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NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V Košiciach, dňa 8.11.2021
Vec: Žiadosť o informáciu podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Vo veci obžalovaného Mgr. art. Tibora Eliota Rostása bolo na deň 26.10.2021 o 9.00 hod. nariadené
verejné zasadnutie na Najvyššom súde Slovenskej republiky, na ktoré sa menovaný dostavil so svojím
obhajcom JUDr. Ľubomírom Hlbočanom.
Zo zápisnice o verejnom zasadnutí vyplýva, že predseda senátu JUDr. Peter Paluda o 9.45 hod. po
porade senátu rozhodol, že s poukazom na odpor obžalovaného k prekrytiu horných dýchacích ciest sa
verejné zasadnutie vykoná za prítomnosti účastníkov konania a verejnosti, ktorí budú ochotní podrobiť
sa zdravotno-bezpečnostným opatreniam v súvislosti s Covid-19, t. j. nasadiť si rúška na prekrytie
dýchacích ciest.
Príslušníci ZVJS dostali pokyn, aby do pojednávacej miestnosti vpustili len takto zabezpečené osoby.
Obžalovaný Mgr. art. Tibor Eliot Rostás medzi osobami, ktoré vstúpili do pojednávacej miestnosti,
nebol.
V zmysle rozhodnutia predsedu senátu JUDr. Petra Paludu príslušníci ZVJS uložili obžalovanému ako
povinnosť na účely vstupu do pojednávacej miestnosti prekrytie horných dýchacích ciest.
D ô k a z: Zápisnica o verejnom zasadnutí zo dňa 26.10.2021 sp. zn. 2 To 4/2020 (nachádza sa v spise)
Z citovanej zápisnice o verejnom zasadnutí nevyplýva kvalifikácia právnej povinnosti prekrytia horných
dýchacích ciest. Rovnako túto povinnosť nevedeli obvinenému označiť príslušníci ZVJS, napriek čomu
(napriek nesplneniu nepreskúmateľnej povinnosti) ho nevpustili na nariadené verejné zasadnutie, na
ktorom sa s konečnou platnosťou rozhodovalo o jeho základných právach a slobodách vrátane
obmedzenia jeho osobnej slobody.
S poukazom na čl. 2 ods. 2, ods. 3, čl. 152 ods. 4 Ústavy SR, § 15 zákona č. 400/2015 Z. z., § 5 ods. 1
písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. žiadam o označenie:


ustanovenia zákona Národnej rady SR so znením skutkovej podstaty určujúce povinnosť
prekrytia horných dýchacích ciest.

S pozdravom
JUDr. Adriana Krajníková

