Jakub Malý, Hlavná č. 529, 925 01 Matúškovo

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 01 Galanta
V Matúškove, dňa 05.05.2020

Návrh na podmienečné prepustenie
z výkonu trestu odňatia slobody

Odsúdený:

Jakub Malý, rod. Malý
nar. 16.03.1977
trvale bytom: Hlavná č. 529, 925 01 Matúškovo
t. č. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
občan SR
(ďalej aj ako ,,odsúdený“)

Prílohy:

1/- 2/Podľa textu

I. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PRÍPADU
1. V trestnej veci pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky vedenej proti Jakubovi
Malému, rod. Malému, nar. 16.03.1977, trvale bytom Hlavná č. 529, 925 01 Matúškovo, t. č.
v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „odsúdený“), som bol rozsudkom Okresného
súdu Galanta, č. k. 17T/6/2019-22 zo dňa 24.04.2019 uznaný za vinného, na tom skutkovom
základe, že dňa 25.08.2018 v čase okolo 03:30 hod., v katastri obce Dolné Saliby, v okrese
Galanta, po tom čo požil nezistené množstvo alkoholu, od čoho mu bola dychovou skúškou
vykonanou dňa 25.08.2018 v čase o 03:45 hod. zistená hodnota 0,97 ml/l alkoholu v krvi, viedol
po ceste II. triedy č. 126, v smere od obce Dolné Saliby do obce Matúškovo osobné motorové
vozidlo zn. Peugeot 207 evidenčného čísla GA126KO, kde v miernej pravotočivej zákrute,
v kilometri 24,5 nezvládol v dôsledku opojenia alkoholom riadenie vozidla a zišiel z cesty voľno,
kde narazil vozidlom do stromu. Za tento skutok som bol odsúdený podľa § 289 ods. 1 Tr. zák.,
za čo mi bol uložený podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. s prihliadnutím na § 36 ods. l), § 37 písm. h),
písm. m), § 38 ods. 2, ods. 4 Tr. zák. na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 28 (dvadsaťosem)
1

mesiacov so zaradením na jeho výkon do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym
stupňom stráženia.
2. Voči predmetnému rozsudku som podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie, o ktorom
rozhodol Krajský súd v Trnave uznesením č. k. 4To/142/2019-112 zo dňa 03.03.2020, tak, že
odvolanie zamietol. Vo väzbe a následne vo výkone trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach
nad Parnou som od 09.02.2019 a vykonávam ho doteraz.
Dôkaz:

Uznesenie Krajského súdu v Trnave, č. k. 4To/142/2019-112 zo dňa 03.03.2020
(príloha č. 1)

3. Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak
odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie
a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a ak ide o osobu odsúdenú
za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody.
4. Podľa § 66 ods. 2 Tr. zák. pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na
povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest
vykonáva.
II. DÔVODNOSŤ PODANÉHO NÁVRHU
5. Domnievam sa, že v mojom prípade trest, ktorý vykonávam, plní svoju výchovnú funkciu.
Moje správanie je disciplinované, som úctivý k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Počas trvania výkonu trestu som nebol disciplinárne potrestaný, práve naopak, za svoju
pracovnú činnosť, ktorú vykonávam vzorne a svedomito som bol dokonca pochválený.
6. Som otcom dvoch maloletých detí, a to maloletej Zuzany Malej (13 rokov) a maloletého
Olivera Malého (6 rokov). Hoci viem, že sú moje deti u mojej družky Aleny Balážovej, nar.
17.02.1981, trvale bytom Hlavná č. 529, 925 01 Matúškovo, v dobrej opatere, som si istý, že
pre ich zdravý emocionálny vývoj je úloha otca nezastupiteľná. Svoje deti nadovšetko milujem
a veľmi rád by som sa k nim vrátil a osobne sa o ne staral, nakoľko v súčasnosti je ich rodinné
zázemie veľmi narušené, a som si istý, že mojím návratom sa situácia napraví a privedie k
lepšiemu.
7. Do uloženia predmetného trestu odňatia slobody som pracoval v spoločnosti LOKI s.r.o., so
sídlom Kvetná 777, 924 01 Galanta, IČO: 17 666 921, na stavebných prácach. Po prepustení
na slobodu mám záujem sa na túto pracovnú pozíciu vrátiť. S konateľkou predmetnej
spoločnosti som už dohodnutý, že sa na túto pracovnú pozíciu môžem opätovne vrátiť.
Dôkaz: Potvrdenie zamestnávateľa a pracovný posudok (príloha č. 2)
8. Taktiež chcem poznamenať, že som si počas výkonu trestu odňatia slobody uvedomil
škodlivosť protiprávneho konania, ktorého som sa dopustil, a chcem aj touto cestou prejaviť
úprimnú ľútosť nad týmto svojím konaním. Je to pre mňa dostatočným poučením na to, aby
som sa v budúcnosti vyhýbal podobným udalostiam, najmä čo sa týka užívania alkoholu pred
riadením osobného motorového vozidla, ktorým som spôsobil dopravnú nehodu. Tento svoj
nerozvážny čin som počas výkonu trestu mnohokrát oľutoval.

9. Vzhľadom k tomu, že väzba sa mi započítava od 09.02.2019, jednu polovicu uloženého trestu,
t. j. 14 mesiacov som vykonal k 09.04.2020. S poukazom na uvedené možno konštatovať,
že zákonnú podmienku uplynutia polovice trestu odňatia slobody som už naplnil.
10. Mám za to, že všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že sú v mojom prípade naplnené
predpoklady v zmysle ustanovenia § 66 ods. 1 Tr. zák., vzťahujúce sa k môjmu podmienečnému
prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody. Postup, kedy súd môže rozhodnúť
o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody je možný najmä vtedy, ak
vzhľadom na účel trestu a ďalšie okolnosti, je odôvodnený predpoklad, že odsúdený bude viesť
riadny život a súčasne, ak nie je daný predpoklad pre recidívu odsúdeného. I s poukazom na
vyššie uvedené som toho názoru, že účel trestu bol už dostatočne naplnený. Aj s ohľadom na
uvedené som toho názoru, že okrem formálnych podmienok nevyhnutých pre podmienečné
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, teda (i) uplynutie polovice uloženého trestu,
ktorá je nepochybne splnená, spĺňam aj predpoklad, že (ii) vo výkone trestu som plnením
svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa odo mňa očakávať,
že v budúcnosti povediem riadny život.
III. NÁVRH ODSÚDENÉHO
11. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby konajúci súd rozhodol v zmysle
§ 415 ods. 1 Tr. por. v spojení s § 66 ods. 1 Tr. zák. tak, že ma podmienečne prepustí na
slobodu a súčasne mi určí primeranú skúšobnú dobu v zmysle § 68 ods. 1 Tr. zák.
S úctou

..........................................................................................
Jakub Malý

