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Kontrola korešpondencie počas trvania kolúznej väzby a po jej skončení 

 

 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v konaní vedenom  

pod sp. zn. IV. ÚS 219/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorou namietal porušenie 

svojich základných práv postupom orgánov činných v trestnom konaní.  

Sťažovateľ bol uznesením Špecializovaného trestného súdu zo 4. decembra 2020 vzatý 

do kolúznej väzby. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd 

Slovenskej republiky uznesením zo 7. januára 2021 tak, že prvostupňové rozhodnutie zrušil 

a sťažovateľa prepustil z väzby na slobodu. Obvinenie vznesené sťažovateľovi bolo zrušené 

uznesením generálneho prokurátora z 31. augusta 2021. 

Počas trvania väzby sťažovateľ odovzdal na poštovú prepravu v ústave na výkon väzby 

niekoľko desiatok listov adresovaných manželke, maloletým synom, rodičom, súrodencom, kolegom 

a priateľom. Ako príklad možno uviesť 6 listov, ktoré odovzdal na prepravu v ústave v období 

od 28. decembra 2020 do 7. januára 2021. Tieto listy boli podrobené kontrole 3. marca 2021 (takmer 

2 mesiace po prepustení z väzby) a odovzdané na poštovú prepravu 12. marca 2021, takže manželke 

a maloletým synom sťažovateľa boli doručené až 16. marca 2021. Podobne viaceré osoby adresovali 

sťažovateľovi do ústavu niekoľko desiatok listov. Do skončenia väzby mu však bolo doručených iba 

7 z nich.  

Vzhľadom na skutočnosť, že sťažovateľ bol v tzv. kolúznej väzbe, kontrolu jeho 

korešpondencie vykonávali orgány činné v trestnom konaní podľa zákona o výkone väzby  

a Trestného poriadku. Podľa tvrdenia sťažovateľa ku dňu podania ústavnej sťažnosti, t. j. takmer rok 

po skončení väzobného stíhania, nebola doručená všetka korešpondencia sťažovateľa, osobitne 

korešpondencia s jeho maloletými synmi.  

Sťažovateľ argumentoval, že obmedzenie základných práv vo väzbe vrátane možnosti 

orgánov činných v trestnom konaní nahliadať do korešpondencie obvineného v kolúznej väzbe  

je spojené výlučne s trvaním väzby. Ak dôvod na väzbu neexistuje alebo po čase odpadne a dôjde 

k prepusteniu obvineného na slobodu, orgánom činným v trestnom konaní týmto okamihom zaniká 

oprávnenie oboznamovať sa so zásielkami obvineného v kolúznej väzbe. 

Sťažovateľ zaslal vyšetrovateľke 5. januára 2021 žiadosť o zefektívnenie styku sťažovateľa 

s maloletými synmi. Na túto žiadosť vyšetrovateľka nereagovala. Dňa 22. februára 2021 sťažovateľ 

zaslal vyšetrovateľke druhú žiadosť o bezodkladné zabezpečenie doručenia svojej korešpondencie  

aj vzhľadom na prepustenie z väzby. Domáhal sa rešpektovania listového tajomstva a nevykonania 

kontroly pri listoch, ktoré neboli podrobené kontrole do prepustenia z väzby, a domáhal sa upustenia 

od protiprávneho zadržiavania korešpondencie. Ani na túto žiadosť vyšetrovateľka nereagovala. 

Sťažovateľ následne zaslal vyšetrovateľke 24. marca 2021 tretiu opakovanú žiadosť a 29. marca 2021 
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podal prokurátorovi žiadosť o preskúmanie postupu policajta podľa § 210 Trestného poriadku. 

Vyšetrovateľka následne zaslala sťažovateľovi odpoveď 16. apríla 2021, v ktorej uviedla,  

že pri kontrole pošty v čase kolúznej väzby sťažovateľa postupovala v súlade so zákonom o výkone 

väzby, pričom pošta bola vybavovaná priebežne a bola vybavená všetka predložená korešpondencia. 

Na ďalšie námietky a urgencie sťažovateľa vyšetrovateľka nereagovala.  

Žiadosť sťažovateľa z 29. marca 2021 podľa § 210 Trestného poriadku vybavená nebola.  

Dňa 14. októbra 2021 bolo sťažovateľovi doručené upovedomenie, v ktorom Úrad špeciálnej 

prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „špeciálna prokuratúra“) vyjadril 

právny názor, že nemá povinnosť konať o žiadosti sťažovateľa, keďže  v  čase  konania   

a  rozhodovania  o tejto  žiadosti  sťažovateľ  už stratil postavenie obvineného, a tým aj nárok,  

aby sa jeho podaním špeciálna prokuratúra ďalej zaoberala, a to aj napriek tomu, že v čase podania 

žiadosti bol v postavení obvineného.  

Podľa § 210 Trestného poriadku obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo 

kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora,  

aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky 

vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania 

predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.  

Už z uvedeného znenia je zrejmé, že uvedené oprávnenie sa viaže na podanie žiadosti v tomto prípade 

obvineného, ku ktorej podaniu v relevantnom čase sťažovateľom v postavení obvineného aj došlo.  

V posudzovanom prípade vyšetrovateľka nepredložila žiadosť prokurátorovi „bez meškania“, 

ako to vyžaduje zákon. Napriek tomu, že žiadosť z 29. marca 2021 bola sťažovateľom daná 

na vedomie aj priamo prokurátorovi, ktorý bol povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa 

upovedomiť, tento tak urobil až po tom, ako sťažovateľ prestal byť obvineným. Keďže prokurátor  

je povinný pri prieskume postupu policajta dbať aj o jeho včasnosť podľa všeobecných zásad 

trestného konania, ani on sám pri vykonávaní prieskumu nemôže postupovať prieťahovo. Vzhľadom 

na postup špeciálnej prokuratúry, keď prokurátor na žiadosť sťažovateľa, ktorá bola v jeho dispozícii  

od 29. marca 2021, reagoval až upovedomením z 11. októbra 2021, sa prokurátor sám dostal 

do „postavenia mimo hry“ vo vzťahu k preskúmaniu postupu vyšetrovateľky, ktorý mohol účinne 

vykonať do 31. augusta 2021, kým bol sťažovateľ obvineným. Ešte vtedy prokurátor mohol a mal 

prijať adekvátne opatrenia, ak by bol riadne a včas konal.  

Postup špeciálnej prokuratúry, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého upovedomenia,  

je potrebné považovať za ústavne neakceptovateľný, porušujúci jeho právo na inú právnu ochranu 

podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv 

a slobôd. Vydaniu napadnutého upovedomenia totiž predchádzalo nekonanie o žiadosti sťažovateľa 

o preskúmanie postupu policajta v relevantnom čase (nie jeho zavinením), keď jeho obvinenie  

bolo ešte aktuálne. To je umocnené okolnosťou, že na podanie tohto účinného prostriedku nápravy 

bol odkázaný uznesením ústavného súdu č. k. I. ÚS 205/2021-17 z 11. mája 2021, ktorým  

bola odmietnutá ústavná sťažnosť sťažovateľa z 27. apríla 2021 pre nedostatok jeho právomoci práve 

z dôvodu, že ochrany svojich práv sa mal domáhať práve postupom podľa § 210 Trestného poriadku. 

Napriek tomu, že tak sťažovateľ urobil, ochrany ním namietaného porušenia práv zo strany špeciálnej 

prokuratúry sa v relevantnom čase nedočkal. 
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Ústavný súd ako ochranca ústavnosti nad rámec uvedeného ako obiter dictum vo vzťahu 

k námietke sťažovateľa o zákonnosti a ústavnosti kontroly jeho korešpondencie po 7. januári 2021 

považuje za vhodné pripomenúť špeciálnej prokuratúre (ako aj generálnej prokuratúre), že orgány 

prokuratúry musia dôsledne postupovať v súlade s ústavným princípom vyjadreným v čl. 2 ods. 2 

ústavy, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 

a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.  

Špeciálna prokuratúra na jednej strane spája zánik statusu obvineného so zánikom jeho 

oprávnenia žiadať prokurátora o preskúmanie postupu policajta, no na druhej strane zánik 

relevantného dôvodu väzby spojeného s kontrolou korešpondencie nepovažuje za dôvod na zánik 

oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní kontrolovať korešpondenciu a zánik povinnosti 

obvineného podrobiť sa kontrole korešpondencie. S týmto záverom ústavný súd nemôže súhlasiť, 

pretože podľa jeho názoru má byť korešpondencia skontrolovaná počas trvania kolúznej väzby a keď 

sa tak nestalo, má byť prepustená bez kontroly, pretože na obvineného už režim (kolúznej) väzby  

momentom zániku príslušného dôvodu väzby nedopadá, a dochádza tak k porušovaniu jeho práv. 

Špeciálna prokuratúra konala s omeškaním a k zvažovaniu potrebného opatrenia sa dostala  

až v čase, keď už jeho vykonanie nebolo reálne v dôsledku odoslania kritickej korešpondencie,  

a preto bol jej oneskorený postup porušením práv sťažovateľa bez priamej príčinnej súvislosti  

s nesprávnym, resp. ústavne nekonformným právnym názorom na riešenie predmetnej otázky. 

Ústavný súd na základe uvedeného rozhodol, že postupom špeciálnej prokuratúry bolo 

porušené základné právo sťažovateľa na inú právnu ochranu, a sťažovateľovi priznal náhradu trov 

konania. 

Ústavný súd predmetným rozhodnutím upriamuje pozornosť na rešpektovanie základných 

zásad trestného konania, podľa ktorých možno do základných práv a slobôd osôb v prípadoch 

dovolených zákonom zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, 

pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. Väzobné veci sú orgány činné v trestnom 

konaní a súdy povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Väzba predstavuje výrazný zásah 

do základných práv jednotlivca, preto sú orgány verejnej moci povinné obzvlášť dôsledne 

pristupovať k jej výkonu a rešpektovať ústavou a medzinárodnými zmluvami garantované práva 

väzobne stíhaných osôb. Ústavný súd zdôrazňuje, že ochrana ústavnosti nemôže byť a nie je 

výlučnou úlohou ústavného súdu, ale je úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci  

im zverených kompetencií. 

Podrobné odôvodnenie predmetného rozhodnutia ústavného súdu je obsiahnuté v odôvodnení 

samotného nálezu ústavného súdu č. k. IV. ÚS 219/2022 z 11. októbra 2022, ktorý je zverejnený 

na webovom sídle ústavného súdu. 

 

Upozornenie:  

Tlačová správa slúži výlučne na informovanie o rozhodovacej činnosti ústavného súdu, 

nenahrádza rozhodnutie ústavného súdu a nie je preň záväzná. 
 

Dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky. 
 

Viac informácií môže médiám poskytnúť 

hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD. 

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk 
 

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/8f605d7e-02ec-4272-884c-408aa684ae0a/Rozhodnutie%20-%20N%C3%A1lez%20IV.%20%C3%9AS%20219_2022.pdf

