
SIMULOVANÝ TRESTNÝ PROCES 2017 – ZADANIE PRE CELOSLOVENSKÉ PÍSOMNÉ KOLO 

 Jozef Karotka, narodený dňa 29. februára 1986, trvale bytom Kopčianska 88, 85101 Bratislava 

dňa 16. apríla 2010 v Bratislave na Okresnom súde Bratislava I so sídlom Záhradnícka 10 v Bratislave 

ako štatutárny orgán – konateľ spoločnosti AJETO s. r. o., so sídlom Kopčianska 88, 85101 Bratislava, 

IČO: 12 345 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 

12345/B, podal Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AJETO s. r. o., so sídlom Kopčianska 

88, 85101 Bratislava, IČO: 12 345 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/B, s prílohami (zoznam majetku, zoznam záväzkov, zoznam 

spriaznených osôb, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, zmluvný 

prehľad). 

 Konanie menom spoločnosti je upravené tak, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú obaja 

konatelia. Na základe uvedeného návrhu Okresný súd Bratislava I uznesením spisová značka 

2K/11/2010 (1110217170) zo dňa 04.05.2010, v ktorom skonštatoval o i., že značná časť záväzkov je 

pochybná, nejedná sa o platobne neschopnú spoločnosť, hodnota majetku spoločnosti podľa súvahy 

predstavuje čiastku 1.234.567,-€, skutočný objem záväzkov spoločnosti AJETO s. r. o. je oveľa nižší ako 

deklarované v prílohách návrhu na konkurz, na základe čoho Okresný súd Bratislava I uznesením 

spisová značka 2K/11/2010 zo dňa 14.06.2010 s právoplatnosťou dňa 18.06.2010 rozhodol, že návrh 

na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi : AJETO s. r. o., so sídlom Kopčianska 88, 85101 Bratislava, IČO: 

12 345 678 sa odmieta. 

Posúďte trestnoprávne aspekty popísaného konania Jozefa Karotku. 

__________________________________________________________________________________ 

Na úspešné vypracovanie zadania je potrebné použitie osobitných právnych predpisov! 

V zmysle čl. 4 bod 2 Štatútu písomné vypracovanie súťažného zadania celoslovenského písomného kola 

musí obsahovať: 

a) rozbor relevantných ustanovení hmotného práva z hľadiska možnosti ich aplikácie na súťažné 

zadanie, ak súťažné zadanie pripúšťa viacero alternatív riešenia, súťažiaci by sa mali snažiť zvážiť čo 

najviac z týchto alternatív; rozbor by mal obsahovať čo najviac vlastných názorov, mal by obsahovať aj 

argumentáciu judikatúrou a odbornou a vedeckou literatúrou za dodržania citačných noriem; 

b) vyšetrovací spis prípravného konania plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí prípravné 

konanie, ktorý vypracujú súťažiaci na základe informácii zo súťažného zadania a ďalej ho doplnia 

faktami na základe vlastného uváženia. Vyšetrovací spis (plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí 

prípravné konanie) musí byť vypracovaný podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Vyšetrovací spis (plus rozhodnutie prokurátora, ktorým končí prípravné konanie) obsahuje najmä:  

a) trestné oznámenie,  

b) uznesenie o začatí trestného stíhania,  

c) uznesenie o vznesení obvinenia,  

d) zápisnicu o výsluchu obvineného,  

e) zápisnicu alebo zápisnice o výsluchu svedkov,  

f) ďalšie procesné úkony podľa zváženia súťažiacich,  

g) záznam o preštudovaní vyšetrovacieho spisu po skončení vyšetrovania, 

h) podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie, ktorým sa končí prípravné konanie (napr. niektorý z 

odklonov alebo postup podľa § 214 alebo 215 TP), 

i) ďalšie písomné rozbory a vypracovania vyžadované súťažným zadaním,  

j) ďalšie náležitosti vyžadované písomným zadaním. 


