
 

 

Andrea Hladná, nar. 01.04.1970, trvale bytom Múdreho 24, 811 01 Bratislava 

 

 

        Okresná prokuratúra Bratislava I 

        Kvetná 13 

820 05 Bratislava 

 

        V Bratislave, dňa 18.07.2019 

 

 

Vec: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu 

trestného činu 

 

 

1. Andrea Hladná, nar. 01.04.1970, trvale bytom Múdreho 24, 811 01 Bratislava (ďalej 

len  ako ,,oznamovateľ”), podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podáva trestné 

oznámenie na podozrivého manžela Emila Hladného pre podozrenie zo spáchania 

prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, resp. 

zločinu týrania blízkej osoby alebo zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona 

z nižšie uvedených dôvodov. 

 

2. Podozrivý t.j. môj manžel ma neustále bezdôvodne podozrieva z nevery, pričom sa mi 

vyhráža fyzickou likvidáciou. Včera t.j. dňa  17.07.2019 mi povedal: „ešte raz tam 

pôjdeš, tak ťa zabijem týmto nožom“, na základe čoho som sa začala obávať o svoj 

život. Na môjho manžela som v posledných rokoch podala viacero trestných oznámení 

v mieste svojho trvalého bydliska. Tieto trestné oznámenia orgány činné v trestnom 

konaní prešetrili len ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Vo všetkých 

prípadoch posúdili konanie podozrivého len ako podozrenie z priestupku proti 

občianskemu spolunažívaniu. 

  

3. Podozrivý t.j. môj manžel sústavne požíva alkoholické nápoje a pod ich vplyvom je 

veľmi agresívny. V skrini má uložené nože. Obávam sa toho, že v stave opitosti naplní 

svoje vyhrážky, že ma zabije so svojím nožom. Keďže bývame v spoločnej 

domácnosti, nie je možné vyhnúť sa jeho útokom. Jeho agresívne spávanie dokazuje aj 

priložená lekárska správa, kedy opätovne došlo k fyzickému napadnutiu zo strany 

môjho manžela a k spôsobeniu zranení uvedených v priloženej správe. Tento útok 

môže potvrdiť náš sused pán Milan Hrnčiar. 

 

Dôkaz: Výsluch pán Milana Hrnčiara, bytom Múdreho 25, 811 01 Bratislava     

 

4. Mnohokrát, keď sú útoky manžela neúnosné a mám dôvodnú obavu o svoj život, 

utekám k sestre až pokiaľ môj manžel nezaspí. Raz sa mi však nemusí podariť utiecť 

a môže prísť k najhoršiemu. Veľa krát som volala policajnú hliadku, avšak po tom, ako 

hliadka opustí bydlisko, môj manžel pokračuje vo svojich útokoch. Bojím sa byť čo 

i len v jeho blízkosti, lebo neviem, čo mi v stave opitosti môže spraviť. 

 

5. Môj manžel nie je ochotný sa dobrovoľne podrobiť protialkoholickému liečeniu. Z 

uvedeného dôvodu prichádza podľa môjho názoru do úvahy nariadenia ochranného 

liečenia a to podľa § 73 ods. 2 písm. c) Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia 

súd uloží ochranné liečenie, ak páchateľ spáchal trestný čin násilnej povahy voči 



 

 

blízkej osobe a vzhľadom na osobu páchateľa možno dôvodne predpokladať, že bude 

v násilnom konaní pokračovať. 

 

6. Podľa môjho názoru dochádza k podceneniu konania podozrivého policajnými 

orgánmi. Chcem poukázať na veľa prípadov, ktoré sú známe z médií, kde policajné 

orgány podcenili konanie páchateľov voči svojim partnerom čo stupňovalo ich násilie 

a vyústilo do tragédie (vraždy). 

 

7. Navrhujem, aby bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného 

vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, resp. zločinu týrania blízkej 

osoby alebo zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona a v rámci trestného stíhania 

bolo nariadené skúmanie duševného stavu podozrivého a prípadne bol podaný 

prokurátorom návrh na uloženie ochranného liečenia podľa § 73 ods. 2 písm. c) 

Trestného zákona. 

 

8. Žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu 

postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku, najmä vypočuli navrhovaného  

svedka a aby som bola o postupe orgánov činných v trestnom konaní v zmysle 

Trestného poriadku, informovaná. 

 

Príloha: Lekárska správa 

   

   

 

          

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

Andrea Hladná 


