................... o ................................ hodine bol  vyslúchnutý 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres .............................................................................................................................................. 

národnosť .................................................................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ........................................................................................................................................................... 

prechodné bydlisko ................................................................................................................................................... 

adresa na doručovanie písomností *........................................................................................................................... 

preukaz totožnosti ...................................................................................................................................................... 

vyslúchaný v trestnej veci........................................................................................................................................... 

pomer k obvinenému, k veci a  stranám .................................................................................................................... 

 

POUČENIE 

 

Budete vyslúchaný v trestnej veci obvineného............................................................................................, 

ktorý je stíhaný za **.................................................................................................................................................. 

podľa § ......................... Trestného zákona. 

 

 

Ako svedka Vás poučujem: 

Podľa § 127 Trestného poriadku ste povinný vypovedať ako svedok o tom, čo je Vám známe o trestnom 
čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. 

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku ste oprávnený odoprieť vypovedať, ak by ste svojou výpoveďou 
spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, 
osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, 
ktorých ujmu by ste právom pociťovali ako vlastnú ujmu. 

Podľa § 131 ods.1 Trestného poriadku Vás poučujem o význame svedeckej výpovede a o tom, že ste 
povinný vypovedať úplnú pravdu a nič nezamlčať.  Je trestné v zmysle § 345 Trestného zákona, ak iného lživo 
obviníte z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Taktiež je trestné v zmysle § 346 Trestného 
zákona, ak ako svedok pred vyšetrovateľom uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre 
rozhodnutie alebo takúto okolnosť zamlčíte. 

 

 

*  Uvádza sa len pri postupe podľa § 136 Trestného poriadku. 
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Vyjadrenie svedka k poučeniu a k veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  svedok vyhlasuje, že jej obsah súhlasí s jeho 
výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa ............................. o ....................... hodine. 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ                  

  (Poverený príslušník PZ)                                   Zapisovateľ             Svedok 

(hodnosť, meno, priezvisko)                 (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)              (meno, priezvisko)  

                                                               (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

 

Vysvetlivky: 

 **Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Po oboznámení svedka s predmetom výsluchu a zistení pomeru k veci a k obvinenému ak to prichádza 
do úvahy svedok sa poučí: 

Podľa § 130 ods. 1 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď ako svedok, ak ste príbuzný 
obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. Ak je viac obvinených a 
ste v uvedenom pomere len k niektorému z nich, máte právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len 
vtedy,  keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým ste v 
tomto pomere. 

Ak svedok podľa § 130 Trestného poriadku využije právo nevypovedať, v zápisnici sa uvedie dôvod 
odopretia vypovedať  (napr. obvinený je môj súrodenec, manžel, druh a pod.) . 

Podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku zápisnicu o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní 
využil svoje právo odoprieť vypovedať podľa § 130 možno prečítať za predpokladu, že bol pred výsluchom, 
ktorého sa zápisnica týka o svojom práve odoprieť vypovedať riadne poučený a výslovne vyhlásil, že poučeniu 
porozumel a toto právo nevyužíva, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto 
zákona. Preto, ak svedok po poučení podľa § 130 Trestného poriadku o práve odoprieť vypovedať nevyužije toto 
právo, v zápisnici o výsluchu sa uvedie :  „výslovne vyhlasujem, že toto právo nevyužívam“  

Podľa § 138 Trestného poriadku s poukazom na  § 123 ods. 1 Trestného poriadku môže sa svedkovi 
dovoliť, aby  skôr, než  odpovie, nazrel do písomných poznámok a podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku  musí 
mu byť zápisnica po skončení výsluchu predložená na prečítanie, alebo ak o to požiada, prečítaná. Má právo 
žiadať, aby bola zápisnica doplnená, alebo aby v nej boli vykonané opravy v súlade s jeho výpoveďou. 

Podľa § 129 Trestného poriadku nesmiete byť vyslúchaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú 
skutočnosť a ktoré ste povinný zachovať v tajnosti, okrem prípadu, že by ste boli od tejto povinnosti príslušným 
orgánom oslobodený. Ďalej nesmiete byť vyslúchaný ani vtedy, keby ste svojou výpoveďou porušili zákonom 
alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem prípadu, že ste boli od tejto 
povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme máte túto povinnosť. 

Podľa § 136 ods. 1 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že Vy alebo Vám blízka osoba je 
ohrozená v dôsledku uvedenia Vášho bydliska, môžete uviesť namiesto bydliska svoje pracovisko alebo inú 
adresu, na ktorú Vám môže byť doručené predvolanie. Ak ste skutočnosti dôležité pre trestné konanie zistili v 
súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, môžete namiesto bydliska 
uvádzať svoje pracovisko. 

Podľa § 136 ods. 2 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že oznámením totožnosti alebo 
bydliska, prípadne miesta Vášho pobytu je ohrozený Váš život, zdravie, telesná integrita, alebo ak takéto 
nebezpečenstvo hrozí Vám blízkej osobe, môže sa Vám povoliť, aby ste neuvádzali údaje o svojej osobe. 
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  Súhlas na postup podľa § 136 ods. 1 a 2 Trestného poriadku dáva v prípravnom konaní prokurátor. Ak 
vyšetrovateľ neuzná dôvod na postup podľa § 136 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku, postupuje podľa § 132 
Trestného poriadku. 

Pri výsluchu treba mať na pamäti i § 134 Trestného poriadku. 

Ak orgán činný v trestnom konaní zistí, že svedkovi hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom 
obvineného alebo odsúdeného na slobode, poučí svedka o možnosti žiadať na adresu, ktorú na tento účel uvedie, 
informácie o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel, odsúdený bol prepustený z výkonu 
trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel (§ 139 Trestného poriadku). 

Ak svedok neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie,  priberie sa do konania tlmočník (§ 28 ods. 1 
Trestného poriadku).  

Pri spísaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 

Podľa § 140 ods. 1 Trestného poriadku má svedok nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej 
mzdy za prácu (svedočné). Na tento nárok treba svedka v predvolaní upozorniť. Ak bol svedok k výsluchu 
predvolaný iným spôsobom ako písomne (ústne, telefonicky, faxom) alebo predvedený, postupuje sa pri 
určovaní svedočného obdobne, ako by bol predvolaný na výsluch písomne. 

Nárok zaniká, ak ho neuplatníte do troch dní po svojom výsluchu, alebo po tom, ako mu bolo 
oznámené, že k výsluchu nedôjde, alebo ak ho nevyčísli do pätnástich dní od uplatnenia nároku. 

V zápisnici sa vždy uvedenie, či si svedok uplatňuje nárok na svedočné a v akej výške. 

Ak bol výsluch svedka zaznamenaný prostriedkami zvukovej alebo obrazovej techniky, na záver 
zápisnice sa uvedie: „Výsluch bol zaznamenaný na .................................. záznam, ktorý je uložený 
..................................................................................................................................................................................“. 
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Vzor č. 111 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU SVEDKA - POŠKODENÉHO 

 

V ...................................................... dňa ......................... o ................... hodine bol  vyslúchnutý 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres .............................................................................................................................................. 

národnosť .................................................................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ............................................................................................................................................................ 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

adresa na doručovanie písomností .............................................................................................................................. 

spôsob doručovania ................................................................................................................................................... 

preukaz totožnosti ...................................................................................................................................................... 

vyslúchaný v trestnej veci........................................................................................................................................... 

pomer k obvinenému, k veci a stranám...................................................................................................................... 

 

POUČENIE 

 

Budete vyslúchaný v trestnej veci obvineného ..........................................................................................., 

ktorý je stíhaný za* .................................................................................................................................................... 

podľa § ......................... Trestného zákona. 

 

Ako svedka Vás poučujem: 

Podľa § 127 Trestného poriadku ste povinný vypovedať ako svedok o tom, čo je Vám známe o trestnom 
čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. 

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku ste oprávnený odoprieť vypovedať, ak by ste svojou výpoveďou 
spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, 
osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, 
ktorých ujmu by ste právom pociťovali ako vlastnú ujmu. 

Podľa § 131 ods.1 Trestného poriadku Vás poučujem o význame svedeckej výpovede a o tom, že ste 
povinný vypovedať úplnú pravdu a nič nezamlčať.  Je trestné v zmysle § 345 Trestného zákona, ak iného lživo 
obviníte z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Taktiež je trestné v zmysle § 346 Trestného 
zákona, ak ako svedok pred vyšetrovateľom uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre 
rozhodnutie alebo takúto okolnosť zamlčíte. 

 Ako poškodeného Vás poučujem: 

Podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku, ak Vám bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená 
majetková, morálna  alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené Vaše iné zákonom chránené práva alebo 
slobody, máte právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich 
doplnenie, máte právo nazerať do spisov a preštudovať ich. 

Podľa § 46 ods. 2 ak adresu, na ktorú Vám ma byť písomnosť doručovaná alebo spôsob doručovania 
zmeníte, musíte túto skutočnosť bez meškania oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.  



 
 

129

Podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku ako poškodený ste oprávnený tiež navrhnúť, aby súd v 
odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť túto škodu nahradiť. Tento návrh musíte urobiť 
najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania (§ 208). Z Vášho návrhu musí byť zrejmé, z 
akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Návrh nemôžete podať, ak bolo o Vašom 
nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní (§ 46 ods. 4 Trestného poriadku). 

Podľa § 46 ods. 5 Trestného poriadku, ak chcete uplatniť dôkazy, ktoré sú Vám známe, návrh na ich 
vykonanie musíte predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi. 

Podľa § 46 ods. 7 Trestného poriadku sa môžete výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do 
zápisnice pred vyšetrovateľom  PZ vzdať procesných práv, ktoré Vám tento zákon ako poškodenému priznáva. 

Podľa § 65 ods. 3 Trestného poriadku ak nebudete pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia 
zdržiavate, doručí sa písomnosť inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo 
zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná písomnosť prevziať a jej odovzdanie obstarať. Ak niet 
takejto osoby, písomnosť sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje a Vy budete vhodným spôsobom 
vyrozumený, kde a kedy si ju môžete vyzdvihnúť. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola uložená, 
aj keď ste sa o doručení nedozvedeli.   

Podľa § 66 ods. 2 a 3 Trestného poriadku zásielku určenú do vlastných rúk doručí pošta Vám alebo ich 
vydá osobe, ktorá sa preukáže overeným splnomocnením nie starším ako šesť mesiacov alebo splnomocnením 
vydaným poštou na preberanie takýchto zásielok za adresáta. Ak  nebudete pri doručovaní zásielky, ktorú treba 
doručiť do vlastných rúk  zastihnutý na adrese, ktorú ste na tento účel uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý 
zásielku doručuje a Vy sa  vhodným spôsobom upovedomíte, že Vám zásielku  príde doručiť znova v určitý deň 
a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce 
a Vy sa vhodným spôsobom upovedomíte, kde a kedy si môžete zásielku vyzdvihnúť. Ak si zásielku 
nevyzdvihnete do troch pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj 
keď sa o uložení nedozviete. 

Podľa § 67 ods. 2 Trestného poriadku, ak odopriete prijatie písomnosti, a ten kto písomnosť odoslal 
uznal, že prijatie bolo odopreté bezdôvodne, považuje sa písomnosť doručená dňom, keď bolo prijatie odopreté.   

Podľa § 48 ods. 4 Trestného poriadku prechádzajú práva o uplatnení nároku na náhradu škody,  ktoré 
tento zákon priznáva Vám ako poškodenému, aj na Vášho právneho nástupcu. 

 

Vyjadrenie svedka - poškodeného k poučeniu a k veci: 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  svedok - poškodený vyhlasuje, že jej obsah súhlasí 
s jeho výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 
Súčasne prehlasujem, že som prevzal písomnú informáciu o mojich právach v trestnom konaní a o organizáciách 
na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných pre poškodeného trestným činom (podľa § 49 ods. 1 
Trestného poriadku). 

Výsluch skončený dňa ............................ o ........................ hodine. 

 

        Vyšetrovateľ PZ 

(Poverený príslušník PZ)                                 Zapisovateľ           Svedok - poškodený 

(hodnosť, meno, priezvisko)              (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)              (meno, priezvisko)  

                                                            (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                                    

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Po oboznámení svedka - poškodeného s predmetom výsluchu a zistení pomeru k veci a k obvinenému 
ak to prichádza do úvahy svedok - poškodený sa poučí: 

Ak si poškodený uplatní nárok na náhradu škody podľa § 46 ods. 3 je potrebné v zápisnici uviesť 
výslovne dôvod a výšku nároku na náhradu škody. 



 
 

130

Podľa § 46 ods. 7 ak sa poškodený výslovným vyhlásením vzdá svojich práv, treba to uviesť v zápisnici 
o jeho výsluchu. 

Podľa konkrétnych okolností prípadu treba poškodeného poučiť aj o možnostiach a podmienkach 
podmienečného zastavenia trestného stíhania, uzavretia zmieru a zastavenia trestného stíhania, o konaní 
o dohode o vine a treste, ako aj o tom, že má právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo 
dohody s páchateľom. Tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka (§ 
46 ods. 6 

Ak orgán činný v trestnom konaní zistí, že svedkovi - poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti 
s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, poučí svedka o možnosti žiadať na adresu, ktorú na tento 
účel uvedie, informácie o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel, odsúdený bol prepustený 
z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel (§ 46 ods. 8 Trestného poriadku). 

Podľa § 130 ods. 1 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď ako svedok, ak ste príbuzný 
obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. Ak je viac obvinených a 
ste v uvedenom pomere len k niektorému z nich, máte právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len 
vtedy,  keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým ste v 
tomto pomere. 

Ak svedok podľa § 130 Trestného poriadku využije právo nevypovedať, v zápisnici sa uvedie dôvod 
odopretia vypovedať (napr. obvinený je môj súrodenec, manžel druh a pod.) . 

Podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku zápisnicu o výpovedi svedka ktorý na hlavnom pojednávaní 
využil svoje právo odoprieť vypovedať podľa § 130 možno prečítať za predpokladu, že bol pred výsluchom, 
ktorého sa zápisnica týka o svojom práve odoprieť výpoveď riadne poučený a výslovne vyhlásil, že toto právo 
nevyužíva, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona. Preto, ak svedok 
po poučení podľa § 130 Trestného poriadku o práve odoprieť výpoveď nevyužije toto právo, v zápisnici 
o výsluchu sa uvedie :  „výslovne vyhlasujem, že toto právo nevyužívam“  

Podľa § 138 Trestného poriadku s poukazom na  § 123 ods. 1 Trestného poriadku môže sa svedkovi 
dovoliť, aby  skôr, než  odpovie, nazrel do písomných poznámok a podľa § 124 ods. 2 Trestného poriadku  musí 
mu byť zápisnica po skončení výsluchu predložená na prečítanie, alebo ak o to požiada, prečítaná. Má právo 
žiadať, aby bola zápisnica doplnená alebo aby v nej boli vykonané opravy v súlade s jeho výpoveďou. 

Podľa § 129 Trestného poriadku nesmiete byť vyslúchaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú 
skutočnosť a ktoré ste povinný zachovať v tajnosti, okrem prípadu, že by ste boli od tejto povinnosti príslušným 
orgánom oslobodený. Ďalej nesmiete byť vyslúchaný ani vtedy, keby ste svojou výpoveďou porušili zákonom 
alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem prípadu, že ste boli od tejto 
povinnosti oslobodený  príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme máte túto povinnosť. 

 Podľa § 136 ods. 1 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že Vy alebo Vám blízka osoba je 
ohrozená v dôsledku uvedenia Vášho bydliska, môžete uviesť namiesto bydliska svoje pracovisko alebo inú 
adresu, na ktorú Vám môže byť doručené predvolanie. Ak ste skutočnosti dôležité pre trestné konanie zistili v 
súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, môžete namiesto bydliska 
uvádzať svoje pracovisko. 

Podľa § 136 ods. 2 Trestného poriadku, ak máte dôvodnú obavu, že oznámením totožnosti, bydliska, 
prípadne miesta Vášho pobytu je ohrozený Váš život, zdravie, telesná integrita, alebo ak takéto nebezpečenstvo 
hrozí Vám blízkej osobe, môže sa Vám povoliť, aby ste neuvádzali údaje o svojej osobe. 

  Súhlas na postup podľa § 136 ods. 1 a 2 Trestného poriadku dáva v prípravnom konaní prokurátor. Ak 
vyšetrovateľ neuzná dôvod na postup podľa § 136 ods. 1 a 2 Trestného poriadku, postupuje podľa § 132 
Trestného poriadku. 

Pri výsluchu treba mať na pamäti i § 134 Trestného poriadku. 

Ak orgán činný v trestnom konaní zistí, že svedkovi hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom 
obvineného alebo odsúdeného na slobode, poučí svedka o možnosti žiadať na adresu, ktorú na tento účel uvedie, 
informácie o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel, odsúdený bol prepustený z výkonu 
trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel (§ 139 Trestného poriadku). 

Ak svedok – poškodený neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie,  priberie sa do konania tlmočník (§ 
28 ods. 1 Trestného poriadku).  
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Pri spísaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 

Ako svedok – poškodený máte v zmysle § 140 ods. 1 Trestného poriadku nárok na náhradu 
nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu. Nárok zaniká, ak ho neuplatní do troch dní po svojom výsluchu, 
alebo po tom, ako mu bolo oznámené, že k výsluchu nedôjde, alebo ak ho nevyčísli do pätnástich dní od 
uplatnenia nároku. 

V zápisnici sa vždy uvedenie, či si svedok uplatňuje nárok na svedočné a v akej výške. 

Ak bol výsluch svedka – poškodeného zaznamenaný prostriedkami zvukovej alebo obrazovej techniky, 
na záver zápisnice sa uvedie: „Výsluch bol zaznamenaný na .................................. záznam, ktorý je uložený 
..................................................................................................................................................................................“. 

 

V prípade spáchania niektorého z trestných činov uvedených v § 211 Trestného poriadku treba 
poškodeného poučiť, že trestné stíhanie je možné začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba s jeho 
súhlasom. Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až 
dovtedy, kým  sa odvolací súd neodoberie na záverečnú poradu. Výslovne odopretý súhlas však nemožno znovu 
udeliť. 

Pri poškodenom treba mať na pamäti § 29 Trestného zákona (súhlas poškodeného) . 
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Vzor č. 112 

 
INFORMÁCIE 

pre poškodeného trestným činom 
(podľa § 49 ods. 1 Trestného poriadku) 

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody .  

Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať 
splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc 
poškodeným. Poškodený,  ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné 
prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na 
ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Splnomocnenec 
poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je 
tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov , na ktorých sa môže zúčastniť poškodený .  

Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:  
• v prípadoch uvedených v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok sa vyjadriť, či súhlasí s trestným 

stíhaním,  
• uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému 

povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia 
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške 
sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už 
rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,  

• navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku 
obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody 
spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,  

• uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj 
prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,  

• robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k 
vykonaným dôkazom,  

• nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania,  
• zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní, 
• predniesť záverečnú reč,  
• na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,  
• podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,  
• ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola 

povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku 
na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v 
prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil 
odsúdenému povinnosť nahradiť' celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,  

• kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy vo 
vyšetrovaní alebo závady v postupe vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka Policajného 
zboru,  

• vysloviť súhlas so schválením zmieru,  
• v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s 

pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní 
pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného 
z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu 
odňatia slobody,  

• v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, 
požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb 
poškodených násilnými trestnými činmi v platnom znení.   
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P 0 Z O R: 
 
Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. 

 

Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom 

konaní vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.  

Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona 

(napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú 

pomoc poškodeným.  

KONTAKTY 

na organizácie na pomoc poškodeným 

(svoje služby poskytujú poškodeným/obetiam trestných činov B E Z P L A T N E) 

• Občianske združenie Pomoc obetiam násilia -(www.pomocobetiam.sk)  
poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, 

domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrôf, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov. 

Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje Linka pomoci obetiam  

0850 111 321 
(volanie za cenu miestneho hovoru) 

• Občianske združenie Náruč -Pomoc deťom v kríze  
poskytuje pomoc (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v 
pobytovom Detskom krízovom centre Náruč) deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a 
zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.  

I. Kontakt: Zádubnie 56, 010 03 Žilina, tel.: 041/516 65 43, 516 65 44,  

II. E-mail: naruc@nextra.sk 

• Občianske združenie Aliancia žien Slovenska  
poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické 

poradenstvo, asistenciu a pomoc.  

III. Kontakt: 0903 519 550  

IV. E-mail: alianciazien @ alianciazien.sk 

• Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom -Centrum Nádej  

poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.  

V. Kontakt: Vavilovova 22, 851 01 Bratislava, tel.: 02/622 49 914, 0905/463 425 

 
 

Súčasne potvrdzujem, že som prevzal (la) 
            rovnopis tejto informácie 
               (meno a priezvisko) 
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Vysvetlivky : 

 V prípade, že budú podľa osobitného zákona zriadené ďalšie mimovládne organizácie, ktoré budú 
poskytovať bezplatnú pomoc poškodeným, treba tieto uviesť do informácie. 

 Informácia sa odovzdá poškodenému a založí sa aj do vyšetrovacieho spisu. 
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Vzor č. 113 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                          ........................................................................... 
                                                                                                               (miesto a dátum) 
 
 

INFORMÁCIA O PODMIENKACH ODŠKODŇOVANIA OSÔB POŠKODENÝCH  NÁSILNÝMI 
TRESTNÝMI ČINMI 

 
 
 
Poškodený .................................................................................................................................................................. 
 (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko)    
ktorému bola* ............................................................................................................................................................ 
podľa § ..................................................... Trestného zákona spôsobená škoda, bol v zmysle zákona č. 255/1998 
Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 422/2002 Z. z.** 
informovaný  o podmienkach odškodňovania. 
 

Podľa § 1 sa za poškodeného považuje osoba, ktorej bola v dôsledku úmyselného násilného trestného 
činu  (ďalej len „trestný čin“)  spôsobená škoda na zdraví, ako aj pozostalí, ktorým poskytovala alebo bola 
povinná poskytovať výživu osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť. Škodou na zdraví sa rozumie 
ublíženie na zdraví, ťažká ujma na  zdraví, smrť,  znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie spôsobené 
trestným činom spáchaným treťou osobou. Odškodňovaním sa rozumie poskytovanie jednorázovej finančnej 
sumy  poškodenému. 

Podľa § 2   o odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo 
osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území  Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, ak ku škode na 
zdraví došlo na území Slovenskej republiky. Na odškodnenie nie je právny nárok. Odškodnenie sa neposkytuje  
v prípadoch,  keď bola poškodenému škoda na zdraví  plne uhradená inak. 

Podľa § 3 poškodený  môže požiadať  o odškodnenie, ak v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť 
rozsudok, ktorým sa páchateľ uznáva za vinného zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému 
spôsobená škoda na zdraví,  alebo rozsudok, ktorým sa spod obžaloby páchateľ  trestného činu  oslobodí, pretože 
nie je trestne zodpovedný  pre nepríčetnosť  a škoda na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak.  Ak 
páchateľ trestného činu,  ktorým bola poškodenému spôsobená škoda na zdraví,  nie je známy, zdržiava sa na 
neznámom mieste, alebo jeho trestnému stíhaniu bráni  zákonná  prekážka  a škoda na zdraví nebola 
poškodenému plne uhradená  inak, poškodený môže požiadať o odškodnenie len  vtedy, ak výsledky 
vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti  o tom, že sa stal trestný 
čin,  ktorým bola poškodenému spôsobená škoda na zdraví. 

Podľa § 4 na výpočet odškodnenia v prípade škody na zdraví sa primerane použijú ustanovenia 
príslušných právnych predpisov  (napríklad zákon č 437/2004 Z. z.. o náhrade za bolesť a o náhrade za 
sťaženie spoločenského uplatnenia ....., Občiansky zákonník a pod.). 

Podľa § 5 zákona odškodnenie v prípade znásilnenia,  sexuálneho násilie a sexuálneho zneužívanie (§ 1 
ods. 3) nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej mzdy ustanovenej osobitným právnym predpisom 
(zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov). 

Podľa § 7 odškodňovanie poskytuje na základe žiadosti poškodeného Ministerstvo spravodlivosti  
Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo). Písomnú žiadosť treba podať v lehote osemnástich mesiacov  odo 
dňa spáchania trestného činu,  ktorým bola spôsobená škoda na zdraví . Na žiadosti podané po tejto lehote sa 
nebude prihliadať. Ak rozsudok uvedený v § 3 ods. 1 bol vynesený po uvedenej lehote, žiadosť treba podať v 
 lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. Na žiadosti  podané po tejto 
lehote sa nebude prihliadať. Poškodený môže žiadosť v uvedených lehotách  podať aj opakovane, ak to 
odôvodňujú  okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia .   

Podľa § 8 treba v žiadosti uviesť meno a priezvisko poškodeného,  dátum narodenia, bydlisko, rodné 
číslo a pripojiť k nej: 
a) právoplatný rozsudok uvedený  v  § 3 ods.1, alebo iné posledné rozhodnutie  orgánu činného v trestnom 

konaní  o trestnom čin alebo o jeho oznámení;  ak poškodený nemôže takéto rozhodnutie pripojiť,  je 
potrebné, aby označil orgán činný v trestnom konaní, ktorý o trestnom čine naposledy konal  a súčasne 
uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená  škoda 
na zdraví, ak je poškodenému takáto osoba známa, 
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b) doklad o škode na zdraví, ktorá mu bola spôsobená trestným činom vrátane údajov o rozsahu, v akom škoda 
na zdraví už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo 
doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade škody na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré 
poškodený prijal, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená škoda na 
zdraví, 

c) doklad o jeho majetkových a zárobkových pomeroch. 
Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých 

okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade škody na 
zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa tohto zákona. Odškodnenie možno žiadať len v tom prípade, ak škoda na 
zdraví bola spôsobená  trestným činom spáchaným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. V prípade 
pochybnosti,  kedy došlo k spáchaniu trestného činu, rozhodne ministerstvo.  

 
 
 

                                                                                 
Súčasne potvrdzujem, že som prevzal (la) 
            rovnopis tejto informácie 
               (meno a priezvisko) 
 
 
 
 
 
 
 

      Vysvetlivky: 
 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
 **Uvedená informácia je sformulovaná v zmysle zákona č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb 
poškodených násilnými trestnými činmi. V čase spracovania vzorov bol do Národnej rady SR predložený vládny 
návrh zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.  V prípade schválenia je potrebné 
vychádzať z uvedenej právnej normy. 

 Informácia sa odovzdá poškodenému a založí sa aj do vyšetrovacieho spisu. 
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Vzor č. 114 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU SVEDKA - OSOBY MLADŠEJ AKO 15 ROKOV 

 

V ...................................................... dňa .................. o .......... hod. bol  vyslúchnutý 

meno, priezvisko, dátum narodenia ........................................................................................................................... 

miesto narodenia, okres ............................................................................................................................................. 

národnosť ................................................................................................................................................................... 

totožnosť zistená (akým spôsobom) .......................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ............................................................................................................................................................ 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

adresa na doručovanie písomností  *........................................................................................................................... 

názov a miesto školy .................................................................................................................................................. 

vyslúchaný žije u rodičov - u matky - u otca - v ústave a pod. .................................................................................. 

meno a priezvisko rodičov - zákonného zástupcu ...................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

vyslúchaný v trestnej veci .......................................................................................................................................... 

pomer k obvinenému, k veci a stranám ..................................................................................................................... 

výsluch vykonaný za prítomnosti ............................................................................................................................... 

                                                                                                   (meno a priezvisko) 

 

POUČENIE 

 

Budeš  vyslúchaný v trestnej veci obvineného ..........................................................................................., 

ktorý je stíhaný za** .................................................................................................................................................. 

podľa § ...........................Trestného zákona. 

 

Po oboznámení s predmetom výsluchu Ťa poučujem: 

Si povinný vypovedať ako svedok o tom, čo je Ti známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o 
okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Si povinný vypovedať úplnú pravdu a nič nezamlčovať. 

Si oprávnený odoprieť vypovedať, ak by si výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, 
svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi alebo iným osobám v rodinnom alebo 
obdobnom pomere, ktorých ujmu by si právom pociťoval ako ujmu vlastnú. 

 

 

*  Uvádza sa len pri postupe podľa § 136 Trestného poriadku 
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Vyjadrenie maloletého k poučeniu a k veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  svedok vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jeho 
výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa ............................. o ....................... hodine. 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ       

(Poverený príslušník PZ)                                       Zapisovateľ                  Svedok 

(hodnosť, meno,  priezvisko)                (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)                   (meno, priezvisko)  

                                                               (meno,  priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

 

V ďalšom poradí sa podľa účasti na výsluchu uvedú pedagóg,  zákonný zástupca, znalec, osoba majúca 
skúsenosti s výchovou mládeže (mená a priezviská). 

 

Vysvetlivky: 

 ** Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

Poučenie uvedené vpredu musí byť vysvetlené primerane veku a schopnostiam vypočúvaného. 

Ak to prichádza do úvahy primerane sa použije poznámky v zápisnici o výsluchu svedka alebo svedka 
poškodeného. 
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Vzor č. 115 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OSOBY MLADŠEJ AKO 14 ROKOV* 

 
V ...................................................... dňa ............................ o ................... hod. bol  vyslúchnutý 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres .............................................................................................................................................. 

štátna príslušnosť ...................................................................národnosť ................................................................... 

totožnosť zistená (akým spôsobom) ........................................................................................................................... 

trvalé bydlisko ............................................................................................................................................................ 

prechodné bydlisko .................................................................................................................................................... 

názov a miesto školy .................................................................................................................................................. 

vyslúchaný žije u rodičov - u matky - u otca - v ústave a pod. .................................................................................. 

meno a priezvisko rodičov (bydlisko) - zákonného zástupcu ................................................................................... 

výchovné prostredie, z ktorého vyšiel ........................................................................................................................ 

vyslúchaný v trestnej veci .......................................................................................................................................... 

pomer k prejednávanej veci ........................................................................................................................................ 

výsluch vykonaný za prítomnosti ............................................................................................................................... 

                                                                                                   (meno a priezvisko) 

 

Po poučení primeranom jeho veku vyslúchaný uvádza: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  vypočúvaný vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s 
jeho výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa .......................... o .................... hodine. 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ             

(Poverený príslušník PZ)                                 Zapisovateľ                     Vyslúchaný 

(hodnosť, meno, priezvisko)                 osoba prítomná pri prečítaní a podpise)               (meno, priezvisko)  

                                                                   (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                                                               

V ďalšom poradí sa podľa účasti na výsluchu uvedú pedagóg,   zákonný zástupca, znalec, osoba majúca 
skúsenosti s výchovou mládeže (mená a priezviská). 
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Vysvetlivky: 

Vzor sa použije pri výsluchu maloletého, ak sa dopustil činu inak trestného. 

* Pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona osoba mladšia ako15 rokov 

Poučenie musí byť vysvetlené primerane veku a schopnostiam vyslúchaného. 

Ak vyslúchaná osoba neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, priberie sa do konania tlmočník (§ 28 
ods. 1 Trestného poriadku). Pri spísaní zápisnice treba brať do úvahy § 58 ods. 3 Trestného poriadku. 
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Vzor č. 116 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU ZNALCA 

 

V ...................................................... dňa .................. o .................... hod. bol  vyslúchnutý 

meno, priezvisko, dátum narodenia ............................................................................................................................ 

miesto narodenia, okres .............................................................................................................................................. 

trvalé bydlisko............................................................................................................................................................. 

ktorý bol dňa ................. podľa § 142 ods. ..... Trestného poriadku pribratý ako znalec z odboru ............................ 

..................................................................................................................................................................................... 

v trestnej veci ............................................................................................................................................................. 

pomer k prerokúvanej veci,  k obvinenému, k poškodenému, k zúčastnenej osobe .................................................. 

 

POUČENIE 

  Budete vyslúchaný v trestnej veci obvineného ..........................................................................................., 

ktorý je stíhaný za* .................................................................................................................................................... 

podľa § ......................Trestného zákona. 

 

Ako znalca Vás poučujem: 

Podľa § 144 ods. 1 Trestného poriadku Vás poučujem o význame znaleckého posudku z hľadiska 
všeobecného záujmu a o trestných následkoch vedome nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Trestného 
zákona a na povinnosť bez odkladu oznámiť skutočnosti, pre ktoré by ste boli vylúčený alebo ktoré Vám bránia 
byť vo veci činný ako znalec. 

 

Vyjadrenie znalca k poučeniu a k veci: 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  znalec vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jeho 
výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie (prípadne žiada zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Výsluch skončený dňa .............................. o ................... hodine. 

 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ          Zapisovateľ            Znalec 

   (Poverený príslušník PZ)                     (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)         (meno, priezvisko) 
(hodnosť, meno, priezvisko)                     (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                                   

                                                                          

 



 
 

142

Vysvetlivky: 

 Vzor sa primerane použije aj v prípade, ak posudok obstarala niektorá zo strán podľa § 119 ods. 3 
Trestného poriadku. 

 Ak znalec nadiktoval posudok do zápisnice doplní sa poučenie o text:  

 „Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku budú znalcovi dané potrebné vysvetlenia. Nie je oprávnený 
riešiť  právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť právne závery. Bude mu umožnené, aby sa 
v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisu, najmä s vykonanými dôkazmi. Môže sa mu tiež dovoliť, aby 
bol prítomný pri výsluchu obvineného, svedkov a vykonávaní iných dôkazov a aby vyslúchaným osobám kládol 
otázky. Taktiež má právo navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebujú na účely podania posudku.“ 
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Vzor č. 117 

 .............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

                                                                  

 

 

 

ZÁPISNICA O KONFRONTÁCII MEDZI OBVINENÝMI 

 

V ................................................................................... dňa ....................... o ................. hod. bola začatá 

podľa § 125 ods. 1 Trestného poriadku konfrontácia medzi obvineným 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

a obvineným 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

Obvinení boli opätovne poučení o svojich právach podľa § 121 ods. 2,  § 34 ods. 1, ods. 3 až 5 
Trestného poriadku a § 345 Trestného zákona. 

Podľa § 125 ods. 2 Trestného poriadku si môžete navzájom klásť otázky len so súhlasom vypočúvajúceho. 

Na kladené otázky odpovedajú: 

Otázka (komu je adresovaná) ..................................................................................................................................... 

Odpoveď ..................................................................................................................................................................... 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  konfrontované osoby vyhlasujú, že jej obsah je v 
súlade s ich výpoveďou a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť alebo 
opraviť). 

Konfrontácia skončená dňa ...................... o ............... hodine. 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ         

(Poverený príslušník PZ)                                  Zapisovateľ     Konfrontované osoby 

(hodnosť, meno, priezvisko)                  (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)        (procesné postavenie, mená,              

                                                                (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                           priezviská)                                       

 

Vysvetlivky: 

Prvé otázky smerujú k zisteniu, či sa konfrontované osoby poznajú. Len potom položí otázky, ktorých 
objasnenie je predmetom konfrontácie. Konfrontáciu je možné vykonať až potom, keď boli konfrontované osoby 
vypočuté každá osobitne. 

V zápisnici o konfrontácii treba uviesť, ako sa konfrontované osoby správajú (vypovedajú neisto, 
vyhýbavo a pod.). 
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Vzor č. 118 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                            

ZÁPISNICA O KONFRONTÁCII MEDZI OBVINENÝM A SVEDKOM 

 
V ......................................................................... dňa ....................... o ................. hodine bola začatá 

Podľa § 125 ods. 1 Trestného poriadku s poukazom na § 138 Trestného poriadku konfrontácia medzi obvineným 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

a svedkom 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

Obvinený bol opätovne poučený o jeho právach podľa § 121 ods. 2, § 34 ods. 1, ods. 3 až 5 Trestného 
poriadku a § 345 Trestného zákona. 

Svedok bol opätovne poučený podľa § 130 ods. 2 a § 131 ods. 1 Trestného poriadku,  § 345 a §  346 

Trestného zákona. 

 Konfrontované osoby boli  poučené o tom, že podľa § 125 ods. 2 Trestného poriadku si môžu 
navzájom klásť otázky len so súhlasom vypočúvajúceho. 

Na kladené otázky odpovedajú: 

Otázka (komu je adresovaná) ..................................................................................................................................... 

Odpoveď ..................................................................................................................................................................... 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  konfrontované osoby vyhlasujú, že jej obsah je v 
súlade s ich výpoveďou a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť alebo 
opraviť). 

Konfrontácia skončená dňa ................................ o .............. hodine. 

 

        Vyšetrovateľ PZ 

(Poverený príslušník PZ)                      Zapisovateľ (osoba prítomná                  Konfrontované osoby 

(hodnosť, meno, priezvisko)             (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)        (procesné postavenie mená,  

        (meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)                          priezviská) 

                                                                   

Vysvetlivky: 

Po oboznámení svedka s predmetom výsluchu a zistení pomeru k veci a k obvinenému ak to prichádza 
do úvahy svedok  sa poučí aj podľa § 130 ods. 1 Trestného poriadku. 

Prvé otázky smerujú k zisteniu, či sa konfrontované osoby poznajú. Len potom položí otázky, ktorých 
objasnenie je predmetom konfrontácie. Konfrontáciu je možné vykonať až potom, keď boli konfrontované osoby 
vypočuté každá osobitne. 

V zápisnici o konfrontácii treba uviesť, ako sa konfrontované osoby správajú (vypovedajú neisto, 
vyhýbavo a pod.). 

Vzor sa primerane použije aj pri konfrontácii obvineného a poškodeného, ktorého však treba poučiť ak 
to prichádza do úvahy aj o jeho právach. 
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Vzor č. 119 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

                                                              

ZÁPISNICA O KONFRONTÁCII MEDZI SVEDKAMI 

 
V ................................................................................... dňa ....................... o ................. hod. bola začatá 

podľa § 125 ods. 1 Trestného poriadku s poukazom na § 138 Trestného poriadku konfrontácia medzi svedkom 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

a svedkom 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia) 

 
Svedkovia boli opätovne poučení podľa § 130 ods. 2 a § 131 ods. 1 Trestného poriadku,  § 345 a § 346 

Trestného zákona. 

Konfrontované osoby boli  poučené o tom, že podľa § 125 ods. 2 Trestného poriadku si môžu navzájom 
klásť otázky len so súhlasom vypočúvajúceho. 

 

Na kladené otázky odpovedajú: 

Otázka (komu je adresovaná) ..................................................................................................................................... 

Odpoveď ..................................................................................................................................................................... 

 

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná)  konfrontované osoby vyhlasujú, že jej obsah je v 
súlade s ich výpoveďou a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť alebo 
opraviť). 

Konfrontácia skončená dňa .......................... o .................. hodine. 

 

        Vyšetrovateľ PZ      

(Poverený príslušník PZ)                              Zapisovateľ            Konfrontované osoby 

(hodnosť, meno, priezvisko)                (osoba prítomná pri prečítaní a podpise)       (svedkovia mená,  priezviská)                             
(meno, priezvisko,  prípadne hodnosť)    

                    

 

Vysvetlivky: 

 Prvé otázky smerujú k zisteniu, či sa konfrontované osoby poznajú. Len potom položí otázky, ktorých 
objasnenie je predmetom konfrontácie. Konfrontáciu je možné vykonať až potom, keď boli konfrontované osoby 
vypočuté každá osobitne. 

V zápisnici o konfrontácii treba uviesť, ako sa konfrontované osoby správajú (vypovedajú neisto, 
vyhýbavo a pod.). 
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Vzor č. 120 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O REKOGNÍCII OSOBY 

 

V .................................................. dňa .................. o .......... hod. v trestnej veci ........................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

(označenie veci) 

podľa § 126 ods. 1 (ods. 2) bola vykonaná rekognícia osoby  

 

osoby zúčastnené na úkone (ich procesné postavenie) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

POUČENIE 

Obsah poučenia sa riadi procesným postavením osôb. 

 

Podmienky, za ktorých bola rekognícia vykonaná: 

- presný opis miesta,  kde bola rekognícia vykonaná, 

- druh a intenzita osvetlenia, 

- poveternostné podmienky, 

- ďalšie okolnosti, z ktorých je zrejmé, že podmienky pri  rekognícii sú približne rovnaké ako podmienky, za 
ktorých  poznávajúca osoba prišla do styku s poznávaným objektom. 

Poznávajúcej osobe ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) 

bola osoba  ukázaná medzi ........ ďalšími osobami  označenými číslami v tomto poradí: 

č.1 .............................................................................................................................................................................. 

č.2 .............................................................................................................................................................................. 

č.3 .............................................................................................................................................................................. 

(meno a  priezvisko osoby) 

Spôsob umiestnenia poznávaných osôb: 

- popis osôb z určitého smeru a podľa číselného poradia, 

- údaje o tom, či poznávanej osobe bolo umožnené vybrať si miesto  medzi ostatnými pribranými osobami. 
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Priebeh rekognície: 

- výzva poznávajúcej osobe na prehliadku predvádzaných objektov, 

- údaje o čase, ktorý jej na to bol poskytnutý, 

- či označila niektorú z osôb alebo vecí, podľa akých znakov ju  poznáva, kde je táto osoba  umiestnená (napr. v 
akom  poradí, číselnom označení), 

- ďalšie okolnosti dôležité pre trestné konanie (napr. výroky  poznanej osoby, jej správanie a pod.), 

- spôsob dokumentácie. 

 

Záver: 

Poznávajúci................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko) 

opoznal.....................................................................................................................................................................*) 

(meno a priezvisko) 

neopoznal žiadnu osobu*.  

Vyjadrenie k priebehu úkonu a obsahu zápisnice: 

Po prečítaní zápisnice osoby, ktoré sa zúčastnili rekognície, vyhlasujú, že jej obsah je v súlade 
s priebehom rekognície a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť alebo 
opraviť). 

Rekognícia bola skončená dňa ........................o ......................hodine. 

 

         Vyšetrovateľ PZ 

(Poverený príslušník PZ)                              Zapisovateľ                                                         Poznávajúca osoba 

(hodnosť, meno, priezvisko)                        (meno, priezvisko)                                                   (meno, priezvisko) 

  

Nezúčastnená osoba                Ostatné osoby                                

             (meno, priezvisko)            (meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa text podľa výsledku rekognície. 

Pred rekogníciou musí byť vykonaný výsluch poznávajúcej osoby, v ktorom je zachytený popis objektu 
rekognície. 

Vzor sa primerane použije pri rekognícii podľa fotografie. 

               Vzor sa primerane použije aj na rekogníciu veci. 
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Vzor č. 121 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O VYŠETROVACOM POKUSE 

 

I. 

 

V ...................................................................... dňa ........................... o .................. hodine v trestnej veci  

.................................................................................................................................................................................... 

(označenie veci) 

bol vykonaný podľa § 157 Trestného poriadku vyšetrovací pokus  za účelom objasnenia ....................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(stručný popis účelu vyšetrovacieho pokusu ) 

Vyšetrovací pokus  vykonali.......................... .............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(hodnosť, meno, priezvisko vyšetrovateľa PZ alebo poverený príslušník PZ) 

za prítomnosti ............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

(mená a priezviská procesných strán, za prítomnosti ktorých bol  vyšetrovací pokus vykonaný) 

 

POUČENIE 

 Obsah poučenia sa riadi procesným postavením osôb. 

 

II. 

 

Podmienky vykonania  vyšetrovacieho pokusu  : 

- presné označenie miesta (kataster obce, úsek vozovky a pod.), 

- poveternostné podmienky, 

- viditeľnosť a osvetlenie, 

- nástroje a pomôcky, ktoré boli použité (motorové vozidlá, ich  typ, presný opis a pod.; zásadne majú byť 
použité pôvodné  nástroje, ktorými alebo na ktorých bol trestný čin spáchaný a  pod., len tam, kde to nie je 
možné, použijú sa nástroje  druhove rovnaké alebo aspoň podobné, tieto skutočnosti, ako i  to, že boli použité 
napr. atrapy, je potrebné v protokole tiež  poznamenať). 

 

Priebeh úkonu: 

- vyjadrenie obvineného, svedka a iných osôb k pôvodnosti  situácie, ktorá bola na mieste úkonu vytvorená a k 
použitým  nástrojom a pomôckam (či zodpovedajú situácii na mieste v dobe  spáchania činu), 

- podrobný, časove usporiadaný opis jednotlivých čiastkových  úkonov, z ktorých sa vyšetrovací  pokus skladal.  
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Výsledky vyšetrovacieho pokusu   - čo bolo zistené (napr. to čo videl, počul, odkiaľ, atď.). 

 

III. 

 

- vyjadrenie účastníkov k priebehu úkonu a k jeho výsledkom, 

- či bola vykonaná dokumentácia a aká, 

- iné dôležité skutočnosti (napr. vyjadrenie zúčastnených osôb k priebehu úkonu). 

 

Po prečítaní zápisnice osoby, ktoré sa zúčastnili úkonu, vyhlasujú, že jej obsah je v súlade s priebehom 
úkonu a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť alebo opraviť). 

Vyšetrovací pokus bol skončený dňa .................... o ................. hodine. 

 

 

 

      Vyšetrovateľ PZ                 Zapisovateľ                             Obvinený, svedok, poškodený 

(Poverený príslušník PZ)                                  (meno, priezvisko)                                 (meno, priezvisko) 

(hodnosť, meno,  priezvisko)                                 

 

Osoby prítomné pri vyšetrovacom pokuse 

(mená, priezviská) 

 

 

 

Vysvetlivka: 

                 Vzor sa primerane použije pri rekonštrukcii (§159 ods.2) 
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Vzor č. 122 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O PREVIERKE VÝPOVEDE NA MIESTE 

 

V .......................................................................... dňa .......................... o ............... hodine v trestnej veci  

.................................................................................................................................................................................... 

(označenie veci) 

 bola vykonaná podľa § 158 Trestného poriadku  previerka výpovede .................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum narodenia,  procesné postavenie, napr. svedok, obvinený a pod.) 

Úkon riadil ................................................................................................................................................................ 

( hodnosť, meno, priezvisko, funkčné zaradenie) 

Prítomní ..................................................................................................................................................................... 

(mená a  priezviská) 

 

POUČENIE 

Obsah poučenia sa riadi procesným postavením osôb. 

 

Cieľom previerky je .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(ktoré skutočnosti majú byť previerkou potvrdené alebo vyvrátené) 

 

Popis miesta konania úkonu: 

- presné údaje o jeho polohe a podmienky, za ktorých bol úkon  vykonaný (č.p. domu, ulica, kilometrovník, 
kataster a pod.). 

Priebeh úkonu: 

- časové údaje o pohybe a konaní účastníkov úkonu, najmä osoby,  ktorej výpoveď je preverovaná, 

- všetky významné okolnosti a udalosti (čo osoba hovorila, čo  ukázala, či sa nepokúsila výsledky previerky 
mariť a pod.). 

Výsledky previerky: 

- čo bolo zistené, 

- čo bolo potvrdené, vyvrátené, či bol cieľ previerky splnený, 

- či a aká dokumentácia bola vyhotovená (videozáznam, fotografie,  magnetofónový záznam a pod.), 

- vyjadrenie účastníkov k priebehu úkonu. 

 

Po prečítaní zápisnice osoby, ktoré sa zúčastnili previerky výpovede na mieste, vyhlasujú, že jej obsah 
súhlasí s priebehom previerky a preto nežiadajú jej opravu ani doplnenie (prípadne žiadajú zápisnicu doplniť 
alebo opraviť). 
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Úkon bol skončený dňa ........................... o ....................... hodine. 

 

 

 

        Vyšetrovateľ PZ 

(Poverený príslušník PZ)                             Zapisovateľ                           Osoba, ktorej výpoveď sa preverovala                 

(hodnosť, meno,  priezvisko)                      (meno, priezvisko)                                    (meno, priezvisko) 

 

Osoby prítomné pri úkone 

(mená a priezviská) 

 

 

Vysvetlivky: 

K úkonu sa priberie nezúčastnená osoba.  

Obvineného nemožno nútiť k účasti na previerke výpovede na mieste. 
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Vzor č. 123 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

ZÁPISNICA O OBHLIADKE MIESTA ČINU 

 

I. 

Všeobecné údaje 

 

a) Stručné označenie veci, popis udalosti ................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

b) Miesto ohliadky ..................................................................................................................................................... 

c) Začiatok obhliadky dňa ........................... o .................. hodine. 

    Koniec obhliadky dňa ...............................o ...................hodine. 

d) Obhliadku vykonali ................................................................................................................................................ 

 (uviesť hodnosť, meno, priezvisko,  funkciu) 

e) Osoby prítomné pri obhliadke ................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................................................. 

(osobné údaje, bydlisko osôb, ktoré sa zúčastnili na OMČ) 

f) Podmienky obhliadky ............................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................................................. 

(poveternostné podmienky, viditeľnosť, denné svetlo, umelé  osvetlenie - aké, použité prostriedky a pod.) 

g)  Spôsob (postup) obhliadky: 

 

II. 

Popis miesta činu 

 

a)  Ak neboli vykonané v rámci prvého zásahu a ak to prichádza do úvahy podľa okolností prípadu, najskôr sa 
vykonajú nasledovné  úkony v postupnosti: 

- nasadí sa služobný pes na pachovú stopu, 

- zaistia sa pachové stopy, 

- zaistia sa mikrostopy, 

- predbežne sa zaistia veci a stopy, ktoré by mohli byť znehodnotené, tieto úkony sa poznamenajú v zápisnici. 

b) Orientačná obhliadka 

- bez vstupu na miesto činu sa popisujú hlavné objekty a priestor s  uvedením hraníc obhliadky, 

- určí sa východiskový bod merania, 

- popisujú sa prístupové cesty k miestu činu a čo bolo na nich nájdené (prístupové cesty sa vyznačia). 
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c) Podrobná (detailná) obhliadka 

- vykoná sa podľa pravdepodobného pohybu páchateľa, ak je hneď  zrejmý, 

- ak nie je možné pohyb páchateľa určiť, resp. to nemá pre  výsledok obhliadky význam, podľa okolností sa zvolí 
iný  spôsob obhliadky (koncentrický, excentrický, frontálny,  kruhový, rajónový a pod.), 

- miestnosť sa spravidla obhliada kruhovo, t.j. začína sa pri  dverách a postupuje sa okolo stien späť ku vchodu, 
potom sa  popíše podlaha a nakoniec strop, do miestnosti vstupuje vždy prvý technik, aby vyhľadal stopy, 

- podrobne sa obhliadajú jednotlivé miesta, resp. časti miesta  činu, v prípade vyhľadania stôp, resp. vecí sa 
postupuje nasledovne: stopa sa najprv popíše, číselne sa označí podľa postupnosti a fotograficky sa 
dokumentuje (prípadne aj  videozáznamom) s priloženým merítkom, potom sa stopa  zaisťuje, o spôsobe 
zaistenia rozhodne technik, 

- podrobne sa popíšu aj miesta a predmety, na ktorých by podľa okolností  mali byť určité veci alebo stopy a nie 
sú tam  (napr. na otvorenej skrini sa nenachádzajú daktyloskopické  stopy a pod.), 

- po skončení detailnej obhliadky sa vykoná kontrola úplnosti  obhliadky, zhrnú sa výsledky a v prípade potreby 
sa vykoná  doplňujúca obhliadka, táto okolnosť sa poznačí v zápisnici. 

 

III. 

Záverečná časť 

 

- zoznam vyhľadaných a zaistených vecí a stôp na skúmanie s ich  číselným označením, 

- zoznam vecí tvoriacich obsah dokumentácie obhliadky (náčrtok,  plánik, fotodokumentácia, videozáznam) a 
ďalšie dokumenty nadväzujúce na obhliadku miesta činu (zápisnica o použití služobného psa, resp. o použití 
iných kriminalisticko-technických metód), 

- ostatné opatrenia, ktoré boli na mieste činu, resp. pri obhliadke  vykonané. 

 

 

 

Orgán, ktorý úkon vykonal                       Poškodený - jeho zástupca                        Osoby prítomné pri obhliadke 

    a spracoval zápisnicu                           (názov podniku, resp. meno                                  (mená a priezviská) 

(hodnosť, meno, priezvisko)                          a priezvisko osoby) 
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Vzor č. 124 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

Z Á P I S N I C A 

O OBHLIADKE MIESTA POŽIARU (EXPLÓZIE) 

 

I. 

Všeobecné údaje 

 

a) Miesto obhliadky (názov a adresa objektu, v ktorom požiar  vznikol) .................................................................. 

    ................................................................................................................................................................................. 

b) Poškodený (zodpovedná osoba) ............................................................................................................................. 

c) Kto, kedy a z  ktorého miesta vznik požiaru spozoroval ....................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................. 

d) Začiatok obhliadky dňa .........................o .................... hodine. 

    Koniec obhliadky dňa ............................o .................... hodine. 

 

e) Obhliadku vykonali ................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................................ 

(hodnosť, meno, priezvisko, funkčné zaradenie osôb vykonávajúcich obhliadku) 

 f) Osoby pribrané k obhliadke ................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, funkcia, pracovisko, bydlisko) 

g) Podmienky obhliadky ............................................................................................................................................ 

    ................................................................................................................................................................................. 

(poveternostné podmienky, viditeľnosť, denné svetlo, umelé osvetlenie - aké, použité prostriedky a pod.) 

h) Spôsob (postup) obhliadky: 

 

II. 

Popis miesta požiaru (explózie) 

 

- plošné, plastické, pachové, chemické, biologické stopy a škvrny sa popisujú obvyklým spôsobom, 

- poveternostné podmienky v dobe požiaru (teplota vzduchu, sila a smer vetra, hmla, dážď a pod.), 

- všeobecný popis napadnutého objektu (druh konštrukcie  a stavebného materiálu - nehorľavý, horľavý, ťažko     
horľavý),  umiestnenie objektu (v izolovanej polohe alebo zastavanej  časti), okolité objekty,  ich druh a pod., 
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- popis prístupov do objektov (cesty, ohradenie, stav dverí,  brán, ich poloha, stav zámkov, závor, zástrčiek, 
poloha kovových  zvyškov brán, dverí v  rumovisku), stav okien a sklenených  výplní (sklo rovné alebo ohňom 
deformované, vypadnuté na určitú  stranu), stav iných prístupov k ohnisku požiaru (priechodov,  vetrákov, 
rôznych otvorov a pod.), 

- popis strešnej a stropnej konštrukcie (rozdielne obhorenie  trámov, dosák, stropných trámov, prehorenie 
stropnej  konštrukcie vo vnútri alebo na povrchu podlahy či stropu), 

- popis komínov (dvierok do komínov, špár v murive komínov), 

- popis kachlí, otvorených horenísk, dymovodu, izolačných hmôt, 

- popis vnútorného zariadenia objektu (rozdielne alebo nápadné  obhorenie, vrstvy a obrazce sadzí na 
predmetoch, stenách a  pod.), elektrickej inštalácie (vodičov, spotrebičov, vypínačov  poistiek), predmetov 
nachádzajúcich sa na inom než pôvodnom  mieste, odstavenie nábytku a pod., 

- popis miesta vzniku požiaru (všetkých predmetov nájdených vo  vrstvách ohniska hlavne vo vrstve 
najspodnejšej, zvyšky  zápalných látok, drevo, slama, handry alebo predmety, v ktorých boli prinesené nádoby, 
črepiny skla, zvyšky chemických látok  (podľa farby v popole), príškvarkov a pod., mastných škvŕn po  
minerálnych a rastlinných olejoch, parafíne - tiež predmetov  alebo látok nachádzajúcich sa na neobvyklom 
mieste, ako zvyšky  slamy v obytnej miestnosti, petrolej v prádle a pod.), 

- popis mŕtvoly (poloha, viditeľné popáleniny, stopy násilia),  zvyšky odevov, obsah vreciek, predmetov    
nachádzajúcich sa v  blízkosti mŕtvoly (vražedné a samovražedné nástroje), nádob od  horľavých látok, ich 
zvyškov, zvyškov osobných dokladov,  predmetov osobnej potreby a pod. 

Ak požiar alebo výbuch vznikol v priemyselnom objekte (chemickom, drevárskom alebo 
potravinárskom), v podniku energetiky, vodného hospodárstva, v distribučných skladoch atď., potom spravidla 
treba ohliadkou dokumentovať : 

- stav zdrojov s otvoreným ohňom (kúrenie rôznych druhov, plynové  horáky, poloha kohútikov horákov alebo 
iných uzáverov, výsypky  popola a pod.), 

- stav elektrického zariadenia  (transformátorov, rozvodov, spínačov, ochrán a poistiek rôznych druhov), spôsoby 
uzemnenia vodičov a spotrebičov, hodnoty  elektrického prúdu (na ampérmetroch, voltmetroch a pod.), popis 
cudzích predmetov nájdených na zariadeniach (drôty a pod.), 

- popis zdrojov sálavého tepla (parné tepelné telesá, dymovody),  popis predmetov podliehajúcich suchej 
destilácii, 

- stav zariadení, u ktorých môže dôjsť k zahrievaniu následkom  trenia ( ložísk, transmisií, hriadeľov, remeníc a 
rôzneho  pohybového zariadenia), sfarbenie kovov, mazanie a pod., stav výťahov, šrotovníkov, fukárov (v 
poľnohospodárstve), 

-  popis tlakových nádob (parné kotle, paráky, autoklávy, prenosné nádoby na stlačené a kvapalné plyny, parné 
alebo plynové  potrubia, vozové nádoby, stav pretlakových ventilov,  regulátorov, otáčkomerov, uzáver 
vypúšťacích ventilov, hodnôt  na tlakomeroch, manometroch, vodoznakoch, záznamy o posledných  tlakových 
skúškach a štítky na nádobách), 

- popis kontrolných pomôcok (teplomery, rýchlouzávery), 

- popis chemických látok schopných rýchlej reakcie (druh,  množstvo, prostredie, atď.), 

- popis polotovarov, hotových výrobkov a iných produktov  skladovaných alebo vyrobených (ich množstvo, 
skladovacie karty,  účtovné zápisy, výrobné reglementy), prostredie (prašné, vlhké, suché - z hľadiska vzťahov 
k príčine požiaru alebo výbuchu), 

- stav protipožiarnych opatrení (umiestnenie výstražných tabuliek o zákaze fajčenia, vstupu s otvoreným ohňom, 
umiestnenie  požiarneho plánu, hasiacich prístrojov, atď.), signalizačných  zariadení, zariadení pre automatické 
hasenie atď., 

- popis nádob s horľavými kvapalinami (druh kvapalín I. - III.  triedy, ich množstvo, teplota vzduchu, zdroj ohňa 
a tepla,  vzdialenosť od iných objektov a pod.). 
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III. 

Záverečná časť 

 

- zoznam vyhľadaných a zaistených vecí a stôp na skúmanie s ich  číselným označením, 

- zoznam vecí tvoriacich obsah dokumentácie obhliadky (náčrtok,  plánik, fotodokumentácia, videozáznam) a 
ďalšie dokumenty  nadväzujúce na obhliadku miesta činu, 

- ostatné opatrenia, ktoré boli na mieste činu, resp. pri  obhliadke vykonané. 

 

 

 

 

Orgán, ktorý úkon vykonal                       Poškodený - jeho zástupca                        Osoby prítomné pri obhliadke 

    a spracoval zápisnicu                           (názov podniku, resp. meno                                  (mená a priezviská) 

(hodnosť, meno, priezvisko)                          a priezvisko osoby) 
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Vzor č. 125 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

Z Á P I S N I C A 

O OBHLIADKE MIESTA ŽELEZNIČNEJ NEHODY 

I. 

Všeobecné údaje 

 

a) Prípad oznámený dňa ....................... o ................ hodine,  kým  ......................................................................... 

b) Časové údaje o nehode ........................................................................................................................................... 

c) Druh nehody ........................................................................................................................................................... 

d) Miesto nehody ........................................................................................................................................................ 

e) Začiatok obhliadky dňa ........................ o .................... hodine. 

    Koniec obhliadky dňa ............................o .................... hodine. 

d) Obhliadku vykonali ................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................................ 

(hodnosť, meno, priezvisko a funkčné zaradenie osôb vykonávajúcich obhliadku) 

 e) Osoby pribrané k obhliadke .................................................................................................................................. 

 (meno, priezvisko) 

f) Podmienky obhliadky ............................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................................................. 

(poveternostné podmienky, viditeľnosť, denné svetlo, umelé osvetlenie - aké, použité prostriedky a pod.) 

g) Spôsob (postup) obhliadky: 

 

 

II. 

Popis miesta nehody 

 

Smerové a sklonové pomery na trati, dovolená rýchlosť, rozmer oblúku alebo priama trať, druh a 
umiestnenie návestidiel, výstražných značiek a pod. 

Stav železničného zvršku, stopy zaistené na koľajniciach, po vybočení, po výmenách, poloha a rozmery 
cudzích predmetov, ktoré nehodu spôsobili alebo s ňou mohli súvisieť, stav v rozšírení a prevýšení 
koľajnicových pásov, lom koľajníc, výmen a pod., postavenie a smer vlakovej cesty, označenie návestidiel a ich 
poloha. 

Stav vozidiel a ich konečné postavenie po nehode - či sú vrazené do seba a ako, demolované a v akom 
rozsahu, vyrazené do strany a ktorej, akým spôsobom, či sú nakopené na sebe, postavené naprieč trate, typy a 
čísla jednotlivých vozňov. Obsah a rozloženie nákladu, pretrhnutie ťahačov a spriahačov, poškodenie hadíc 
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tlakových bŕzd, strhnutie záchrannej brzdy, tlak pary a stav rozvodu, postavenie záklopiek a kohútikov a iných 
technických zariadení na lokomotíve. 

Popis škôd na vozoch, lokomotíve, železničnom zvršku, zabezpečovacom a oznamovacom zariadení, 
škody na iných zariadeniach železníc a iných stavbách, komunikáciách a prepravovanom tovare. Údaje o 
zranených a usmrtených osobách, miesta ich nálezu (na trati, vo vagóne, v ktorom a v ktorej časti, na ktorom 
mieste a v akej polohe), kde boli zranené osoby dopravené, či bola u obetí zistená totožnosť, podľa čoho a pod., 
osobné údaje zranených a usmrtených osôb. 

Zmeny na mieste nehody vykonané pred príchodom vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka PZ 
(komisie) - uvoľňovanie prejazdného profilu, príchod pomocných vlakov, odvoz zranených a pod. 

 

III. 

Záverečná časť 

 

- zoznam vyhľadaných a zaistených vecí a stôp na skúmanie s ich  číselným označením, 

- zoznam vecí tvoriacich obsah dokumentácie obhliadky (náčrtok,  plánik, fotodokumentácia, videozáznam) a 
ďalšie dokumenty  nadväzujúce na obhliadku miesta činu, 

- ostatné opatrenia, ktoré boli  na mieste činu, resp. pri obhliadke  vykonané. 

 

Orgán, ktorý úkon vykonal                         Poškodený - jeho zástupca                 Osoby prítomné pri obhliadke 

    a spracoval zápisnicu                            (názov podniku, resp. meno                (mená, priezviská, funkcie, mená  

(hodnosť, meno, priezvisko)                         a priezvisko osoby)                         revízorov bezpečnosti železničnej 

                                                                                                                                dopravy, u členov vyšetrovacej 

                                                                                                                                    komisie uviesť orgán, ktorý 

                                                                                                                                    zastupujú a funkciu v ňom) 

 

 

Vysvetlivky: 

Vzor sa primerane použije aj v prípadoch cestných nehôd, ak nepostačí na tento účel zápisnica o nehode 
v cestnej premávke. 

Vzor sa primerane použije pri plavebných nehodách.  
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Vzor č. 126 

.............................................................................. 

                        (označenie útvaru) 

ČVS: 

 

Z Á P I S N I C A 

O OBHLIADKE MIESTA LETECKEJ NEHODY 

 

I. 

Všeobecné údaje 

 

a) Imatrikulačná značka lietadla ........................................................................ typ ................................................. 

b) Výrobné číslo lietadla ............................................................................................................................................ 

c) Vlastník (užívateľ) lietadla ..................................................................................................................................... 

d) Mená a priezviská pilotov a posádky ..................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................................................. 

e) Iné údaje ................................................................................................................................................................. 

f) Miesto nehody ........................................ okres ................................ obec ............................................................ 

    kataster ................................................................................................................................................................... 

g) Doba nehody: dňa ...........................o............... hodine.  

h) Kto nehodu ohlásil ................................................................................................................................................. 

i) Kto zaistil miesto nehody 
........................................................................................................................................ 

j) Začiatok obhliadky miesta nehody dňa ........................o .................... hodine. 

   Koniec obhliadky dňa .......................... o ....................... hodine. 

k) Obhliadku vykonali ................................................................................................................................................ 

                          (hodnosť, meno, priezvisko a funkčné zaradenie osôb vykonávajúcich obhliadku) 

 l) Osoby pribrané k obhliadke ................................................................................................................................... 

                                                        (meno, priezvisko a bydlisko)  

m) Podmienky obhliadky ........................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................. 

(poveternostné podmienky, viditeľnosť, denné svetlo, umelé osvetlenie - aké, použité prostriedky a pod.) 

n) Osobitné okolnosti ................................................................................................................................................ 

o) Spôsob (postup) obhliadky: 
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II. 

Popis miesta nehody 

 

a) Obhliadka miesta nehody 

Kde je miesto leteckej nehody, kde sú stopy, ktoré lietadlo zanechalo na zemi, ich smer, vzdialenosť, 
rozmery, ktorou časťou lietadla boli vytvorené (podvozkom, sekaním vrtule a pod.), či lietadlo narazilo na 
prekážku, jej popis, vzdialenosť, aký je terén, hlavne miesto pristátia (dopadu), pôda, porast, prekážky a pod., ak 
došlo k nehode na letisku, aký je stav letiska, stav predpísaných zariadení a pod. 

b) Obhliadka a popis lietadla 

Poloha lietadla po dopade na zem, poloha páky na reguláciu plynu, poloha vypínača magnetu, stav 
závesov nosných plôch, krídlových plôch, krídeliek a vyvažovacích plošiek, stav kohútikov prívodu paliva, 
palivového potrubia, riadiacej páky, sústavy meracích prístrojov na palubnej doske, zapínacích pásov, elektrickej 
inštalácie, bŕzd a pod. 

 

III. 

Záverečná časť 

 

- zoznam vyhľadaných a zaistených vecí a stôp na skúmanie s ich  číselným označením, 

- zoznam vecí tvoriacich obsah dokumentácie obhliadky (náčrtok,  plánik, fotodokumentácia, videozáznam) a 
ďalšie dokumenty  nadväzujúce na obhliadku miesta činu, 

- ostatné opatrenia, ktoré boli na mieste činu, resp. pri obhliadke  vykonané. 

 

Orgán, ktorý úkon vykonal                 Osoby pribrané k obhliadke                    Členovia vyšetrovacej komisie 

    a spracoval zápisnicu                                                                             (mená, priezviská, funkcie pracovníkov 

  (hodnosť, meno, priezvisko)                                                                   Leteckého úradu, u ďalších členov                          

                                                                                                                           uviesť orgán,  ktorý zastupujú 

                                                                                                                                     a funkciu v ňom) 
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 Vzor č. 127 
 

.......................................................... 
Miesto a dátum 

útvar PZ 
ČVS  

 Štatisticky u DI                                 áno 
podchytené                                        nie 

Zápisnica o obhliadke miesta cestnej dopravnej nehody 
Dátum nehody :   

Miesto nehody (okres) : obec:  

vo
di
či

 m
ot

or
ov

ýc
h 

vo
zi

di
el

 

 
 
 
Meno, priezvisko, dátum 
 narodenia, bydlisko, 
zamestnanie, preukaz 
totožnosti, 
číslo VP, ev. číslo vozidla, 
ktoré viedol  

 
 
 

Ú
ča

stn
íci

 

In
é 

 
os

ob
y 

Meno, priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko, 
preukaz  totožnosti 
 

 

Zr
an

en
é a

leb
o 

po
šk

od
en

é o
so

by
 

 
 
 
Meno, priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko, 
preukaz  totožnosti, 
Údaje o zranení, 
predpokladanej dĺžke  
pracovnej neschopnosti, 
iná vecná škoda 
a jej výška  

 

Sv
ed

ko
vi

a 

Meno, priezvisko, dátuma 
narodenia, bydlisko, 
preukaz totožnosti 
 

 

Opísanie udalosti:     - opíšte smer a spôsob jazdy (chôdze) účastníkov, ako došlo k nehode, čo bolo príčinou nehody (nedodržanie pred- 
                               pisov,  únava, podnapitosť,  technická závada vozidla, telesné postihnutie vodiča alebo iná okolnosť), ktoré ustano-
                               venia zákona boli porušené a kým, či sa stal úraz na ceste do zamestnania alebo zo zamestnania. 
 

So spisom po vybavení  
sa naloží :  
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDIEL: 

Majiteľ :  
osobné údaje,   
bydlisko   

Majiteľ :  
osobné údaje,  
bydlisko   

Evid. číslo    výrobná značka, typ  
počet a obsah valcov    počet miest  
dovolené zaťaženie    druh vozidla  
druh bŕzd    stav bŕzd  
Poistné zákonnej zodpovednosti    
a) č. poistky          názov poisť.  
b) medzinárodná poistná karta (zelená) č.  

vydal     
platná od     
označenie SK : ne-škrtnuté 
duplikát karty : ne-odobratý 

c) platené na colnici v    dňa  
hodnota vlepených známok v SK     

Evid. číslo    výrobná značka, typ  
počet a obsah valcov    počet miest  
dovolené zaťaženie    druh vozidla  
druh bŕzd    stav bŕzd  
Poistné zákonnej zodpovednosti    
d) č. poistky             názov poisť.  
e) medzinárodná poistná karta (zelená) č.  

vydal     
platná od     
označenie SK : ne-škrtnuté 
duplikát karty : ne-odobratý 

f) platené na colnici v    dňa  
hodnota vlepených známok v SK     

OPIS  POŠKODENIA  JEDNOTLIVÝCH  DIELOV  VOZIDIEL  –  OPIS  STÔP  NA  VOZIDLÁCH 

  

Škoda v SK     
Vozidlo po nehode: ne-pojazdné 
Zaistené: áno – nie, kde  
Podpis vodiča (majiteľa)  

Škoda v SK     
Vozidlo po nehode: ne-pojazdné 
Zaistené: áno – nie, kde  
Podpis vodiča (majiteľa) 

 
PLÁNIK MIESTA NEHODY :  (zakreslite konečné postavenie vozidiel, polohu usmrtených alebo zranených osôb, stopy jazdy, brzdenia,
Merítko 1:                                    blokovania, rytia,  šmyku,  odpadnutého blata, skla,  smaltu, krvi,  iné stopy a predmety,  vyznačte smer 
                                                     jazdy, dopravné značky, stanovište svedkov a pod.). 
 
 

Poznámka: Čo sa nehodí,  prečiarknite 
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OBHLIADKA MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY 

Nehoda oznámená dňa   o hod.     min    kým   

 od     hod.  min     

Miesto činu obhliadnuté dňa      kým  

 do     hod.  min     

K obhliadke pribratý svedok :  

I. 
Dopravná situácia: 

a) Opíšte, či ide o križovatku alebo  
voľný úsek cesty v uzavretej osade 
alebo mimo nej, cestu s prednosťou 
v jazde, jej číslo, šírku spevnenej 
časti a stav povrchu, prašný, dlaž-
ba, betón, asfalt, výmoly, výtlky, 
mokrý, zasnežený, klzký, zľadova-
telý, šírku krajníc, spádové pome-
ry, priamy úsek, zákruta, tunel, že-
lezničný prejazd, prehľadnosť, čo 
bráni prehľadnosti, umiestnenie do-
pravných značiek, zástavok hro-
madných dopravných prostriedkov, 
telefónných stĺpov, verejného osvet- 
lenia, zábradlí, hustota premávky, 
spôsob riadenia dopravy, okolie 
vozovky 

b) poveternostná situácia v čase neho- 
dy, jasno, slnečno, dážď, sneženie, 
krupobitie, hmla a jej hustota, smer 
a sila vetra, šero, tma, aké osvetle- 
nie vozidiel, vplyv na tvorenie 
tieňov, možnosť oslnenia 

c) stav vodiča, telesné postihnutie, 
okuliare, nedoslýchavosť, únava, 
opilosť, ako sa prejavovali 

 
II. 

Opis stôp: 

a) Opíšte postavenie vozidiel, polohu 
tiel, čo bolo zmenené po nehode, 
stopy jazdy, brzdenia, blokovania, 
rytia, šmyku, ich dĺžku a tvar, ostat- 
né stopy, ako odpadnuté blato, 
smalt, sklo, časti vozidiel, predme- 
ty, krvné škvrny a pod., ich 
vzdialenosť od krajnice 

b) stopy po míľnikoch, telefónnych 
stĺpoch, zábradliach, domoch a pod. 

 
III. 

Urobené opatrenia 

Nariadená pitva, prehliadka vozidla 
znalcom, odber krvi, zaistené predmety 
pre expertízu, zaistené veci, zhotovenie 
odtlačkov  stôp, fotodokumentácia, 
umiestnenie výstražných svetiel, 
vyrozumenie podnikov pre zabezpeče- 
nie miesta pri poškodení vozovky ale- 
bo zariadenia a pod.  
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Pre zápisy o výpovediach účastníkov a svedkov 

 
 

Protokol spísal :  Plánik vyhotovil :  

Podpis svedka :  Schválil :  
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Vzor č. 128 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ..................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

ZÁZNAM O NAZRETÍ DO VYŠETROVACIEHO SPISU 

 

Na základe žiadosti obvineného*.............................................................................................................. 

                                        (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) 

bolo mu dňa ................. o ............ hod. v ................................................................................................................... 

(úrad) 

za prítomnosti vyšetrovateľa PZ (Poverený príslušník PZ) umožnené v zmysle § 69 ods. 1 Trestného poriadku 

nazrieť do vyšetrovacieho spisu ČVS.................... vo veci........................................................................................ 

Menovanému boli predložené na nazretie.................................................................................................... 

                                                                  (uviesť čísla listov alebo časti vyšetrovacieho spisu)  

Nazretie bolo skončené dňa ................... o .......... hodine. 

 

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivky: 

Vyšetrovateľ PZ v zázname zachytí skutočnosť, že osoba, ktorej bolo umožnené nazrieť do 
vyšetrovacieho spisu, si urobila poznámky, bolo jej umožnené na jej náklady urobiť si kópie a pod. 

Záznam vyšetrovateľ PZ  založí do originálu a rovnopisu vyšetrovacieho spisu. 

Ak si osoba obstarala na svoje trovy kópiu spisu alebo jeho časti, uvedie sa to v zázname s uvedením 
čísel listov, z ktorých boli kópie urobené. 

*Uvedie sa komu  bolo umožnené nazretie do spisu. 
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Vzor č. 129 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                        (miesto a dátum) 

ZÁZNAM O ODOPRETÍ NAZRETIA DO VYŠETROVACIEHO SPISU 

 

Podľa § 69 ods.  2 Trestného poriadku obvinenému*.............................................................................. 

                                                                                                   (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko) 

bolo odopreté dňa ..................... nazrieť do vyšetrovacieho spisu ČVS .................................... vo veci ................. 

...................................................................................................................................................................................., 

lebo ............................................................................................................................................................................. 

(uviesť dôvody odmietnutia) 

 

             

                                                                                                                                               Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                        (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa komu bolo odopreté nazretie do spisu. 

Záznam sa založí do originálu  a do rovnopisu vyšetrovacieho spisu. 

Nazretie do spisu nemožno odoprieť obvinenému alebo obhajcovi po tom, čo boli upozornení na 
možnosť preštudovať spisy. 

Záznam sa primerane použije, ak nebolo osobe umožnené obstarať si kópie spisov alebo ich častí. 
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Vzor č. 130 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 
                                                                                                                  (miesto a dátum) 
 
 
 

VYHLÁSENIE O MLČANLIVOSTI 
 
 
 Po poučení podľa § 161 Trestného poriadku podpísaný (á) ...................................................................... 
 
 ............................................................................................. rodné číslo.................................................................... 
 
vyhlasujem, že som sa oboznámil (a) s právnou úpravou ochrany utajovaných skutočností a podľa ustanovenia 
§ 38 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov som 
si vedomý (á) povinnosti zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť 
o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti, a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami. 
 
 
 
  Oprávnená osoba                                                                                                          Vyšetrovateľ PZ  
                                                                                                                                   (Poverený príslušník PZ)                                    
  (meno, priezvisko)                                                                                                  (hodnosť, meno a priezvisko) 
 
 
Vysvetlivky: 
 Vyšetrovateľ PZ (Poverený príslušník PZ) je povinný bez meškania o tejto skutočnosti informovať 
príslušný štátny orgán podľa zákona č. 215/2004 Z.z. 
 Vyhlásenie o mlčanlivosti sa založí do spisu. 
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Vzor č. 131 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                  

 

Z Á Z N A M 

O PREŠTUDOVANÍ VYŠETROVACIEHO SPISU 

 

Preštudovanie vyšetrovacieho spisu sa uskutočnilo dňa ........................  v ................................................. 

Na možnosť preštudovania spisu boli upozornení : 

obvinený 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a spôsob vyrozumenia) 

..................................................................................................................................................................................... 

(prítomný - neprítomný - dôvod neprítomnosti) 

...................................................................................................................................................................................., 

(vyjadrenie obvineného k prípadnému skráteniu lehoty troch dní) 

obhajca 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a spôsob vyrozumenia) 

...................................................................................................................................................................................., 

(prítomný - neprítomný - dôvod neprítomnosti) 

...................................................................................................................................................................................., 

(vyjadrenie obhajcu k prípadnému skráteniu lehoty troch dní) 

poškodený 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a spôsob vyrozumenia) 

...................................................................................................................................................................................., 

(prítomný - neprítomný - dôvod neprítomnosti) 

splnomocnenec poškodeného 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a spôsob vyrozumenia) 

...................................................................................................................................................................................., 

(prítomný - neprítomný - dôvod neprítomnosti) 

ostatné osoby (zákonný zástupca obvineného, štátny orgán starostlivosti o mládež) 

...................................................................................................................................................................................., 

(meno, priezvisko, dátum a spôsob vyrozumenia) 

..................................................................................................................................................................................., 

(prítomný - neprítomný - dôvod neprítomnosti) 
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Obvinený bol upozornený v zmysle § 206 ods. 6 Trestného poriadku, že .................................................. 

                                                                                                        (uvedie sa zmena právnej kvalifikácie) 

Obvinenému (obhajcovi, poškodenému, splnomocnencovi, zákonnému zástupcovi a štátnemu orgánu 

starostlivosti o mládež ) bol predložený na preštudovanie vyšetrovací spis s poučením, že:  

- obvinený, obhajca, poškodený a jeho splnomocnenec podľa § 208 ods. 1, zákonný zástupca podľa § 35 ods. 1 

a štátny orgán starostlivosti o mládež podľa § 343 ods. 4  Trestného poriadku (per analogiam) majú právo  

navrhnúť doplnenie vyšetrovania, 

Obvinený (obhajca, poškodený, splnomocnenec, zákonný zástupca, štátny orgán starostlivosti o 

mládež) preštudovali vyšetrovací spis, čísla listov .................................................................................................... 

Preštudovanie trvalo od ............................................................ do ............................................................................ 

Obvinený (obhajca, poškodený, splnomocnenec, zákonný zástupca, štátny orgán starostlivosti o 

mládež) vyhlasujú, že im bol - nebol poskytnutý primeraný čas na preštudovanie spisu. 

Návrhy na doplnenie vyšetrovania a iné vyjadrenia prítomných osôb:  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 Rozhodnutie vyšetrovateľa  PZ o návrhoch na doplnenie vyšetrovania (§ 208 ods. 1 Trestného 

poriadku):  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

      Vyšetrovateľ PZ   

 (Poverený príslušník PZ)                        Ostatné osoby  prítomné pri úkone                               Obvinený 

(hodnosť, meno, priezvisko)                               (mená, priezviská)                                          (meno, priezvisko) 

                                                                                                                   

                                                                                                                                         Obhajca 

                                                                                                                                   (meno, priezvisko) 

 

 

Vysvetlivky: 

Ak nebola dodržaná trojdňová lehota na upovedomenie obhajcu a obvineného o možnosti preštudovania 
vyšetrovacieho spisu, musí sa poznamenať v zápisnici, že obvinený (meno, priezvisko) a obhajca (meno, 
priezvisko) sa výslovne zriekli trojdňovej zákonnej lehoty na upovedomenie o možnosti preštudovania spisu a 
súhlasili s jej skrátením. 

O odmietnutí návrhu na doplnenie vyšetrovania sa vyrozumie obvinený, obhajca a poškodený. 
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Vzor č. 132 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                     (dátum a miesto) 

 

NÁVRH NA PODANIE OBŽALOBY 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom na podanie obžaloby 

n a 

obvineného.................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, trvalý a prechodný pobyt, údaje o väzbe, prípadne 
hodnosť) 

p r e t o,  ž e 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

t e d a 

...................................................................................................................................................................................., 

(právna veta) 

č í m  s p á c h a l 

*................................................................................................................................................................................... 

(pomenovanie * a jeho právna kvalifikácia) 

 

ZOZNAM VYKONANÝCH A NAVRHOVANÝCH DÔKAZOV 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

V závere návrhu vyšetrovateľ PZ  odôvodní, prečo  nevyhovel návrhom na vykonanie ďalších dôkazov 
alebo odmietol predložené dôkazy (§ 209 ods.1 Trestného poriadku). 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 

 Ak sú splnené podmienky na konanie o dohode o vine a treste vyšetrovateľ PZ upozorní na to 
prokurátora. 

  

 

 

 



 
 

171

 

 

Vzor č. 133 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                    (miesto a dátum) 

 

NÁVRH NA POSTÚPENIE VECI 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom na postúpenie veci podľa § 214 ods. 
1 Trestného poriadku 

n a 

obvineného.................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, trvalý a prechodný pobyt, prípadne hodnosť) 

stíhaného za *.................................................................................................................. podľa § .............................. 

Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

komu............................................................................................................................................................................ 

                                        (uviesť orgán, ktorému sa má vec postúpiť na prejednanie) 

na prejednanie ako priestupok (uviesť jeho pomenovanie a právnu kvalifikáciu podľa príslušného zákona). 

 

Uviesť vykonané dôkazy a odôvodniť splnenie podmienok na postup podľa § 214 ods. 1 Trestného poriadku. 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivka: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 

  Vzor sa primerane použije aj na prejednanie  správneho deliktu. 

  Vzor sa primerane použije na skutok, ktorý môže byť prejednaný v disciplinárnom konaní. 
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Vzor č. 134 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                   (dátum a miesto) 

 

NÁVRH NA ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom na zastavenie trestného stíhania 
podľa § 215 ods. 1 Trestného poriadku 

n a 

obvineného................................................................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, trvalý a prechodný pobyt, prípadne hodnosť) 

stíhaného za* .................................................................................................................. podľa § ............................. 

Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

 

Uviesť vykonané dôkazy a odôvodnenie splnenia podmienok na postup podľa § 215 ods. 1 Trestného poriadku. 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                            (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                       (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 

 Vzor sa primerane použije aj na postup podľa § 215 ods. 2 alebo ods. 3 Trestného poriadku. 
 * Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 
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Vzor č. 135 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                                   (miesto a dátum) 

 

NÁVRH NA PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA 

 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom  na podmienečné zastavenie 
trestného stíhania podľa § 216 ods. 1 Trestného poriadku 

n a 

obvineného.................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, trvalý a prechodný pobyt, prípadne hodnosť) 

stíhaného za *.................................................................................................................. podľa § ............................. 

Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

 

Uviesť vykonané dôkazy a odôvodniť splnenie podmienok na postup podľa § 216 Trestného poriadku. 

 

  

                                                                                                                                              Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                         (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                  (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uviesť prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 
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Vzor č. 136 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                 (miesto a dátum) 

NÁVRH NA PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE TRESTN0HO STÍHANIA SPOLUPRACUJÚCEHO 
OBVINENÉHO 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom  na podmienečné zastavenie 
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podľa § 218 ods. 1 Trestného poriadku 

n a 

obvineného.................................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, trvalý a prechodný pobyt, prípadne hodnosť) 

stíhaného za *.................................................................................................................. podľa § .............................. 

Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

 

Uviesť vykonané dôkazy a odôvodniť splnenie podmienok na postup podľa § 218 Trestného poriadku. 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                           (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                      (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175

Vzor č. 137 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                      (miesto a dátum) 

NÁVRH NA ZMIER 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom na schválenie  zmieru a zastavenie 
trestného stíhania podľa § 220 ods. 1 Trestného poriadku 

medzi 

obvineným................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, prípadne hodnosť obvineného) 

stíhaného za* .................................................................................................................. podľa § ............................. 

Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

 

 

a poškodeným.............................................................................................................................................................. 

(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) 

 

Uviesť vykonané dôkazy a splnenie podmienok na postup podľa § 220 Trestného poriadku 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                             (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                  (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 
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Vzor č. 138 

............................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                                 ...................................................................... 

                                                                                                         (miesto a dátum) 

 

NÁVRH NA KONANIE O DOHODE O VINE A TRESTE 

 

Podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku predkladám spis s návrhom na konanie o dohode o vine a treste 
podľa § 232 ods. 1 Trestného poriadku 

n a 

obvineného..................................................................................................................................................................                             
(meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, zamestnanie, bydlisko, prípadne hodnosť) 

p r e t o,  ž e 

...................................................................................................................................................................................., 

(opis skutku, ktorý obvinený spáchal, s uvedením miesta, času a  spôsobu spáchania) 

t e d a 

...................................................................................................................................................................................., 

(právna veta) 

č í m  s p á c h a l 

*.................................................................................................................................................................................. 

(pomenovanie trestného činu a jeho právna kvalifikácia) 

 

Uviesť vykonané dôkazy a splnenie podmienok na postup podľa § 232 Trestného poriadku 

 

                                                                                                                                                Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                                                          (Poverený príslušník PZ) 

                                                                                                                                    (hodnosť, meno, priezvisko) 

 

Vysvetlivky: 

 *Uvedie sa prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin. 

 So spisom sa predložia aj vecné dôkazy, ak to ich povaha umožňuje, ktoré sa zoradia a očíslujú. 
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Vzor č. 139 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                             ......................................................................... 

                                                                                                                  (miesto a dátum) 

 

PREDVOLANIE OBVINENÉHO  

................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko a dátum narodenia) 

.....................................................................................................................................................................................                            
(bydlisko) 

Dostavte sa 

k .................................................................................................................................................................................. 

dňa ..................................... o  ........................ hod.   

kam  .............................................................................................. tel.  ...................................................................... 

      Ak sa na predvolanie nedostavíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť podľa § 120 ods. 1 Trestného 
poriadku predvedený(á). 

      Upozorňujem Vás i na možnosť uložiť Vám poriadkovú pokutu (§ 70 ods. 1 Trestného poriadku) do 
..................  Sk. 

       Podľa § 208 ods. 1 Trestného poriadku máte právo po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania 
preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Ak toto právo 
nevyužijete, bude vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie skončené. 

      Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak bezdôvodnou účasťou spôsobíte, že úkon sa nemohol vykonať, ste 
povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone 
zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. 

      Prineste si so sebou predvolanie a svoj preukaz totožnosti.  

 

                    

                                                                                                            Vyšetrovateľ PZ 

                                                                                                   ( poverený príslušník PZ) 

                                                                                                     (hodnosť, meno, priezvisko) 
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Vzor č. 140 

............................................................................ 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                             ......................................................................... 

                                                                                                              (miesto a dátum) 

 

PREDVOLANIE SVEDKA - POŠKODENÉHO 

 

................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko a dátum narodenia) 

.....................................................................................................................................................................................                            
(bydlisko) 

Dostavte sa dňa  .......................................................o  ....................hod. .................................................................. 

kam  ..................................................................................................... ...................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Predmetom svedectva je : ........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

       ........................................................ 

                                                                                                              podpis predvolávajúceho 

 

     Podľa § 127 Trestného poriadku ste povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní 
a súdu a vypovedať ako svedok. Prineste si so sebou toto predvolanie a preukaz totožnosti. 

     Podľa § 140 ods. 1 Trestného poriadku máte nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s cestou na 
miesto vypočutia a ušlej odmeny za prácu. Ak žiadate náhradu cestovného, prípadne nocľažného, musíte 
predložiť cestovný lístok a doklad o zaplatení nocľažného. Ak budete uplatňovať nárok na úhradu ušlej mzdy, 
musíte si nechať vopred potvrdiť od zamestnávateľa Váš priemerný hodinový plat v čistej čiastke (pozri druhú 
stranu predvolania). 

      Ak sa nedostavíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť podľa § 128 ods. 1 Trestného poriadku 
predvedený(á) a podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku Vám môže byť uložená poriadková pokuta až do výšky 
..................... Sk.    

      Podľa § 208 ods. 1 Trestného poriadku máte právo po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania 
preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Ak toto právo 
nevyužijete, bude vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie skončené. 

      Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak bezdôvodnou účasťou spôsobíte, že úkon sa nemohol vykonať, ste 
povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone 
zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. 

     Ak ste zamestnaný(á) oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á) 
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Potvrdenie zamestnávateľa 

Potvrdzujem, že predvolaný(á) má po zrážke dane zo mzdy priemerný čistý hodinový plat .................... Sk a jeho 
(jej) pracovná doba v deň predvolania je od ................ do ...................... Úšlá mzda za prácu mu (jej) bude 
(nebude) zrazená z jeho (jej) mzdy. 

 

V ..................................................... dňa ................................ 

 

                                                              .................................................. 

                                                                                   pečiatka                                         podpis 

Uvedenie nepravdivých údajov je trestné! 

 

ROZHODNUTIE O NÁROKOCH SVEDKA 

Svedok nastúpil cestu z ...................................................................................... dňa ............................................ 

o ............................................ hod. a ukončil ju dňa ................................................... o ............................... hod. 

Výsluch skončený  o ................................. hod. 

 

Svedkovi vyplaťte: 

Cestovné ................................................................................................................................ Sk 

Stravné za ............................................................. hod. ........................................................ Sk 

Nocľažné podľa dokladu ....................................................................................................... Sk 

Ušlá mzda za prácu  ............................................. hod. ......................................................... Sk 

 

Celkom .................................................................................................................................... Sk 

t.j. slovom ........................................................................................................................................................... 

 

V ...................................................... dňa ................................................... 

 

Schválil:      Upravil: 

.......................................................    ........................................................................ 

(podpis oprávneného pracovníka) 

       Výdavkový účtovný doklad č.         

       zo dňa ........................................  

Čiastku .................................... Sk ...................... h., slovom ............................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ako priznanú náhradu som riadne prijal: 

 

.......................................................    ............................................................. ............ 

podpis pokladníka     podpis prijímateľa 
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Vzor č. 141 

........................................................................... 

                        (označenie útvaru) 

ČVS:                                                                                             ........................................................................... 

 

PREDVOLANIE SVEDKA  

................................................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko a dátum narodenia) 

.....................................................................................................................................................................................                            
(bydlisko) 

Dostavte sa dňa  ........................................o  ....................hod.  ................................................................................. 

kam  ..................................................................................................... ...................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Predmetom svedectva je : ........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

       ........................................................ 

                                                                                                              podpis predvolávajúceho 

      Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak bezdôvodnou účasťou spôsobíte, že úkon sa nemohol vykonať, ste 
povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone 
zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. 

     Podľa § 127 Trestného poriadku ste povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní 
a súdu a vypovedať ako svedok. Prineste si so sebou toto predvolanie a preukaz totožnosti. 

     Podľa § 140 ods. 1 Trestného poriadku máte nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s cestou na 
miesto vypočutia a ušlej odmeny za prácu. Ak žiadate náhradu cestovného, prípadne nocľažného, musíte 
predložiť cestovný lístok a doklad o zaplatení nocľažného. Ak budete uplatňovať nárok na úhradu ušlej mzdy, 
musíte si nechať vopred potvrdiť od zamestnávateľa Váš priemerný hodinový plat v čistej čiastke (pozri druhú 
stranu predvolania). 

      Ak sa nedostavíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť podľa § 128 ods. 1 Trestného poriadku 
predvedený(á) a podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku Vám môže byť uložená poriadková pokuta až do výšky 
..................... Sk.    

 

     Ak ste zamestnaný(á) oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á)               

Potvrdenie zamestnávateľa 

Potvrdzujem, že predvolaný(á) má po zrážke dane zo mzdy priemerný čistý hodinový plat .................... Sk a jeho 
(jej) pracovná doba v deň predvolania je od ................ do ...................... Úšlá mzda za prácu mu (jej) bude 
(nebude) zrazená z jeho (jej) mzdy. 

 

V ..................................................... dňa ................................ 

 

                                                              .................................................. 

                                                                                   pečiatka                                         podpis 

Uvedenie nepravdivých údajov je trestné! 
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ROZHODNUTIE O NÁROKOCH SVEDKA 

Svedok nastúpil cestu z ...................................................................................... dňa ............................................ 

o ............................................ hod. a ukončil ju dňa ................................................... o ............................... hod. 

Výsluch skončený  o ................................. hod. 

 

Svedkovi vyplaťte: 

Cestovné ................................................................................................................................ Sk 

Stravné za ............................................................. hod. ........................................................ Sk 

Nocľažné podľa dokladu ....................................................................................................... Sk 

Ušlá mzda za prácu  ............................................. hod. ......................................................... Sk 

 

Celkom .................................................................................................................................... Sk 

t.j. slovom ........................................................................................................................................................... 

 

V ...................................................... dňa ................................................... 

 

Schválil:      Upravil: 

.......................................................    ............................................................. 

(podpis oprávneného pracovníka) 

       Výdavkový účtovný doklad č.         

       zo dňa ........................................  

Čiastku .................................... Sk ...................... h., slovom ............................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ako priznanú náhradu som riadne prijal: 

 

.......................................................    .............................................................  

podpis pokladníka     podpis prijímateľa 
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