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Informácia predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera
Vážení kolegovia a kolegyne,

v apríli roku 2019 ma postihla nešťastná udalosť – dopravná nehoda, ktorá sa mi stala počas mojej
cesty domov s celou rodinou medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou, čo mi je nesmierne ľúto.

Dovoľte mi ozrejmiť Vám bližšie okolnosti. Pri prejazde cez obec na križovatke mi z môjho pohľadu
náhle vkročila do križovatky mimo priechodu pre chodcov staršia, vyše osemdesiatročná pani, ktorá si
pravdepodobne skracovala cestu. Bohužiaľ, nedokázal som včas zareagovať – nespozoroval som ju okamžite.
Môj reakčný čas, aby som sa vyhol zrážke, bol oneskorený o približne jeden a pol sekundy. Žiaľ, staršia pani
zrážku neprežila. To je, samozrejme, moja zodpovednosť. Psychickú traumu z autonehody som si odniesol
nielen ja, ale aj moja manželka a dve malé deti, ktoré cestovali so mnou.

Ihneď po autonehode v roku 2019 som o udalosti informoval vedenie MS, správcu a predsedu DV MS.
Udalosť nesúvisela priamo s výkonom mojej funkcie či inou matičnou činnosťou. S políciou som od začiatku
spolupracoval a po tom, ako sa expertízou zistilo, že som reagoval pri zrážke oneskorene, prijal som následný
podmienečný trest bez rozporu. Pozostalej rodine som vyjadril veľkú ľútosť. Prípad bol uzavretý v roku 2020,
pričom vyšetrovanie potvrdilo, že sa to stalo mimo priechodu pre chodcov v križovatke, maximálna rýchlosť
bola 55 km/h a mal som negatívnu dychovú skúšku na alkohol.

Najvyšší súd dňa 19. 5. 2021 zrušil pre formálne nedostatky trestný rozkaz okresného súdu vo Vranove
nad Topľou, ktorý pôvodne vec už pred rokom právoplatne ukončil. Uvedené zrušenie sa udialo na základe
dovolania z podnetu pozostalých príbuzných. Týmto rozhodnutím Najvyšší súd vrátil vec naspäť na prešetrenie
okresnému súdu vo Vranove nad Topľou, a celkovo zrušil v súvislosti s tým už aj predtým uložený podmienečný
trest. Paradoxne, v súčasnosti sa na mňa nahliada ako na nevinného. Vec sa však musí opätovne prešetriť kvôli
formálnym nedostatkom trestného rozkazu okresného sudu.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu som zobral na vedomie a rešpektujem ho, momentálne čakám na
písomné vyhotovenie. Rád by som zdôraznil, že nešlo o úmysel, ale o ľudské nešťastie. Napriek všetkým
okolnostiam však cítim veľkú morálnu záťaž a osobnú traumu. Nikdy by som vedome neohrozil ľudský život a už

vôbec nie svoju manželku a dve malé deti, ktoré boli so mnou v aute. Je mi to veľmi ľúto. O výsledku
prerokovania veci Vás budem, samozrejme, informovať.

S úctou

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej

