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ABSTRAKT: 
V predmetnom príspevku autor analyzuje historické obdobie právnej úpravy registra trestov do roku 1960. 
Pozornos  venuje celému rozsahu tejto právnej úpravy od roku 1922, spolu piatim základným právnym normám 
upravujúcim túto problematiku. Zoh ad uje aj alšie súvisiace zákony, najmä trestné zákony, trestné poriadky, 
zákony o priestupkoch, zákony o prokuratúre tohto obdobia, ako aj alšie historické súvislosti, vrátane 
ideologických, spojených s budovaním socializmu. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
Legal regulations concerning the Criminal Register (register of previous convictions) are the main topic of the 
article. It includes an analysis of legal regulations within the historical framework of years 1922 – 1960. The 
author’s attention concentrates on the entire period as well as on the whole extent of the legal regulation 
mentioned, including five fundamental legal regulations relating to the issue. Further related laws are taken into 
consideration as well, especially Criminal Codes, Codes of Criminal Procedure, Administrative Offences Acts, Acts 
on Public Prosecution Service and also a wider historical context including the ideological points of view relating 
to the ideas of (building) socialism. 
  

1.ÚVOD 
Z úvodných ustanovení v sú asnosti platného zákona o registri trestov . 330/2007 Z. z. v platnom 
znení (zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy novelizovaný 
zákonom . 345/2012 Z.z.), ú inného od 1. januára 2008, vyplýva, že tento zákon upravuje získavanie, 
zhromaž ovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie 
a poskytovanie informácií o fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom 
konaní, o právnických osobách, ktorým bolo súdom právoplatne uložené zhabanie pe ažnej iastky 
alebo zhabanie majetku, o osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmiene ne zastavené trestné 
stíhanie súdom alebo prokurátorom, fyzických osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený 
zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, nadväzujúcich rozhodnutiach alebo 
opatreniach, ktoré súvisia s týmito rozhodnutiami a o iných skuto nostiach významných pre trestné 
konanie, ak to ustanovuje zákon. 

Sú as ou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach 
vydaných súdmi iných lenských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje 
medzinárodná zmluva. 
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Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. V registri trestov sa v súlade 
s osobitným zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov vedie evidencia a zabezpe uje sa 
ochrana relevantných údajov a informácií pred zni ením, odcudzením, stratou, poškodením, 
neoprávneným prístupom, zmenou alebo neoprávneným rozširovaním. Register trestov sa vedie aj 
elektronickou formou.  

Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach 
a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými lenskými štátmi Európskej únie.  

Výmena týchto informácií je zabezpe ovaná prostredníctvom Európskeho informa ného systému 
registrov trestov.  

Predmetná právna úprava ( alej obsiahnutá spolu v 20 paragrafoch) tak v aktuálnom znení 
v sú asnosti v zásade dostato ne reaguje na potreby praxe a tiež na medzinárodné záväzky 
Slovenskej republiky. 

2.ZA IATOK 20. STORO IA AŽ DO ROKU 1950 
Právna úprava registra trestov má však aj svoju bohatú, viac ako storo nú históriu, siahajúcu 
minimálne k nariadeniam uhorského ministerstva spravodlivosti zo d a 15. októbra 1908 
. 24300/1908, 20. novembra 1908 . 27000/1908 a zo d a 20. decembra 1913 . 66200/1913 

upravujúcim tzv. individuálne listy s ítacie (odlišná právna úprava tejto problematiky platila na 
vtedajšom území iech, a to po núc rokom 1853 až 1873). 

Takáto najstaršia právna úprava registra trestov sa vyzna ovala rozptýlenos ou, nepreh adnos ou 
a nedokonalos ou metód zbierania štatistických dát, o sa prejavovalo aj v nedostatkoch pri 
samotnom výkone jednotlivých trestov.  

Aj po vzniku eskoslovenska v roku 1918, zostali po ur itý as trestné záznamy týkajúce sa Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi v centrálnom registri v Budapešti a eviden ná služba odsúdených osôb bola na 
tomto území organizovaná len provizórne. Navyše nebolo vhodné a možné v alšom období 
postupova  pod a uvedených starších a problémových právnych noriem. V kone nom dôsledku 
pripravovaná reforma trestného práva vyžadovala ma  o najpresnejší štatistický obraz aktuálnej 
kriminality, a teda ju o najdôslednejšie evidova .1  

Zoh ad ujúc všetky tieto, ale aj alšie skuto nosti, bolo s ú innos ou od 1.januára 1923 prijaté 
nariadenie vlády eskoslovenskej republiky . 198/1922 Sb. o evidencii súdnych previnilcov 
a zbieraní dát pre ú ely kriminálnej štatistiky. Toto rozsiahle nariadenie pozostávalo z 52 paragrafov 
rozdelených do VI. astí s názvami Trestné listy, s ítacie trestné listy a správy, Register trestov a úrad 
registra trestov, Evidencia a štatistika výkonov trestov, Otla ky prstov a fotografie, Osobitné 
ustanovenia pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, Prechodné a závere né ustanovenia. Sú as ou 
uvedenej právnej normy bolo 6 vzorov pre vyhotovovanie jednotlivých záznamov. O precíznosti tejto 
právnej úpravy sved í aj tá skuto nos , že bola novelizovaná len nariadením vlády . 171/1927 Sb., 
ktoré zrušovalo pôvodný § 37 (upravujúce ukladanie vyradených útržkov eviden ných listov) a bola 
zrušená až nariadením ministerstva spravodlivosti . 117/1950 Zb. o registri trestov, s jeho 
ú innos ou od 1.augusta 1950.  

Podstatou citovanej právnej úpravy . 198/1922 Sb. bolo uloženie povinnosti vyhotovova  trestný 
list a s ítací trestný list o každom právoplatnom odsúdení všeobecným alebo vojenským trestným 
súdom pre zlo in, pre in alebo priestupok, s výnimkou dôchodkových trestných inov. V prípade 
odsúdeného cudzieho štátneho príslušníka sa trestný list vyhotovoval dvojmo a jedno jeho 

                                                            
1) Spracované pod a portálu justice.cz. 
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vyhotovenie sa zasielalo príslušnému úradu registra trestov v cudzine pod a pravidiel o právnom 
styku s cudzinou.  

Register trestov bol rozdelený na 3 oddiely, do ktorých sa v abecednom poradí ukladali trestné listy. 
Konkrétne do oddielu A o nepodmiene nom odsúdení a zatyka e, do oddielu B o podmiene nom 
odsúdení a správy o podmiene nom prepustení z výkonu trestu a do oddielu C vyradené trestné listy 
o podmiene nom odsúdení a o zahladení odsúdenia.  

Za úrad registra trestov sa ur ilo štátne zastupite stvo pre tých odsúdených, ktorí sa narodili v jeho 
obvode. Pre odsúdených, ktorí sa narodili v cudzine, alebo ktorých miesto narodenia nebolo možné 
zisti  sa oddelene viedol register trestov pri Štátnom zastupite stve v Brne, obdobne ako v prípadoch 
odsúdenia páchate ov z rómskeho etnika, u ktorých sa viedla evidencia dvojmo aj pod a miesta 
narodenia. V stanovených štvr ro ných intervaloch boli s ítacie trestné listy hromadne zasielané 
Štátnemu úradu štatistickému. V jedinej forme – ako výpis z registra trestov ho bolo možné vyda  
viacerým subjektom, po núc fyzickými osobami, cez bezpe nostné orgány, kon iac súdmi, vrátane 
cudzozemských. 

Ako to vyplýva zo IV. asti citovanej právnej normy, § 38 – § 44 upravoval daktyloskopovanie 
(s výnimkou osôb mladších ako 18 rokov) a fotografovanie.  

Piata as  analyzovaného nariadenia vlády . 198/1922 Sb. s názvom Osobitné ustanovenia pre 
Slovensko a Podkarpatskú Rus v § 46 až § 48 zakotvovala okrem iného vyhotovovanie trestných listov 
a s ítacích trestných listov tiež o každom odsúdení správnym úradom ako policajným súdom pre 
priestupky pod a § 1 zák. Ob as. XXI z roku 1913 o verejne nebezpe ných zahá a och a pod a §§ 66 
– 68 a § 70 priestupkového zák. l. XL z roku 1879. 

Prechodné a závere né ustanovenia predpokladali zasielanie takto zriadeným registrom trestov 
výpisy trestov zo Zemského trestného eviden ného úradu v Budapešti.  

Za ur ité zaujímavosti tejto právnej úpravy možno považova  vyhotovovanie žltých trestných listov 
pre osoby mužského pohlavia a ervených pre ženy, evidenciu straty volebného práva, do asné 
od atie politických práv, nadmerné používanie alkoholu, skuto ný po et osôb o ktoré sa odsúdený 
staral, choroby, vrátane napr. tuberkulózy, „náruživosti“, medzi ktoré boli zara ované kartové hry, 
„náruživé návštevy biograf , tane ných lokálu, pôžitek jed , náchylnost k toulce at .“ 

Takáto prvá právna úprava registra trestov v eskoslovensku na území Slovenska nadväzovala na 
vtedy stále platný zák. lánok V/1878 – Trestný zákonník o zlo inoch a pre inoch a zák. lánok 
XL/1879 – Trestný zákonník o priestupkoch. Systém trestov pod a zák. lánku V/1878 vychádzal 
z troch základných druhov trestov: trest od atia slobody (káznica, žalár, štátne väzenie a väzenie), 
pe ažný trest a trest smrti (skutkové podstaty zlo inov vraždy a velezrady).2 Predmetná úprava 
Druhov trestov bola zakotvená v III. hlave, najmä v § 20 – § 36. Tresty za priestupky upravoval zák. 
lánok XL/1879 v § 15 – § 29 a nimi boli sankcie ozna ované ako uzamknutie (väzenie, árešt) 

a pe ažitá pokuta.  

Základnou procesnou normou tohto obdobia bol zák. lánok XXXIII z r. 1896 – Trestný poriadok, 
platný pôvodne na území Uhorska a po roku 1918 na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorý bol 
postupne dop aný neskoršími zákonmi a skoršie aj nálezmi bývalej kúrie v Budapešti. Medzi alšie 
dôležité dobové procesné normy možno zaradi  aj zák. lánok XXXIII/1912 a neskorší zákon 
. 232/1941 Sb. V oboch prípadoch išlo o Vojenské trestné poriadky.  

                                                            
2) LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska II., 1790-1918, Typi Universitatis Tyrnaviensis Trnava 
a Veda Bratislava, r. 2012, s. 532. 
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Úrad verejného žalobcu, medzi asom s názvom štátne zastupite stvo, pri ktorom sa vytvoril register 
trestov bol na území Slovenska s ú innos ou od 1. januára 1872 zriadený zák. lánkom XXXIII z roku 
1871 s názvom O krá ovskom fiskaláte.3 

3.OBDOBIE ROKOV 1950-1960 
Za alšie obdobie v histórii právnej úpravy registra trestov možno považova  roky 1950-1960, 
pretože v tom ase je prijímaný celý rad nových právnych noriem na novom ideologickom základe, 
medzi nimi tiež nariadenie ministra spravodlivosti . 117/1950 Zb. o registri trestov, ktoré ú innos  
nadobúda d a 1. augusta 1950.  

Súvisiaci dobový Komentár k Trestnému zákonu . 86/1950 Zb., k štvrtej hlave upravujúcej tresty 
uvádza, že obsah a význam trestu sa mení s vývojom spolo nosti. Trest býval pomstou, výkupným, 
odplatou a vždy bol prostriedkom k udržaniu moci vládnucej triedy. V udovej demokracii, ktorá 
postupne odstra uje základné prí iny zlo innosti, nadobúda popri zneškodnení nepriate ov udu 
a zabránení alším inom páchate a význam výchovný ú el trestu. Z výkonu trestu musí by  
odstránené všetko, o marí nápravný ú inok, v odsúdenom nesmie by  takisto ubíjaná udská 
dôstojnos .  

Význam trestu (ako alej uvádza tento komentár) pramení z podstaty štátu ako triedneho nástroja 
k ochrane záujmov pracujúcej vä šiny udu tak pred trestnými inmi nepriate ov štátu, ako aj pred 
tými, ktorí v sebe doteraz neprekonali prežitky kapitalistického poriadku. V súlade s týmto poh adom 
je i ustanovenie § 17 o význame trestu, ustanovenie, ktoré spolu s ustanovením § 1 o význame 
zákona tvorí základnú smernicu ako pri ukladaní, tak i pre výkon trestu.  

Hlavnými trestami pod a § 18 ods. 1 písm. a – c Trestného zákona boli trest smrti, od atia slobody, 
nápravné opatrenie. Ako ved ajšie tresty boli pod a § 18 ods. 2 písm. a – j Trestného zákona 
definované strata štátneho ob ianstva, strata estných ob ianskych práv, vylú enie z vojska, strata 
vojenskej hodnosti, prepadnutie majetku, pe ažný trest, zákaz innosti, vyhostenie, zákaz pobytu, 
zverejnenie rozsudku, prepadnutie veci. Ved ajší trest bolo možné uloži  len spolo ne s hlavným 
trestom. Tresty sa teda rozlišovali na hlavné a ved ajšie. Ozna enie ur itých trestov ako „ved ajších“ 
neznamená, že by boli menej významné, alebo pre páchate a menej cite né, ale iba to, že je nemožné 
ich uloži  samostatne bez niektorého z hlavných trestov. Hlavné tresty nemožno uloži  popri sebe, 
ved ajšie tresty áno.4  

Uvádzané nariadenie . 117/1950 Zb. o registri trestov svojou stru nou právnou úpravou v deviatich 
paragrafoch ustanovovalo, že registre trestov vedú krajskí prokurátori. Zostala tak zachovaná 
doterajšia decentralizovaná evidencia potrestaných osôb.  

Tresty sa zapisovali do registra trestov vedeného tým krajským prokurátorom, v ktorého obvode sa 
narodila osoba, ktorej sa zápis týkal; ak sa narodila v cudzine alebo nebolo možné zisti  miesto 
narodenia, zapisovali sa tresty do registra trestov vedeného krajským prokurátorom v Brne. Súdy, 
úrady a verejné orgány boli povinné oznamova  krajskému prokurátorovi všetky skuto nosti dôležité 
pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu. Do registra trestov sa zapisovali tresty 
právoplatne uložené súdom. Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisovali do registra trestov tiež 
tresty uložené súdmi cudzích štátov. Register trestov bol rozdelený na dva oddiely ozna ené 
písmenami A a B. Do oddielu A sa zapisovali uložené nepodmiene né tresty, trest nápravného 
opatrenia však len vtedy, ak bol tento trest alebo jeho zvyšok premenený na trest od atia slobody 
a tresty podmiene né odložené, ak bol nariadený výkon trestu. Do oddielu B sa zapisovali tresty 
nápravného opatrenia, tresty podmiene né odložené a zahladené odsúdenia. V prípade osved enia 

                                                            
3) ŠANTA, J.: História prokuratúry: obdobie rokov 1918-1939, Justi ná revue, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava, ro ník 
64, rok 2012, . 6-7, s. 920-930. 
4) ŠIMÁK, J. a kol.: Trestný zákon – komentár, Orbis Praha, r. 1953, s. 51-53. 
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sa podmiene ne odsúdenej osoby, alebo ak bolo isté, že podmiene ne odložený trest už nemohol 
by  vykonaný (§ 28 ods. 2 Trestného zákona), alebo nápravné opatrenie už bolo vykonané, preniesli 
sa zápisy týkajúce sa nepodmiene ne uložených ved ajších trestov z oddielu A do oddielu B. Nové 
rozhodnutie alebo zmena pôvodného rozhodnutia, ku ktorým došlo po zápise do registra trestov, sa 
v registri trestov vyzna ovalo taktiež. Ak však išlo o rozhodnutie alebo o zmenu, ktoré by 
odôvod ovali zápis trestu do iného oddielu, preniesol sa pôvodný zápis do tohto oddielu. Zápisy 
týkajúce sa osôb starších ako osemdesiat rokov a osôb, ktoré zomreli, boli z registra trestov 
odstránené. Výpis z registra trestov sa vydával len súdu, úradu alebo verejnému orgánu alebo osobe, 
ktorej sa zápis týkal, a to na ich žiados  .Výpis z oddielu B bolo možné vyda  len za ú elom trestného 
konania. Okrem týchto prípadov bolo možné výpis z registra trestov vyda  len vtedy, ak to vyžadoval 
dôležitý všeobecný záujem. 

Po krátkej platnosti tejto právnej normy, už s ú innos ou od 1. januára 1952 bolo vydané nové 
nariadenie ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra . 100/1951 Zb. o registri trestov. 

Ešte stru nejšie v rozsahu šiestich paragrafov (vrátane § 5 o zrušení nariadenia . 117/1950 Zb. 
a § 6 o nadobudnutí ú innosti) zakotvovalo, že register trestov vedie generálna prokuratúra.  

Do registra trestov sa zapisovali tresty právoplatne uložené súdom, národným výborom, pokia  
neboli uložené v blokovom konaní. Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisovali do registra trestov 
tiež tresty uložené súdmi cudzích štátov. Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomreli, alebo osôb starších 
ako osemdesiat rokov sa z registra trestov odstra ovali (§ 2). Súdy a orgány štátnej správy boli 
povinné oznamova  generálnej prokuratúre všetky skuto nosti dôležité pre zápis do registra trestov 
alebo pre zmenu zápisu (§ 3). Výpis z registra trestov sa vydával len súdu alebo orgánu štátnej správy 
alebo osobe, ktorej sa zápis týkal, a to na ich žiados . Vo výpise, ktorý sa vydával súdu alebo orgánu 
štátnej správy pre ú ely trestného konania, sa uvádzali zápisy o všetkých trestoch uložených súdom 
alebo národným výborom. Inak sa vo výpise uvádzali len zápisy o hlavných a ved ajších trestoch 
uložených súdom pri dovtedy nezahladenom nepodmiene nom odsúdení na trest od atia slobody 
alebo na ažší trest, odsúdení k nápravnému opatreniu, ak bol tento trest alebo jeho zvyšok 
premenený na trest od atia slobody a zápisy o podmiene nom odsúdení, ak bol dodato ne 
nariadený výkon trestu.  

Okrem týchto prípadov bolo možné výpis z registra trestov vydáva  len vtedy, ak to vyžadoval 
dôležitý všeobecný záujem (§ 4).  

Dôvodom takejto novej právnej úpravy boli nové skúsenosti s doterajšou organizáciou registrov 
trestov, snaha o zvýšenie ich spo ahlivosti, presnosti a úplnosti odsúdených a potreba centrálnej 
systematickej evidencie viacerých v tom ase významných priestupkov, predovšetkým politickej 
povahy v oblasti pôsobnosti orgánov vtedajšej udovej správy. Registre trestov vedené dovtedy pri 
jednotlivých krajských prokuratúrach pod a miesta narodenia registrovaných osôb boli v prvých 
d och roku 1952 v zmysle nariadenia vlády sústredené do dvoch eviden ných oddelení. V oddelení 
nachádzajúcom sa v Prahe, Malostranské nám stí 25, boli registrované osoby narodené v echách 
a v cudzine a v oddelení nachádzajúcom sa v Bratislave boli registrované osoby narodené na 
Slovensku. Nariadenie bolo vykonané výnosom Ministerstva spravodlivosti zo d a 21.12.1951, 
. 29378/51-II/6. Ním bol okrem iného upravený styk prokuratúr a súdov s registrom trestov. Novo 

bolo upravené spisovanie žiadostí o výpis súkromnými stranami, pretože doterajšie vydávanie 
„vysved ení zachovalosti“ bolo zrušené vyhl. . 273/51 Ú.I.I. Ob ania, ktorí potrebovali výpis vo 
svojom záujme, zaplatili poplatok vo výške 30,- K s. Mohli sa obráti  na ktorýko vek okresný súd 
(pobo ku súdu), okresnú prokuratúru alebo mimo sídla súdu na stanicu ZNB, kde s nimi bola spísaná 
žiados  a vybavenie im bolo doru ené bez alších nákladov poštou. Orgánom štátnej správy, pokia  
o to vyslovene požiadali a uviedli dôvody, register trestov uviedol vo výpise všetky tresty (aj 
zahladené), uložené osobe súdom alebo národným výborom. Národné podniky mohli žiada  o výpis 
len z dôležitého všeobecného záujmu. Žiados  musela by  riadne odôvodnená a opatrená kolkovou 
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známkou v hodnote 30,- K s za každý výpis. Register trestov bol týmto centralizovaný. V podstate 
vznikli dve evidencie registrov trestov na území SR. Register trestov v Bratislave bol priamo 
podriadený registru trestov v Prahe. 

Nariadením ministrov spravodlivosti, národnej obrany a vnútra z 12. mája 1953 . 39/1953 Zb. sa 
menilo analyzované nariadenie . 100/1951 Zb. v ustanoveniach § 2 ods. 1 a § 4 ods. 2 tak, že do 
registra trestov sa zapisovali tresty právoplatne uložené súdom ako aj tresty od atia slobody, 
verejného pokarhania alebo pokuty prevyšujúce iastku vtedajších 1000,- K s právoplatne uložené 
národnými výbormi a tiež ved ajšie tresty uložené popri niektorom z týchto trestov.  

Zmena sa týkala tiež toho, že vo výpise z registra trestov, ktorý sa vydával súdu alebo orgánu štátnej 
správy pre ú ely trestného konania sa uvádzali zápisy o všetkých trestoch zapísaných v registri 
trestov, o možno ozna i  za analógiu sú asného odpisu z registra trestov. 

Predmetná právna úprava registra trestov v tomto svojom historickom kontexte nadväzovala na 
Trestný zákon správny . 88/1950 Zb. Ten mal totiž chráni  udovodemokratickú republiku, jej 
socialistickú výstavbu, záujmy pracujúceho udu a jednotlivca a vychováva  k dodržiavaniu pravidiel 
socialistického spolužitia. Pod a tohto zákona sa stíhali ako priestupky len iny, ktoré neboli trestné 
pod a Trestného zákona súdneho (§ 1, § 2). Pod a tohto zákona bolo možné ako hlavné uklada  aj 
tresty od atia slobody do 6 mesiacov, verejné pokarhanie a pokutu. Ved ajšími trestami sa rozumeli 
trest prepadnutia majetku, zákaz innosti, zákaz pobytu, prepadnutie veci a uverejnenie trestného 
výmeru. V osobitnej asti Trestný zákon správny od § 33 až po § 148 definoval jednotlivé skutkové 
podstaty priestupkov systematizovaných do 6 hláv s názvami Ochrana hospodárstva, Ochrana práce, 
zdravia udu a zásobovania, Ochrana poriadku vo verejných veciach, Ochrana brannosti, Ochrana 
kultúrneho života pracujúcich a Ochrana ob ianskeho spolužitia. V analyzovanom období bol tento 
zákon novelizovaný zákonom . 14/1957 Zb., ktorým sa upravovali najmä tresty verejného 
pokarhania a pokuty a vo všeobecnej asti zákona sa niektoré skutkové podstaty novelizovali, pri om 
novo zakotvenými boli priestupky Rozkrádania a Poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve 
a Poškodzovania osobného a súkromného majetku.  

Nadväzujúcou procesnou normou bol zákon . 89/1950 Zb. z 12. júla 1950 o trestnom konaní 
správnom (Trestný poriadok správny). Nepochybne pre sú asné chápanie demokratického práva 
ako zaujímavos  pôsobia ustanovenia o možnosti zadržania osoby podozrivej z priestupku, jej vzatia 
do väzby národným výborom na dobu až do 30 dní, iné obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu 
a oznámenia národnému výboru zmeny pobytu a možnos  domovej a osobnej prehliadky na základe 
písomného rozkazu národného výboru.  

Novelou tohto zákona . 102/1953 Zb. bola vo veciach priestupkov daná právomoc aj okresnému 
prokurátorovi, najmä v prípadoch, ak bolo potrebné za priestupok uloži  vyšší ako týmto zákonom 
stanovený trest, alebo trest iného druhu. V tomto prípade o priestupku konal sám prokurátor a pre 
priestupok podával obžalobu na udovom súde. Obdobná právomoc mu bola zverená vo veciach 
vojenskej disciplinárnej právomoci, v rámci ktorej konali nižší vojenský prokurátor a nižší vojenský 
súd. Aj v takýchto prípadoch mohol by  obvinený z priestupku vzatý do väzby trvajúcej najviac 30 dní 
(§ 3 – § 12 citovaného zákona). Tiež v takýchto prípadoch mohol by  obvinený z priestupku vzatý do 
väzby trvajúcej najviac 30 dní (§ 3 – § 12 citovaného zákona).5 

V poradí štvrtou eskoslovenskou právnou normou o registri trestov bolo nariadenie ministrov 
spravodlivosti, národnej obrany a vnútra . 103/1953 Zb. Toto nariadenie, ktoré nadobudlo 
ú innos  d a 1. januára 1954 vo svojich deviatich paragrafoch okrem ponechania vedenia registra 
trestov generálnej prokuratúre zakotvovalo, že do registra trestov sa zapisujú tresty právoplatne 

                                                            
5) ŠANTA, J.: História prokuratúry: obdobie rokov 1950-1959, Justi ná revue, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava, ro ník 
64, rok 2012, s. 1232. 
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uložené za trestné iny, tresty od atia slobody, nápravného opatrenia, verejného pokarhania 
a pokuty prevyšujúce 500,- K s, právoplatne uložené za priestupky, ako aj i ved ajšie tresty uložené 
ved a niektorého z týchto trestov. Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisovali do registra trestov 
tiež tresty uložené súdmi cudzích štátov. Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomreli, alebo osôb starších 
ako osemdesiat rokov sa z registra trestov odstra ovali. Prokurátori, súdy, orgány národných 
výborov a iné verejné orgány boli na alej povinné oznamova  generálnej prokuratúre všetky 
skuto nosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.  

Výpis z registra trestov sa spravidla vydával len prokurátorovi, súdu, orgánu národného výboru alebo 
inému verejnému orgánu alebo osobe, ktorej sa zápis týkal, a to na ich žiados .  

Vo výpise z registra trestov sa uvádzali tieto tresty uložené za trestné iny, pokia  odsúdenie nebolo 
zahladené: tresty od atia slobody uložený nepodmiene ne a tresty ažšie, tresty nápravného 
opatrenia, ak bolo nápravné opatrenie premenené na trest od atia slobody, tresty od atia slobody 
podmiene ne odložené, ak bol nariadený výkon trestu. Vo výpise pre prokurátora, súd, orgán 
národného výboru alebo iný verejný orgán sa okrem týchto trestov uvádzali tiež tresty od atia 
slobody alebo nápravného opatrenia uložené za priestupok, pokia  od výkonu trestu neuplynul 
aspo  jeden rok, tresty nápravného opatrenia, pokia  nápravné opatrenie nebolo ešte vykonané, 
tresty od atia slobody podmiene ne odložené, pokia  sa pod a zákona na páchate a neh adí, ako by 
nebol odsúdený. Okrem týchto trestov sa vo výpise uvádzali i všetky ved ajšie tresty uložené ved a 
nich. Vo výpise, ktorý sa pre ú ely trestného konania vydával prokurátorovi, súdu, orgánu národného 
výboru alebo inému verejnému orgánu, sa uvádzali všetky hlavné i ved ajšie tresty zapísané v registri 
trestov. Okrem uvedených prípadov bolo možné výpis z registra trestov vyda  len vtedy, ak žiadate  
osved il generálnej prokuratúre, že to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem.  

Poslednou právnou normou tohto obdobia upravujúcou register trestov bolo nariadenie ministrov 
spravodlivosti, vnútra a národnej obrany . 51/1957 Zb. o registri trestov. Toto nariadenie 
nadobudlo ú innos  d om 1. septembra 1957 a vo svojich ôsmych paragrafoch prinieslo niektoré 
závažnejšie zmeny v porovnaní s doterajšou právnou úpravou registra trestov.  

Predovšetkým zakotvilo, že register trestov vedie ministerstvo spravodlivosti a pokia  išlo 
o eskoslovenských štátnych ob anov narodených na Slovensku, povereníctvo spravodlivosti. 
Ustanovenia § 2 – § 6 (§ 7 bol zrušovacím a § 8 o nadobudnutí ú innosti) uvádzali, že do registra 
trestov sa zapisujú hlavné tresty právoplatne uložené za trestné iny, upustenie od potrestania 
u trestných inov (§§ 17a a 58 Trestného zákona), tresty od atia slobody, nápravného opatrenia, 
verejného pokarhania a pokuty prevyšujúce 500,- K s, právoplatne uložené súdom za priestupky, 
tresty nápravného opatrenia uložené výkonným orgánom rady národného výboru za priestupok, ak 
bolo nápravné opatrenie premenené na trest od atia slobody. Do registra trestov sa zapisovali tiež 
všetky tresty ved ajšie uložené popri týchto trestoch. Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisovali 
do registra trestov tiež tresty uložené cudzími súdmi. Zápisy týkajúce sa osôb, ktoré zomreli, alebo 
osôb starších ako 80 rokov sa z registra trestov na alej odstra ovali.  

Súdy a iné štátne orgány boli povinné oznamova  ministerstvu (povereníctvu) spravodlivosti všetky 
skuto nosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.  

Štátnemu orgánu alebo inej organizácii socialistického sektora alebo osobe, ktorej sa zápis týkal, sa 
vydal na ich žiados  výpis z registra trestov.  

Vo výpise z registra trestov sa uvádzali tieto doteraz nezahladené hlavné tresty spolu s trestami 
ved ajšími uloženými ved a nich: tresty od atia slobody uložené nepodmiene ne a trest smrti, tresty 
nápravného opatrenia, ak bolo nápravné opatrenie premenené na trest od atia slobody, tresty 
od atia slobody podmiene ne odložené, ak bol nariadený výkon trestu. 
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Vo výpise z registra trestov sa alej spolu s trestami ved ajšími uvádzali: tresty nápravného opatrenia 
uložené súdom, ak nápravné opatrenie nebolo ešte vykonané, tresty od atia slobody podmiene ne 
odložené, ak sa pod a zákona na páchate a neh adelo, ako by nebol odsúdený. 

Vo výpise z registra trestov sa však neuvádzali tieto tresty uložené za priestupok, ak od ich výkonu 
alebo odpustenia uplynula doba jedného roka.  

Pre ú ely trestného konania sa vydával súdu, prokurátorovi, vyšetrovaciemu orgánu (§ 172 
Trestného poriadku), ministerstvu spravodlivosti alebo výkonnému orgánu rady národného výboru 
odpis registra trestov. Okrem iných zmien je teda zrejmé, že táto právna úprava prvýkrát rozlišuje 
výpis a odpis z registra trestov.  

Novelou tohto nariadenia . 66/1958 Zb. zo 17. októbra 1958 prechádza vedenie registra trestov 
opä  na generálnu prokuratúru.  

Najvýznamnejšou procesnou normou prvej polovice 50. rokov minulého storo ia upravujúcou 
postavenie prokurátora priamo v trestnom konaní bol zákon . 87/1950 Zb. o trestnom konaní 
súdnom (Trestný poriadok). Z § 1 a § 2 tohto zákona vyplývalo, že jeho ú elom je upravi  konanie 
v odbore trestného súdnictva tak, aby trestné iny boli náležite zistené a ich páchatelia pod a zákona 
potrestaní. Pomáha  dosiahnutiu tohto ú elu bolo právom a povinnos ou každého ob ana. 
Prejednávanie vecí sa malo dia  tak, aby vychovávalo ob anov na ostražitos  vo i nepriate om 
pracujúceho udu a iným rušite om jeho budovate ského úsilia a na plnenie ob ianskych povinností. 
Úlohou prokurátora a súdu v trestnom konaní bolo stara  sa o to, aby sa zachovávali zákony 
udovodemokratickej republiky a aby sa používali v súlade so záujmami pracujúceho udu. Úlohou 

vojenského prokurátora a vojenského súdu bolo okrem toho chráni  bojaschopnos  ozbrojených 
zborov, disciplínu a poriadok v nich ustanovený, upev ova  velite skú právomoc a tým prispieva  
k zabezpe eniu obrany vlasti. Úlohou prokurátora v trestnom konaní bolo najmä bdie  nad 
spravodlivým potrestaním páchate ov a dba  na výkon trestov im uložených.  

Z dôvodovej správy vypracovanej k tomuto Tr. poriadku vyplývalo, že prenikavé zmeny, ktoré nastali 
po II. svetovej vojne v hospodárskej a politickej štruktúre spolo nosti sa nutne prejavili tiež v odbore 
trestného súdnictva. Moc v štáte prevzal pracujúci ud s robotníckou triedou na ele a túto moc tiež 
sám vykonáva. Zákon . 319/1948 Zb. o z udovení súdnictva je jasným výrazom tejto skuto nosti. 
Vydanie tohto zákona bolo významným krokom k vybudovaniu udovodemokratického súdnictva. 
Dobová dôvodová správa k citovanému Tr. poriadku alej okrem iného uvádza, že sa posil uje 
postavenie prokurátora v trestnom konaní, ruší sa inštitút vyšetrujúceho sudcu a jeho právomoci 
a povinnosti sa v podstate prenášajú na prokurátora. Prokurátor vedie konanie do podania obžaloby 
a zoznámi sa tak podrobne s vecou už v priebehu vyšetrovania, pozná osoby, ktoré budú nejakým 
spôsobom zú astnené na konaní a ú elne, hospodárne a rýchlo rozhoduje o priebehu prípravného 
konania. Jeho právomoc vo fáze vyšetrovania tiež umožní, aby v konaní pred súdom, kde potom 
vystupuje ako žalobca, vhodne zasahoval do veci a pomáhal súdu pri zis ovaní materiálnej pravdy. 
Úzka spolupráca s orgánmi národnej bezpe nosti, prípadne aj s inými úradmi a orgánmi má 
napomáha  k úspešnému vedeniu vyšetrovania. Kodifikáciou trestného procesného práva sa 
dosiahne tiež, ako vo všetkých ostatných oblastiach tvorby nového právneho poriadku, odstránenie 
právneho dualizmu medzi Slovenskom a eskými krajinami.6  

D om 1. januára 1957 nadobudol ú innos  nový Trestný poriadok zákon . 64/1956 Zb. o trestnom 
konaní súdnom z 19.decembra 1956.  

Ako to uvádza dôvodová správa k tomuto Trestnému poriadku, celoštátna konferencia 
Komunistickej strany eskoslovenska, konaná v júni 1956, vytý ila hlavné zásady pre prácu orgánov 

                                                            
6) ŠIMÁK, J. – TOLAR, J. – R ŽEK, A. – DOLENSKÝ, A: Trestní ád a p edpisy souvisící; Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti, 
Orbis Praha, 1953, s. 7,9. 
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bezpe nosti, prokuratúry a súdov. Ako hlavné úlohy ur ila upevnenie prokurátorského dozoru, 
zabezpe enie dôsledného uplatnenia tzv. prezumpcie neviny v trestnom konaní, zlepšenie výchovnej 
úlohy všetkých orgánov inných v trestnom konaní, zabezpe enie vzájomnej previerky práce 
orgánov bezpe nosti, prokuratúry a súdov a dôsledné upev ovanie socialistickej zákonnosti. Tieto 
zásady boli kladne prijaté Národným frontom, predstavite om všetkého pracujúceho udu. Na 
uskuto nenie prijatých zásad uložila celoštátna konferencia, aby bol ešte v tomto roku prepracovaný 
Trestný poriadok. Dovtedy platný Trestný poriadok, pod a tejto súdobej dôvodovej správy, hoci 
v om boli uplatnené už niektoré pokrokové zásady charakterizujúce obdobie prechodu k socializmu, 
nezabezpe oval v dostato nej miere uplatnenie výchovnej funkcie trestného konania, 
nezabezpe oval vzájomnú previerku práce orgánov bezpe nosti, prokuratúry a súdu tak, aby 
bezodkladne museli by  odhalené akéko vek nedostatky v innosti týchto orgánov, ktorými bola 
porušená socialistická zákonnos . Nezabezpe oval tiež v plnej miere obhajobu obvineného. Pritom 
sa prizeralo na zásady, ktoré sa na úseku trestného konania osved ili v Zväze sovietskych 
socialistických republík a v udovodemokratických štátoch.7 

Za historicky významné aj z h adiska právnej úpravy registra trestov možno považova  ústavný zákon 
. 64/1952 Zb. o súdoch a prokuratúre, zákon . 65/1952 Zb. o prokuratúre, ako aj neskôr prijatý 

nový zákon o prokuratúre . 65/1956 Zb. 

Dobová literatúra tieto právne normy hodnotí ako zákony, „ktoré znamenali zav šenie premeny 
eskoslovenskej prokuratúry v prokuratúru socialistického typu“. Pod a jedného z množstva 

historických prame ov sa prokuratúra stala samostatným rezortom, centrálne riadeným, na 
miestnych orgánoch nezávislým orgánom, vybudovaným na monokratickom princípe. Jej innos  sa 
stala špecifickou formou štátnej innosti odlišnou od innosti orgánov štátnej správy, súdov a alších 
orgánov. Išlo nielen o k ú ovú udalos  v živote prokuratúry, ale aj o významný lánok v realizácii 
leninského u enia o jednote socialistickej zákonnosti a mechanizme jej zabezpe ovania. Pod a tejto 
literatúry ve ký význam mali prijaté zmeny aj pre štruktúru alšej výstavby a innos  vojenskej 
prokuratúry. V záujme splnenia leninských princípov socialistickej zákonnosti bola vojenská 
prokuratúra vy lenená z organiza nej štruktúry eskoslovenskej udovej armády a bola v lenená ako 
nedelite ná sú as  do jednotnej eskoslovenskej prokuratúry.  

Zriadenie prokuratúry nového typu si vyžiadala potreba ochrany nového štátneho zriadenia pred 
útokmi vnútorného i vonkajšieho triedneho nepriate a a úlohy spojené s prestavbou spolo nosti 
a výstavbou socializmu. V dôvodovej správe k ústavnému zákonu o súdoch a prokuratúre bolo 
zdôraznené, že udovodemokratický štát potrebuje nastoli  poriadok a prísnu zákonnos  ako jeden 
z najú innejších prostriedkov upevnenia štátu robotníckej triedy a jej spojencov. Nová prokuratúra 
bola zriadená po vzore prvej socialistickej prokuratúry sveta, prokuratúry sovietskej, pri kolíske 
ktorej stál V. I. Lenin. Skúsenosti sovietskej prokuratúry umožnili vytvori  hne  na za iatku spo ahlivý 
právny základ organizácie a innosti eskoslovenskej prokuratúry, základ, ktorý v plnej miere dokázal 
svoju životnos . Všetky nasledujúce právne úpravy na tento právny základ organicky nadväzovali 
a alej ho rozvinuli.8 

Na druhej strane z h adiska sú asného demokratického videnia historických súvislostí tohto obdobia 
je namieste pripomenú , že najmarkantnejším rysom komunistickej trestnoprávnej perzekúcie sa 
stali politické procesy, ktorých hlavná vlna prebehla v r. 1948-1955. Politicky motivované procesy 
však z praxe komunistického režimu nikdy celkom nevymizli (a to ani v idealizovaných „zlatých“ 60. 
rokoch) a ich význam narástol opätovne v období tzv. normalizácie. V kone nom dôsledku aj takéto 
odsúdenia boli potom predmetom záznamov v registroch trestov.  
 

                                                            
7) JELÍNEK, E. a kol.: Trestný poriadok a predpisy s ním súvisiace; Slovenské vydavate stvo politickej literatúry, Bratislava, 1958, 
s. 21-22. 
8) Kolektív autorov: 35 let eskoslovenské prokuratúry; Praha, 1988, s.5. 
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ABSTRAKT: 
Autor sa pokúša priblíži  sú asný stav výkonu znaleckej innosti nielen z poh adu faktov, aktuálne predstavených 
legislatívnych iniciatív a uskuto nených zmien, ale i odporú aní pre budúcnos .  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The author attempts to outline the current state of performance done by expert witnesses not only in the view 
of the facts, the present legislative initiatives and changes which have been recently presented or already 
approved but the author presents some  recommendations for future as well. 
 

Motto: 

„Ni  neohrozuje mýty viac ako fakty.“ 

„VEK“ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EÚ – PRÍBEH DESIATICH ROKOV SKÚSENOSTÍ NIELEN 
S NOVÝM ZÁKONOM O ZNALCOCH 

Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov lenom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa 
nevyhnutne museli dotknú  i znaleckej, tlmo níckej a prekladate skej innosti ( alej len „ZTP “). 
Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol ú innos  zákon . 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch 
a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej ako 
„ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTP . 

Dovtedajšia prax (pred 1.9.2004), kedy znalcov vymenúval pre jednotlivé odbory minister 
spravodlivosti alebo predseda krajského súdu v rozsahu, v ktorom ho minister spravodlivosti na to 
poveril, sa od ú innosti ZZTP zmenila. Prišlo k presunu a centralizácii výkonu správy a kontroly ZTP  
na MS SR. Zoznamy znalcov, ktoré viedli krajské súdy, v obvode ktorých mal znalec trvalé bydlisko, 
boli zrušené bez náhrady, pri om zoznam znalcov za alo vies  výlu ne MS SR. Každému znalcovi bola 

                                                            
1) Autor je od roku 2012 riadite om odboru znaleckej, tlmo níckej a prekladate skej innosti Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky. Zárove  je externým pedagógom na Katedre teórie práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
a hrdým lenom ob ianskeho združenia U enej právnickej spolo nosti vrátane jeho lenstva v Rade U PS. Príspevok vyjadruje 
výlu ne osobný názor autora a nezaväzuje MS SR ani žiadne iné právnické ani fyzické osoby, s ktorými autor spolupracuje 
v sú asnosti. 
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okrem iného známa aj povinnos  preukáza  splnenie povinnosti úspešne vykona  odbornú skúšku 
v zmysle § 34 ods. 3 písm., b) a nasledujúcich ustanovení ZTP . Organizácia odborných skúšok pre 
tisíce znalcov v desiatkach odborov bola extrémne náro ná pre všetkých dotknutých. Rovnako 
situáciu menili i zásadné zmeny v trestnom konaní pod vplyvom nových trestných kódexov z roku 
2005, ktoré sa dotkli i znalcov. Stovky až tisíce správnych konaní v prípade neú asti/neúspechu 
znalca na odbornej skúške kon iace rozhodnutiami MS SR o vy iarknutí zo zoznamu znalcov, od 
septembra 2007 boli následne predmetom rozkladov, ktoré mali odkladný ú inok. as  bola dokonca 
predmetom znalcami iniciovaných súdnych sporov o zákonnos  rozhodnutia správneho orgánu.  

V roku 2008 sa k tomu všetkému pridala aj celosvetová finan ná kríza.  

Tá znamenala strmý pád dovtedajšieho dvojciferného rastu HDP SR a skoky v deficite rozpo tu 
verejnej správy z – 2,1% v roku 2008 až na – 8,0% v 2009, resp. – 7,7% v 2010.  

Táto doba znamenala okrem poklesu celkového po tu znalcov paradoxne zárove  i nárast celkových 
výdavkov na znale né nielen zo strany MS SR – t. j. de facto súdov, ale i zo strany MV SR ako 
najvä šieho zadávate a úkonov znaleckej innosti zo subjektov napojených na rozpo et verejnej 
správy. Dôvodom toho sú mnohé správne konania vedené pracovníkmi MV SR, no najmä však celá 
predsúdna fáza trestného konania, v rámci ktorej znalca priberá spravidla vždy policajt alebo 
vyšetrovate , zriedkavo prokurátor 

MV SR, ktoré uhradilo v roku 2006 za znale né 7 923 649 eur, uhradilo už v roku 2009 takmer dvakrát 
viac – až 14 921 882 eur a v roku 2010 sumu 12 249 418 eur. Pozitívne zmeny vo ve mi negatívnej 
platobnej disciplíne súdov za znale né/tlmo né v tomto období priniesol na rozdiel od roku 2009, 
kedy to bolo cca 668 234 eur, rok 2010, kedy z rozpo tu verejnej správy MS SR poskytlo súdom a tie 
uhradili na znale né 3 206 919 eur, t. j. cca šes násobne viac. Je dnes i pre komplexnos  s touto 
problematikou súvisiacich vz ahov najmä re níckou otázkou, i a ako sa táto skuto nos , ktorá 
zah ala najmä u súdov i úhradu rokmi nahromadených dlhov, premietla i do výsledkov 
objas ovania verejnoprávnych deliktov z poh adu kvality ich preukazovania/dokazovania v aka 
zvýšeným nákladom na ZTP .  

Všetko toto sa dialo za situácie, ktorá vyústila v decembri 2009 do rozhodnutia Rady EÚ v súlade s l. 
126 (6) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá SR spolu s alšími 17 lenskými krajinami EÚ 
zaradila medzi štáty nachádzajúce sa v procedúre nadmerného deficitu pre nadmerný deficit ich 
verejnej správy. Základným predpokladom pre vyradenie SR z procedúry nadmerného deficitu bolo 
zníži  deficit verejnej správy do roku 2013 pod 3 % HDP, a to udržate ným spôsobom.  

Tlak na znižovanie deficitu a dlhu rozpo tu verejnej správy sa zvyšoval. Ak bolo zárove  popri tejto 
skuto nosti kedysi nepredstavite né, že by v „západnej“ spolo nosti skrachoval mesto i štát, príklad 
Detroitu i Grécka, nám za posledné roky ukázali opak. Po rokoch života komunít a spolo ností na 
dlh bola zmena nutná i u nás, oho dôkazom bolo prijatie ústavného zákona . 493/2011 
Z. z. o rozpo tovej zodpovednosti (tzv. ústavný zákon o dlhovej brzde) 146 poslancami NR SR naprie  
celým politickým spektrom.  

Vo by v roku 2010 i pred asné vo by v roku 2012 spôsobili opakované zmeny v SR vrátane zmien 
týkajúcich sa MS SR, ktoré pod a § 13 ods. 5 zákona . 575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ( alej len „kompeten ný zákon“) 
zabezpe uje ZTP . Zabezpe ova  ZTP  nie je synonymom slovného spojenia riadi  ZTP . 
Rozhodovacie právomoci, ktorých obsahom je to, i je vhodné / potrebné / nevyhnutné pribra  
znalca do konania vedeného súdom alebo iným orgánom verejnej moci vrátane následného 
autoritatívneho rozhodnutia o celkovej výške znalcovi priznaného znale ného, vrátane prípadného 
krátenia ním žiadaného znale ného a termínu úhrady, je totiž autonómne rozhodnutie súdov alebo 
iných orgánov verejnej moci. V rámci týchto orgánov toto rozhodnutie ovplyv uje najmä cca 1100 
vyšetrovate ov, cca 1400 aktívnych sudcov ale i cca 1000 vyšších súdnych úradníkov z cca 70 súdov, 
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ktoré sú samostatnými právnickými osobami, ktoré sú ako rozpo tové organizácie napojené na 
rozpo tovú kapitolu MS SR. MS SR síce vedie zoznam znalcov, tlmo níkov a prekladate ov, no znalci 
sa slobodne rozhodujú i v om zotrvajú, na o má jeden z k ú ových vplyvov správanie sa 
zadávate ov, ktorými sú i súdy a iné orgány verejnej moci, vrátane ich platobnej disciplíny pri 
uhrádzaní nákladov za ZTP . Vzh adom na tieto fakty, v roku 2012 prvýkrát v histórii MS SR vznikol 
odbor znaleckej, tlmo níckej a prekladate skej innosti ako sú as  sekcie civilného práva MS SR ( alej 
len „OZTP  MS SR“). OZTP  MS SR je samostatný organiza ný útvar MS SR výlu ne pre oblas  
znaleckej, tlmo níckej a prekladate skej innosti a vznikol na základe Organiza ného poriadku 
. 14/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. mája 2012 . 20366/2012/30. 

Vznik a za iatky innosti OZTP  MS SR sprevádzali 3 skuto nosti znamenajúce vážne riziká nie pre 
rozvoj systému ZTP , ale vôbec pre dlhodobú udržate nos  systému ZTP  v bežnom chode.  

Prvou bola „blesková“ novela zákona o sociálnom poistení v lete 2012, ktorá priniesla zá až v podobe 
platieb na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie asti znalcov už pri ro nom príjme zo 
znale ného v sume cca 5000 eur, ktorí ich dovtedy neplatili, ím sa tieto ich mesa né náklady 
vyšplhali vrátane zdravotných odvodov zrazu z cca 50 eur temer k 200 eur mesa ne. Boli to práve tí 
znalci, ktorých spolo nos  v zozname znalcov z poh adu verejného záujmu potrebuje a táto zmena 
mohla prinies  ich rozhodnutie dobrovo ne sa necha  vy iarknu  zo zoznamu znalcov.  

Druhou bola dlhodobá komunikácia MS SR s Európskou komisiou od jesene roka 2012 o možnom 
prehodnocovaní transpozície smernice o službách na vnútornom trhu v rozsahu tlmo níckej 
a prekladate skej innosti v úradnom styku do vnútroštátnej právnej úpravy v SR. 

Tre ou bola Správa verejnej ochrankyne práv o zbyto ných prie ahoch v súdnom konaní v Slovenskej 
republike publikovaná v decembri 2012, v ktorej sa uvádza: „Verejná ochranky a práv má vedomos  
a opakovane pri preskúmaní podnetov zis uje, že zbyto né prie ahy v súdnych konaniach sú ve mi 
asto z rôznych prí in spôsobované súdnymi znalcami. Tento problém je dlhodobý. Zodpovednos  za  

nesie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vedie zoznam súdnych znalcov a má 
vykonáva  doh ad nad ich innos ou. Ukladanie pokút, i zmena znalca, krátenie priznaného 
znale ného a pravidelné výzvy na podanie posudku sú nástroje, ktorými disponujú sudcovia. Ukázalo 
sa, že nie sú dostato ne efektívne a zriedka vedú k skuto nej náprave. Pri nedostatku znalcov 
zapísaných do zoznamu znalcov tieto sudcovské oprávnenia nie sú ú inné vôbec. Z týchto dôvodov 
takmer v každej veci, v ktorej je potrebné rieši  odbornú otázku prostredníctvom znaleckého posudku, 
a ich po et narastá, takmer so stopercentnou istotou dôjde k porušeniu práva na prerokovanie veci 
bez zbyto ných prie ahov… Verejná ochranky a práv sa obráti na Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky so žiados ou, aby so všetkou zodpovednos ou urýchlene riešilo problematiku 
súdnych znalcov.“ 

Prijatím Inštrukcie 8/2013 MS SR z 13. mája 2013 . 32727/2013/100, ktorou sa mení a dop a 
Organiza ný poriadok 1/2013 Ministerstva spravodlivosti SR z 13. februára 2013 . 20000/2013/100 
bol následne OZTP  MS SR vy atý zo štruktúry sekcie civilného práva a odvtedy spadá do priamej 
riadiacej pôsobnosti ministra spravodlivosti.  

Potom ako Vláda SR schválila Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného 
v júni 2013, bolo vytý ené, akým smerom by sa malo vyvíja  i postavenie znalca v civilnom konaní. 
Dosiahnu  však konsenzus na, v reálnom ase dosažite ných, pozitívnych zmenách bude ve mi, ve mi 
náro né, ako sa ukázalo už v lete 2013 po as priebehu medzirezortného pripomienkového konania 
( alej len „MPK“) k návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
( alej ako „MS SR“ alebo „správny orgán“), a ktorým sa mal meni  a dop a  zákon . 382/2004 
Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a ktorým sa mali meni  niektoré zákony ( alej len „návrh novely ZZTP“).  

Dôvodom boli a sú úplne odlišné predstavy subjektov dotknutých návrhom novely ZZTP.  
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MF SR zásadnou pripomienkou, ktorú sa ani na úrovni ministrov nepodarilo odstráni , chcelo a chce 
dlhodobo nižšie celkové výdavky na ZTP  hradené z rozpo tu verejnej správy, vrátane celkovo 
nižšieho po tu úkonov ZTP . MV SR chce úkony ZTP  rýchlejšie a lacnejšie, lebo lehoty dané 
v trestnom poriadku sú asný stav asto nesp a, o spôsobuje v mnohých prípadoch znefunk nenie 
celého trestného konania. Znalci zjednodušene v hromadnej pripomienke žiadali všeobecne zlepši  
ich status. Práve v takomto prípade, ak sú názory v diskusii zainteresovaných na ve kos  a úlohu štátu 
v tejto oblasti tak rozdielne, i dokonca diametrálne odlišné alebo vzájomne sa vylu ujúce, sme 
presved ení, že sa medzi sebou musia po úva  a zmysluplne vecne argumentova  aj o tom, na akých 
princípoch a zásadách túto oblas  regulova  a financova , ako sa rozumne postavi  k používaniu 
verejných zdrojov a ušetri , resp. odkia  a komu pri nutnej konsolidácii verejných financií zobra , 
komu a ako prípadne as  ušetreného zo ZTP  prerozdeli  a pre o je to dobré pre všetkých.  

Kvalite diskusie a premýš ania o týchto dosažite ných zmenách, ktorej cie om nie je porazi  ani urazi , 
pomáhajú nie mýty, ale fakty a ich zasadenie do dobových reálií vrátane ich zmysluplnej 
interpretácie.  

FAKTY O ZNALECKEJ INNOSTI  

Znalecká mytológia vraví, že z roka na rok je situácia v ZTP  horšia a horšia, o spôsobuje ako ten 
najdôležitejší výsledok kontinuálny úbytok osôb zapísaných v zozname ich dobrovo ným 
a slobodným rozhodnutím požiada  MS SR o vy iarknutie zo zoznamu.  

Je to ale naozaj tak, najmä ak verifikujeme / falzifikujeme toto tvrdenie faktami?!  

Hlavný a najdlhodobejší omyl najmä medzi znalcami, že zoznam vedený MS SR každý rok 
dobrovo ne opúš a viac znalcov, tlmo níkov a prekladate ov ako je do neho namiesto nich 
dobrovo ne zapísaných. Faktom je, že po roku 2007, kedy za ali stovky až tisíce správnych konaní 
v prípade neú asti / neúspechu znalca na odbornej skúške, a ktoré kon ili nieko ko mesiacov/rokov 
neskôr právoplatným rozhodnutím MS SR, resp. súdu o vy iarknutí zo zoznamu znalcov, je situácia 
stabilizovaná. Od vzniku OZTP  MS SR v roku 2012 dokonca po et znalcov v temer všetkých 
odvetviach a odboroch vrátane odboru Ekonómia a manažment a Ekonomika a riadenie podnikov 
rastie, o neznamená, že za osoby vy iarknuté zo zoznamu sú do zoznamu zapisované osoby 
s identickým profilom vrátane skúseností a praxe v príslušnom odbore ZTP .  

Druhý omyl je, že každý rok dobrovo ne opúš ajú zoznam znalci najmä preto, že príjmy zo ZTP  
osôb zapísaných v zozname sú stále nižšie a nižšie. Toto tvrdenie vyvracia vývoj sú tu príjmov 
všetkých znalcov – fyzických osôb deklarovaných za príslušných zda ovacích období z agregovaných 
riadkov nimi podaných da ových priznaní- DPFO typ B zo VI. Oddielu, tabu ky . 1, riadok . 7, ktoré 
sú uvedené v tabu ke nižšie vrátane vybraných makroekonomických ukazovate ov.  

Tento druh príjmov pod a § 6 ods. 2 písm. c) tohto zákona v posledných dvoch komplexne 
dostupných rokoch (pre prípadné odložené da ové priznania) – v rokoch 2011 a 2012 – ukazuje, na 
rozdiel od úspor v temer všetkých ostatných sektoroch pri nevyhnutnej konsolidácii verejných 
financií, nárast. Zjednodušené vysvetlenie – reálne príjmy sú nižšie, lebo sa podobný objem delí 
medzi vä ší po et osôb.  

Je správne podotknú , že tieto údaje zah ajú i príjmy znalcov – fyzických osôb od zadávate ov 
nenapojených na rozpo et verejnej správy. Rovnako správne je však i podotknú , že tieto sumy 
nezah ajú rozhodne nie zanedbate né príjmy zo ZTP  viac než 100 právnických osôb- znaleckých 
ústavov a znaleckých organizácii, ktoré by ich skuto ne nemalou mierou zvýšili (podotýkame v tejto 
súvislosti, že zákon . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nadobudol 
ú innos  od 1.1.2004 a ZZTP od 1.9.2004).  
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1. Rok / 

2. Hrubý dlh 
verejnej správy 
(% HDP k aprílu 

príslušného roka 
pod a Eurostatu 

pre potreby 
ústavného zákona 
o dlhovej brzde)/ 

3. Deficit rozpo tu 
verejnej správy 

4.Reálny HDP na 
obyvate a- tempo 

rastu 
(percentuálna 
zmena oproti 

predchádzajúcemu 
obdobiu) 

Výdavky MV SR za 
1. znale né, 
2. tlmo né 

v euro 
(Dáta sú erpané 

z IS MV pod a 
výberových kritérií 

– položka EK 
637004 a 637011 

vo väzbe 
k nákladovým 

ú tom, 
za rozpo tovú 

organizáciu 
Ministerstvo 

vnútra SR (nie 
rezort). 

Kurzívou sú údaje 
z IS Denník 

vyšetrovacích 
spisov

Výdavky
GP SR 

za znale né 
a tlmo né 

spolu 
v euro 

Príjmy všetkých 
znalcov- 

fyzických osôb 
deklarované za 

zda ovacie 
obdobie 

z agregovaných 
riadkov 

da ových 
priznaní k DPFO 

typ B zo VI. 
Oddielu, 

tabu ky . 1, 
riadok . 7 

v euro 
 

Výdavky 
všetkých 
znalcov- 

fyzických osôb 
deklarované za 

zda ovacie 
obdobie 

z agregovaných 
riadkov 

da ových 
priznaní 

k DPFO typ B 
zo VI. Oddielu, 

tabu ky . 1, 
riadok . 7 

v euro 

2004  868 540,00 25 636 400,12 14 627 096,59 

2005  934 369,00 28 994 237,21 11 228 946,65 

2006 7 923 649 1 027 918,00 28 741 317,07 13 337 008,07 

2007  878 530,00 28 867 376,51 14 299 574,18 

2008/27,9/-8,0  1 055 960,00 27 823 293,07 14 531 859,68 

2009 1 442 307,03
63 019,81 398 527,00

24 678 965,11 13 590 839,02 

2010 1 249 699,28
53 785,34 441 806,00

30 171 561,31 15 398 814,07 

2011/ 
43,6/ -4,8/ 3,2

986 822,83
60 587,85 663 124,83

26 472 659,89 14 422 916,70 

2012/ 
52,7/ -4,5/ 1,6

1 077 633,41
254 707,25 857 359,00

27 251 124,52 15 766 709,68 

2013/ 
55,4/ -2,8/ 0,8

10 945 538,00
739 909,44 781 426,00

? ? 

2014 k 25.6. 4 531 163,13
289 129,41

516 878,00
k 31.8.2014

? ? 
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Zdroje: Eurostat, Štatistický úrad SR, MS SR, MV SR, MF SR, FR SR, Rada pre rozpo tovú 
zodpovednos  
Poznámka: Nárast u MV SR v rokoch 2012 až 2014 je spôsobený zlú ením rozpo tových organizácií 
v rámci kapitoly MV SR (I. etapa ESO), ktoré v rokoch 2009 až 2012 neboli sú as ou rozpo tovej 
organizácie MV SR. Pred rokom 2009 bolo ú tovníctvo vedené v inom informa nom systéme 
a výdavky neboli analyticky lenené na ú te nákladov tak, aby bolo možné požadované informácie 
poskytnú . Informácie je možné získa  z výkazníctva zo Štátnej pokladnice len pod a položky EK 
637004 a 637011. 

Tretím omylom je tvrdenie, že štát dlhodobo kriminalizuje znalcov trestnými stíhaniami, ktoré 
iniciujú ú elovými podnetmi úkonmi ZTP  najmä v trestnom konaní dotknuté osoby. Fakty 
trestného práva z oblasti ZTP  – t. j. po ty podozrivých, obvinených, obžalovaných a právoplatne 
odsúdených znalcov preukazujú opak. Generálna prokuratúra SR eviduje v období od 1.1.2006, kedy 
nadobudol ú innos  zákon . 300/2005 Z. z. nový Trestný zákon v znení neskorších predpisov ( alej 
len „TZ“) po sú asnos  114 vecí, v ktorých bolo podané trestné oznámenie pre § 347 TZ, t. j. trestný 
in nepravdivého znaleckého posudku, tlmo níckeho úkonu a prekladate skéko úkonu. Faktom 

ostáva, že vznesené obvinenie pre trestný in nepravdivého znaleckého posudku, tlmo níckeho 
úkonu a prekladate skéko úkonu pod a§ 347 TZ bolo celkovo 15 páchate om, z ktorých boli 
5 obžalovaní a iba jeden právoplatne odsúdený. Udialo sa tak v trestnej veci vedenej na Okresnom 
súde Bratislava 1, v ktorej bol v roku 2011 právoplatne odsúdený znalec schválením dohody o vine 
a treste pod a § 334 Trestného poriadku ( íslo spisu 02005811). Tvrdenie, že v SR je korupcia v oblasti 
ZTP  bez trestu, posilnila i Transparency International Slovensko, ke  v auguste 2014 predstavila 
svoju analýzu súdnych rozhodnutí vo veciach korupcie, teda § 328 – § 336a TZ, pri om v ou 
skúmanej vzorke sa nenachádzal žiaden znalec, tlmo ník alebo prekladate . To poskytuje opätovne 
zjednodušené vysvetlenie- alebo korupcia v oblasti ZTP  neexistuje alebo sa netrestá.  

Štvrtým omylom je tvrdenie, že MS SR dlhodobo šikanuje znalcov správnymi konaniami, v ktorých 
znalcom ude uje ve mi asté drakonické sankcie vrátane vy iarknutia. Za posledné 2 roky MS SR 
vy iarklo na základe správneho konania cca 50 osôb ro ne a pe ažné pokuty zaplatené znalcami boli 
v roku 2012 5440 eur a v 2013 6450 eur. Naopak, reálnym a najlepším príkladom doby, v ktorej 
existujú v rozpore s európskymi princípmi dobrej správy procesné práva znalcov bez ich vyvažujúcich 
povinností, je fakt, že od 1.9.2004 do 9.6.2014 mohla znaleckú innos  vykonáva  i fyzická osoba, 
ktorá sa povinnosti preukáza  splnenie povinnosti úspešne vykona  odbornú skúšku v zmysle § 34 
ods. 3 písm., b) a nasledujúcich ustanovení ZZTP šikanóznym výkonom svojich práv vo vz ahu nie 
k MS SR, ale k celej znaleckej obci skoro 10 rokov vyhýbala. Hoci bola na odbornú skúšku na základe 
rozsudku Krajského súdu v Bratislave .k. 2S/175/107-51 zo d a 1.4.2009 a na základe jej žiadostí, 
dvakrát riadne pozvaná, vždy sa krátko pred termínom konania oboch skúšok z ú asti na nich zo 
zdravotných dôvodov ospravedlnila z dôvodov, ktorých vierohodnos  spochybnil rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave .k. 2S/20/12-58 zo d a 16.1.2013 i Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom 
rozsudku .k. 3Sžo/42/2013 z 6.5.2014, ktorý nadobudol právoplatnos  d a 9.6.2014. Až tento 
rozsudok vec, v ktorej nikdy nebolo sporné, že osoba odbornú skúšku úspešne nikdy neabsolvovala, 
právoplatne ukon il potom, ako boli rozhodnutia MS SR o jej vy iarknutí zo zoznamu znalcov, 
tlmo níkov a prekladate ov po podaní rozkladu znalcom, ktorý mal odkladný ú inok, predmetom 
znalcom iniciovaného súdneho sporu o zákonnos  rozhodnutia. Vec na jednotlivých súdoch súdnej 
sústavy priniesla žalobu znalca podanú na Krajský súd, v ktorej znalec súd žiadal okrem iného 
o odklad vykonate nosti rozhodnutia o vy iarknutí v ase podania žaloby už právoplatného 
a vykonaného rozhodnutia pod a § 250c ods. 1 zákona . 99/1963 Zb.- Ob ianskeho súdneho 
poriadku. Uznesením krajský súd, proti ktorému nebolo možné poda  odvolanie, žalobe vyhovel 
a odložil vykonate nos  už v ase vydania tohto uznesenia už právoplatného a vykonaného! 
rozhodnutia o vy iarknutí až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej, ktorá nasledovala 
cca 2,5 roka potom.  
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Piatym omylom je tvrdenie znalci sú tí, ktorí spôsobujú ÚS SR judikované súdne prie ahy, pre ktoré 
musel štát napr. v roku 2013 zaplati  s ažovate om cca milión eur. Správa verejnej ochrankyne práv 
o zbyto ných prie ahoch v súdnom konaní v Slovenskej republike publikovaná v decembri 2012 
priniesla do verejnej diskusie tvrdenie o zodpovednosti znalcov za prie ahy v konaniach. O tom, akú 
majú znalci pri ich nepopierate ne rastúcej moci a vplyve na výsledok rozhodovacej innosti súdov 
a iných orgánov verejnej moci stagnujúcu, ak nie klesajúcu reálnu vo i nim vyvodzovanú a vyvodenú 
zodpovednos  (trestnoprávnu a administratívnoprávnu, ale i súkromnoprávnu vrátane 
zodpovednosti za škodu), je písané už i vyššie. Faktom je, že OZTP  MS SR inicioval ve kú následnú 
finan nú kontrolu ( alej len „NFK“) na všetkých súdoch SR za rok 2013. Bola zameraná na 
znale né/tlmo né vyplatené súdmi v roku 2013. Zah ala cca 70 súdov, cca 2100 súdnych spisov 
vrátane osobitného prieskumu spisov, kde MS SR, teda štát, muselo zaplati  v roku 2013 za prie ahy 
judikované ÚS SR s ažovate om finan né zados u inenie. Zovšeobecnené výsledky následnej 
finan nej kontroly, ktorá zah ala zber najdôležitejších údajov od vzniku potreby vykona  znalecké 
dokazovanie (niekedy aj pred rokom 2010) až do vyplatenia znale ného v roku 2013 potvrdila, že 
v drvivej vä šine prípadov, ktoré mali za následok zaplati  s ažovate om za prie ahy judikované ÚS 
SR, znalci vôbec neboli ustanovení, resp. vykonali úkony ZTP  zovšeobecnene povedané riadne 
a v as, teda tvrdenie verejnej ochrankyne práv z jej správy z roku 2012 sa v kontexte tejto asti 
rozhodovacej praxe ÚS SR nepotvrdilo. Toto tvrdenie zárove  neznamená, že v iných prípadoch, 
ktoré (ešte) neboli predmetom konania ÚS SR a/alebo zárove  predmetom NFK, to tak nemohlo by . 
Práve naopak, asto znalcami zdôraz ované mýty o krátení znale ného súdmi sa štatisticky zo strany 
NFK nepotvrdili. Naopak znalcom bolo temer automaticky súdmi priznávané znale né v nimi 
požadovanej výške vrátane konkrétne tzv. odmien znalcov za „prípravu na pojednávanie štúdiom 
vlastného posudku“, o je v rozpore napr. s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR 9So/36/2012. 

KVALITE DISKUSIE O BUDÚCNOSTI ZNALECTVA POMÔŽU FAKTY, NIE OMYLY 

Kto to vlastne znalec2 je, aký je dôvod existencie inštitútu znalca a jeho innosti, aké je postavenie 
znalca v našej spolo nosti a ako by to mohla/mala právna úprava zmeni , je dlhoro ná diskusia. Je 
na prospech veci, že stále viac a viac udí, ktorých táto diskusia interesuje, uznáva najmä posledné 
2 roky, že by nemala za ína  a kon i  iba okolo otázky i táto innos  je alebo nie je podnikaním so 
všetkými súvisiacimi ekonomickými súvislos ami vrátane výšky tarifnej odmeny, najmä tzv. 
hodinovej odmeny znalca.  

Pred asom sme ponúkli náš osobný názor na tému z h adiska hodnotového po atia znalcov ako nie 
príslušníkov intelektuálnej prostitúcie, ale práve naopak- ako duchovných aristokratov liahnúcich sa 
na univerzitách.3 Pod a nášho, osvojeného názoru: starnutie nie je otázkou veku, ale straty ideálov. 
Pre toto tvrdenie, príspevok z roku 2012 a i pre dlhoro né anonymné hrdinstvá mnohých znalcov, 
o ktorých asto nikto nikdy nevie a spolo nos  ich temer nikdy nedocení, považujeme za dôležité 
ponúknu  do pokra ovania tejto diskusie aktuálne fakty, nie mýty o „veku“, ktorý sme žili, žijeme 
a budeme ži  v najbližšom období v Slovenskej republike s cie om zvýši  kvalitu diskusie o budúcnosti 
znalcoch. 

Fakty, nie mýty, by mali by  najdôležitejšími argumentmi nielen pri tvorbe znaleckých posudkov, ale 
i verejnej politiky v ZTP . Všetkými stále spomínaná „ve kos “ štátu a verejných financií i už 
z poh adu objemu zdrojov resp. (ne)právnej regulácie v ZTP  je dôsledkom nap ania cie ov 
konkrétnej politickej filozofie. Predstava liberála, konzervatívca i sociálneho demokrata alebo 

                                                            
2) Pod pojmom „znalec“ pre ú ely tejto práce rozumieme fyzické osoby a právnické osoby zapísané v zozname znalcov, 
tlmo níkov a prekladate ov vedeného MS SR. 
3) KRIŽAN, L.- KOVA IKOVÁ, B.: Moc a nemoci znalcov: o boji duchovnej aristokracie proti intelektuálnej prostitúcií, v ktorom sa 
nedá vyhra , no nesmie sa presta . IN: OREJOVÁ, A.- SIEGLOVÁ, I.- ŽIDÓ, M. (Zost.): Vybrané problémy znaleckej teórie a praxe 
v ekonomických znaleckých odboroch. 6.medzinárodný vedecký seminár. Bratislava: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- 
vydavate stve ŽUŽ. 1.vydanie. ISBN 978-80-554-0576-6., s. 53- 58. 
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komunistu o vz ahu štátu, spolo nosti a znalcov je rozdielna a v mnohom sa navzájom vylu uje. Ktorá 
predstava sa má pri tvorbe budúcnosti presadi ? Nepolitik nemá mandát na to, aby rozlúskol túto 
dilemu. V liberálnej demokracii sa o nej zvykne rozhodova  vo bami a u nás sa tak stalo naposledy 
v roku 2012. Legitimita presadzova  riešenia v ZTP , o ktorých sme každý jeden z nás presved ení, 
že sú správne, je týmto faktom, pomerne zásadne limitovaná. Ústavný zákon o dlhovej brzde navyše 
znamená ve ký tlak na robustnos  argumentov pre o a na aký ú el zvyšova  celkové verejné výdavky 
na ZTP  na úkor iných sektorov. V l. 12 ods. 5 zákon ustanovuje pri situácii, ktorá už v SR nastala! 
15.5.2014, viazanie výdavkov (konkrétne v sume cca 300 miliónov euro, z ktorých MS SR zaviazalo 
MF SR cca 3 000 000 euro i na výdavky na súdne konania, medzi ktoré patrí i znale né a tlmo né) 
vrátane zákazu medziro ného nominálneho rastu konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti 
rozpo tu verejnej správy na predchádzajúci rozpo tový rok, ktorý nesmie vláda NR SR prekro i , o 
neznamená, že ho NR SR! v rámci legislatívneho procesu v nej nemôže schváli  pod a prechodných 
ustanovení zákona ú inných až do 31. decembra 2017. Na záver roka 2014 Eurostat definitívne 
potvrdil, že slovenský verejný dlh bol na konci roku 2013 pod hranicou 55 % HDP. Dôvodom je 
metodická zmena vo vykazovaní (prechod z ESA95 na ESA2010). Sankcie ústavného zákona spojené 
s prekro ením tejto hranice (dlhová brzda) teda prestávajú plati , no je otázkou na ako dlho.  

Cie  diskusie je preto analyzova  viac variantné riešenia problémov ZTP , popísa  ich výhody a riziká. 
Tí, ktorí rozhodnú, ktoré z nich vyberú, sú tí, ktorí majú ma  od udu na takéto rozhodnutia dnes 
minimálne do roku 2016 mandát. Pretrvávajúci latentný konflikt medzi stále sa zmenšujúcou as ou 
znalcov i vplyvom šírenia horeuvedených faktov, ktoré nahrádzajú omyly, a štátom 
reprezentovaným OZTP  MS SR veci nepomôže. Práve naopak- iba zabra uje pomocou predsudkov 
snaži  sa posunú  veci spolo nou diskusiou vpred. OZTP  MS SR je dnes jediným reálnym partnerom 
znalcov vo verejnej správe a na základe horeuvedených faktov i k ú ovým spojencom všetkých 
slušných znalcov.  

Cie  tejto vzájomnej diskusie preto má by  iný. Nemá by  urazi  i porazi  jeden druhého.  

Cie  má by  umožni  rozlíši , aká as  argumentácie kohoko vek pri tvorbe systému právnej regulácie 
a financovania znaleckej innosti je v skuto nosti obhajobou vlastných záujmov nás, našich pozícii 
a/alebo našich odborov/odvetví, a aká as  je naozaj o tom, o považujeme v oblasti znaleckej 
innosti za (ne)spravodlivé a férové pre spolo nos , znalcov i pre odberate ov ich výstupov. 

Medzinárodná literatúra o verejnej politike v oblasti ZTP  je u nás ažko takmer nedostupná, 
slovenská spisba je v minimálnom rozsahu Ak ste preto tí, ktorých táto diskusia interesuje, mohli by 
ste sa pokúsi  túto medzeru vyplni  za pomoci o najpresved ivejších faktov a argumentov, nie 
pocitov a mýtov.  

Výsledok diskusie má by  totiž návrh na vykonanie zmien, ktoré umožnia, aby sme sa všetci spolu, 
nie iba my sami z našich sú asných pozícii, v našom odvetví/odbore resp. v znaleckej obci medzi 
sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesite nejšie. 
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K Ú OVÉ SLOVÁ:  
právne postavenie inštitútu prostitúcia v Rakúsku, jej zavedenie do právneho systému civilného, trestného 
a sociálneho práva pomocou špeciálneho výskumného projektu 

KEY WORDS:  
legal status of prostitution Institute in Austria, its introduction into the legal system of civil, criminal and social 
rights through a special research project  

ABSTRAKT: 
Príspevok ponúka k nahliadnutiu model verejnoprávnej regulácie inštitútu prostitúcia zavedený v susednom 
Rakúsku. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article introduces the main concepts of the legal regulation of prostitution as created in Austria in 2007.  
 

ÚVOD 
Právny režim inštitútu „prostitúcia“ je v rôznych štátoch odlišný. Samozrejme závisí od po tu 
prostituujúcich v danom štáte a pri vyššom množstve následne aj potreba verejnoprávnej regulácie 
tohto inštitútu. Rakúsko ako bývalá západná krajina poskytovala priestor nielen domácim sexuálnym 
pracovní kam, ale aj prílivu z bývalých postkomunistických štátov a v neposlednej miere aj 
z takzvaných tretích krajín. Preto vznikla naliehavá potreba komplexnej právnej úpravy tohto 
inštitútu.  

VÝSKUM 
Pracovná skupina v Rakúsku Task Force bola vytvorená v roku 2004 k sledovaniu a obmedzeniu 
obchodovania s u mi. Táto pracovná skupina dostala v roku 2006 tzv. národný ak ný plán proti 
obchodovaniu s u mi, pod a ktorého pracovala. Národný ak ný plán riešil násilnú as  prostitúcie. 
Spracované výsledky boli odovzdané a uzatvorené v roku 2007 na ministerstve.  

Následne obdržala Task Force novú úlohu: „Preskúma  právne podklady a akýko vek vývoj rôznych 
modelov pracovného práva a sociálneho zabezpe enia prostituujúcich osôb.“ V tomto výskume sa 
pracovná skupina zapodievala len jednou as ou inštitútu prostitúcie a to jej nenásilnou as ou. 
Hlavnou úlohou bolo vytvori  pre prostituujúcich možnos , aby ich výkon zamestnania prebiehal 
pod a jasne stanovených zákonných pravidiel.  
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Pracovná skupina sa teda zamerala na výskum a možnosti výkonu prostitúcie. Preskúmala zákonné 
podklady a predpokladaný vývoj s tým, že predložila model k pracovnej innosti prostitúcie spolu 
s pracovným a sociálnym zabezpe ením.  

Výskumná skupina pracovala v štyroch tímoch, tvorili ich jednotlivé tímy pre: 
1. civilné a trestné právo (12 udí); 
2. zdravotníctvo (8 udí); 
3. cudzinecké právo (10 udí); 
4. pracovná skupina spolkových krajín (12 udí).  

Samozrejme, že pracovná skupina skúmala len tú as  zamestnancov, i samostatne zárobkovo 
inných osôb, ktoré prostitúciu vykonávali dobrovo ne. Výskum teda neobsahuje prvky ako obchod 

s bielym mäsom, i porušovanie udských práv pri násilnom odvle ení a nútenej prostitúcií. 

Výskumná pracovná skupina bola zložená z expertov z rezortu odboru príslušných ministerstiev: 
• Ministerstvo pre prácu, sociálnych vecí a ochrany spotrebite a; 
• Ministerstvo spravodlivosti; 
• Ministerstvo práce a hospodárstva; 
• Ministerstvo financií; 
• Ministerstvo vnútra. 

Následne tvorili výskumnú pracovnú skupinu odborníci: 
• z krajinných štátov;  
• z pracovnej komory,  
• z ekonomickej komory  
• a taktiež zo štyroch existujúcich špecifických poradenských miest spolu.  

Prvou úlohou vedcov výskumných skupín bolo nevyhnutne, prednostne a precízne spracova  
pracovnú zmluvu. A to aj napriek tomu, že pracovná zmluva v oblasti pojmu prostitúcia 
neobsahovala žiadny zákonný alebo ústny jasne definujúci výraz. Vedci sa snažili v podanej správe 
zachyti  cie ovú skupinu prostitúcie, tak, ako ju následne zadefinovali:  

„Osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby za odplatu a prevádzkujú ich priamo na zákazníkovi.“ 
Táto definícia nezahr uje potrebným spôsobom pohlavie prostituujúcich, rozhodujúci je priamy 
telesný kontakt na zákazníka a úmysel dosiahnu  sexuálne uspokojenie. Táto zúžená definícia 
nepopisuje v žiadnom prípade homogénnu skupinu osôb, ale vo vä šine prípadov súhlasí. 
Nezahr uje iné druhy sexuálnych praktík ako napríklad pornografia, i sex po telefóne.  

Zavedenie pojmu prostitúcia/prostituova  od ah uje prax najmä v ponímaní hranice medzi 
dobrovo ným výkonom sexuálnych služieb a kriminálnymi formami sexuálneho vykoris ovania 
a násilia. 

Pri cie och, ktorými boli vedci (pracovné skupiny) poverení, bolo potrebné ur i  ich jasnos  
a zrozumite nos . Ved a hlavného štátom vytý eného cie a ur ili rozdiel medzi dobrovo nou 
prostitúciou a formami sexuálneho vykoris ovania a násilia.  

Výskum bol zaradený vzh adom na orientovanú skupinu do nasledujúcich podcie ov: 
• Zlepšenie pracovných podmienok; 
• Sociálne istoty; 
• Zdravotná ochrana; 
• Posilnenie ochrany sebaur enia; 
• Zaru enie dodržania predložených opatrení. 

Bolo dohodnuté, že na základe odporu ených opatrení nebude trh od ah ený, naopak, rozšíri sa. 
Reálne možnosti zlepšenia sexuálneho trhu boli obmedzené aj pri dohodách s politikmi.  
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Správa pracovných skupín poskytuje trojité u ah enie: 

• Kompletnú prezentáciu relevantných právnych podkladov na úrovni spolkovej republiky 
a krajinných parlamentov; 

• Popis ich vplyvu na cie ovú skupinu ako jadro podstaty; 
• Odporú ania uceleného katalógu opatrení k lepšiemu pracovnému, sociálnemu právnemu 

zabezpe eniu cie ovej skupiny vrátane nevyhnutných sprievodných opatrení. 

CIVILNÉ PRÁVO, MORÁLKA 
V civilnom práve nie sú žiadne výrazné pravidlá pre inštitút prostitúcia. Vyhlásenia judikatúry sledujú 
naj astejšie všeobecne platné pravidlá. Vo svojich rozhodnutiach je prostitúcia najviac upravovaná 
Najvyšším súdom.  

Vo vydaných rozhodnutiach Najvyššieho súdu sú zmluvy o poskytovaní sexuálnych služieb za odplatu 
kvalifikované ako nemorálne. V rozhodovacích dôvodoch, ktoré súvisia s prostitúciou sa asto 
objavujú ahkovážnos , neskúsenos , pudovos , inštinkt alebo opitos  osoby, ktorá bola zneužitá. 
Judikatúra zdôraz uje, že právne pôsobenie sexuálnych služieb sa telesným uspokojením nekon í.  

O dôsledkoch s oh adom na vymáhate nos  nárokov poplatkov nie sú žiadne špecifické údaje. Súdne 
konanie, v ktorom sa pojednáva o platnosti i neplatnosti týchto zmlúv alebo sa vymáhajú pe ažné 
poh adávky, i úroky z omeškania týchto poh adávok z poskytovania sexuálnych služieb, nie sú tiež 
známe.  

Na to môžu existova  rôzne dôvody:  
• Riziko vysokých nákladov; 
• Ú astníci konania budú sotva ochotní zú astni  sa takéhoto konania; 
• Ú astníci nie sú ochotní svoj prípad prezentova /zvidite ni  pred súdom. 

V praxi môže by  problémom aj preukázanie zaplatenej zálohy. Aj ke  rozhodnutia Najvyššieho súdu 
sú ve mi kriticky hodnotené, musí sa im prizna , že v každom prípade chránia s asti aj postihnuté 
ženy.  

alšie indície o nemorálnosti v zmluve o prostitúcii sú zviazané s obchodnými prvkami sexuálnej 
obsluhy. Prostitúcia je tiež zadefinovaná ako nebezpe enstvo pre inštitút rodinného práva. Všetky 
tieto základné prvky budujú spolo ne porušenie dobrých mravov v rámci civilného práva. Základné 
prvky prostitúcie však súhlasia s princípmi právneho poriadku a poukazujú len na rozdiely základných 
hodnôt.  

Pod a judikatúry sa ale pri právne pôsobiacich zmluvách poskytovania sexuálnych služieb nekon í 
zmluva telesným kontaktom. Problematickou sa stáva judikatúra tiež preto, lebo jej základ/jadro 
tvorí riziko vykoris ovania sexuálnymi službami. Ohrozuje klienta aj rodinu. Zákon poskytuje mnoho 
odporu ení a opatrení na elimináciu takýchto rizík.  

Eliminácia vplyvu judikatúry zmenou zákona, musí by  kompenzovaná inými spôsobmi. 
Sprevádzajúce opatrenia k zlepšeniu pracovných podmienok a sociálnej ochrany sú preto 
nevyhnutné, najmä ak sa týkajú skuto ného zlepšenia a je potrebné bra  ich vážne. Ustanovenia 
trestného práva na ochranu sexuálnej integrity a sebaur enia dotknutej osoby sú obmedzené 
a právo vydáva  pokyny v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy by v zásade bolo možné len 
v prípade zmeny dopytu.  

V mnohých prípadoch stanovuje podmienky pre výkon sexuálnych služieb lovek (kupliarstvo). Ak sa 
zamestnávate  rozhodne uplatni  svoje právo vydáva  pokyny, tieto musia by  v súlade so sú asne 
platnou jurisdikciou. K ochrane poskytovate a sexuálnych služieb by to malo by  v prípade práva 
zamestnávate a vydáva  pokyny proti obmedzeniam v pracovnej zmluve jednostranným vyhlásením.  
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Je potrebné ma  na pamäti, že právo na pou enie je základným rysom pracovného pomeru.  

PRACOVNÉ PRÁVO 
Pracovné právo bolo vnesené do právneho systému inštitútu prostitúcie na základe výskumu zmluvy 
o spôsobe prevádzkovania sexuálnych služieb. Prevádzkovanie služieb možno rozdeli  do dvoch 
systémov. Výkon sexuálnych služieb:  

• Na základe pracovnej zmluvy, pracovná zmluva sa potom riadi rozhodnutiami Najvyššieho 
súdu a paragrafmi z Ob ianskeho zákonníka. Pri zmluvách sú upravené aj zmluvy sexu na 
telefón;  

• Ako samostatne zárobkovo inná osoba. 

Riešenými otázkami pracovného práva sú: kvalifikácia osoby, ktorá sexuálne služby poskytuje, ale aj 
podmienky, za akých zmluvu nemôže uzatvori , kedy nemôže služby ponúknu  a kedy nemá nárok na 
akúko vek kompenzáciu, honorár, ktorý bol predtým dohodnutý.  

Otázka pracovno-právnej kvalifikácie osôb, ktoré prevádzkujú sexuálne služby nie je doteraz právne 
vyriešená. Tiež je nedoriešená otázka reklamácie. Klient napríklad nemá nárok na náhradu škody – 
vopred dohodnutej platby/honoráru, nemôže by  ním uplatnená na súde. Problémom je (na základe 
zvyku) platba vopred – pred poskytnutím služby a tak ide o neplatný právny obchod.  

V zariadeniach, ktoré poskytujú sexuálne služby je situácia jasnejšia. Sexuálne služby sú späté 
s ostatnými službami ako istenie izieb, prenájom izieb, ochranka a nápoje a sú poskytované na 
základe vyveseného cenníka. Pod a tohto cenníka sa vlastne nedajú od ostatných služieb oddeli . 
Takéto právne predpisy majú vplyv na zmluvy o poskytovaní sexuálnych služieb a robia ich platnými. 
Právna kvalifikácia zmlúv o poskytovaní sexuálnych služieb by mala by  rovnaká, ako pri ostatných 
zmluvných vz ahoch – v každom jednotlivom prípade platia kritéria, ktoré poskytuje judikatúra. 
Právny poriadok obsahuje aj rôzne právne dôsledky existencie zmluvného vz ahu.  

Pracovné právo inštitútu prostitúcie zahr uje aj opatrenia k ochrane a zachovaniu sexuálnej 
integrity. Pre umožnenie u ah enia uzatvárania zmlúv o sexuálnych službách sa možno zamera  na 
špecifickú povahu inností. Nikto by nemal vyžadova  na základe zmluvného vz ahu, aby 
prostituujúci proti svojej vôli slúžil zákazníkom alebo sa zapojil do niektorých nežiaducich praktík 
a postupov. Taktiež musí by  možné vždy od zmluvy odstúpi . Sexuálne sebaur enie musí by  
rešpektované. Ochrana sexuálnej integrity a sebaur enia dotknutej osoby je upravená zákonom.  

Na ochranu sexuálnej integrity má právo vydáva  zamestnávate  pokyny. Pracovná zmluva 
s jednostranným právnym úkonom je obmedzená. Zamestnávate  je viazaný zákonom a právnymi 
predpismi. Tzv. šikana je všeobecne zakázaná. Pracovná zmluva nesmie vies  k osobnej závislosti 
zamestnávanej osoby na svojho zamestnávate a, najmä musí chráni  sociálne slabších. 
Zamestnávate  ur uje:  

• pracovné zmeny; 
• pracovnú nápl ; 
• miesto výkonu práce – všetko v súlade so zákonom. 

Zákonne vypoveda  pracovnú zmluvu je možné len na základe zákonných dôvodov, musí by  presne 
vymedzené porušenie pracovnej disciplíny, i predpisu, vydaného v súlade so zákonom. Pri 
uzatvorení tejto pracovnej zmluvy je zamestnávate  povinný všeobecnou starostlivos ou o svoju 
zamestnanky u, najmä v prípade starostlivosti o štandardné zdravie. Samozrejme aj o zdravie osoby, 
ktorej jeho zamestnanky a je/bola k dispozícií. Odmena je v zásade vždy nezávislá od skuto nej 
dodávky udeleného sexuálneho aktu. 

Pri vo nej pracovnej zmluve sa rozširujú možnosti dispozície zmluvného partnera na vo bu 
konkrétnych inností u poskytovate a, teda služieb priradených ako sú as  dohodnutého 
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a rozšírených konkrétnych aktivít ako sú as  vo nej dohody. Obmedzeniu nepodliehajú podrobné 
podmienky a spôsob, naplnenie splnenia s úbenej úlohy je slobodné. Obsah vo nej pracovnej zmluvy 
musí by  starostlivo vymedzený. Ako sú as  vo nej pracovnej zmluvy musí by  v každom prípade 
ochrana sexuálnej integrity poskytovate a. Z vo nej pracovnej zmluvy musí by  možnos  bez 
následkov jednostranne odstúpi . 

Garantovanie opatrení pre výkon samostatne zárobkovej innosti v inštitúte prostitúcia je v popredí 
a by malo nasta  zlepšenie rámcových podmienok, predovšetkým v oblasti ochrany zdravia a spätosti 
s oblastnými zákonmi. V tejto súvislosti by boli vhodné profesijné organizácie. Pretože ide 
o ustanovenia výkonu sexuálnych služieb, ktoré nemôžu by  zaradené ako živnos , patria do 
legislatívnej právomoci regiónov. Zastupovanie záujmov obchodnou komorou nie je umožnené. 
Z tohto dôvodu, je tu len možnos  vytvorenia súkromného profesijného združenia. Vzh adom na 
ažké podmienky je to možné iba s vonkajšou podporou, napríklad zriadením poradenského centra. 

SOCIÁLNE POISTENIE 
Sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo inné osoby funguje od roku 1988. Prostituujúci boli 
zaradení do skupiny nových samostatne zárobkovo inných osôb s tzv. vo ným/neviazaným 
povolaním pod a živnostenského sociálneho zákona. Musia sa prihlási  v lehote jedného mesiaca 
k zákonnému sociálnemu poisteniu živnostenskej innosti. Sociálne poistenie tým prispieva 
k ochrane každého loveka, ktorý pracuje pod a živnostenského zákona a jeho príjmy sú z tejto 
innosti.  

Rakúske sociálne právo smeruje k ochrane každého loveka, ktorého príjmy na živobytie pochádzajú 
zo zamestnania. Poistenie chráni ob ana nezávisle na tom, i bol prihlásený ako samostatne 
zárobková osoba alebo zamestnanec. Povinnos  poistenia nebola teda založená len cez pracovný 
vz ah, ale aj ako samostatne zárobkovo inná osoba. Poistenie obsahuje nemocenské, dôchodkové 
a úrazové poistenie. Bola zadefinovaná každá osoba, ktorá toto sociálne poistenie mohla užíva .  

Zákon prihliadal predovšetkým na povinnos  poistenia pre nezávislé osoby použi  iba vtedy, ak ich 
príjmy zo zamestnania presiahnu ur itú hranicu. Rozhodnutie, i ro né povinné poistenie existuje 
alebo nie, môže by  vždy spätne upravené pod a predložených dokladoch o príjmoch. Vzh adom 
k tomu hlavne pre právnu istotu poistených je pripojený k existencii poistenia zodpovednosti za 
škodu.  

Pois ov a môže pod a potreby vzia  do úvahy vysvetlenie poisteného, že sa nedá o akáva  
prekro enie limitov, najmä na základe predložených dokladov. Ak poistená osoba prehlási, že 
v príjmoch plynúcich z vymeriavacieho základu poistného limitu sa o akáva nárast, okamžite to 
ohlási. To znamená, že oslobodené zdravotné, penzijné a úrazové poistenie bude predpísané/ur ené 
a sú asne sa za ne oficiálne poistenie nezávislej osoby. Ak sa následne zistí, že prognóza príjmov 
neplatí/nesúhlasí, teda, že boli dosiahnuté nižšie ako predpokladané príjmy, stav poistenia sa 
nemení. Poistenie sa zachová pod a všetkých jeho dohodnutých astí. Dohodnuté poistenie zostane 
v platnosti tak dlho, pokia  poistená osoba neobjasní nedodržanú prognózu príjmov. Musí zdôvodni , 
že príjmy sú pod hranicou, kedy mu vzniká opä  povinnos  poistenia.  

Problémom morálnych rozhodnutí o zmluvách, ktorých obsahom je prostitúcia, nemá poh ad na 
sociálne poistenie vo všeobecnosti žiadny význam. Sú tu totiž k dispozícií možnosti, že v nadväznosti 
na sú asnú legislatívu prostituujúci užívajú bezplatnú sociálnu ochranu. Prostituujúce osoby sú však 
v zmysle zákonného poistenia asto ovplyvnené a zo všeobecných dôvodov neakceptované preto, 
lebo sexuálni pracovníci majú iné pracovné zaradenie (gogo tane nica, ašní ka) a tak získavajú iné 
– menej výhodné sociálne poistenie.  
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ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – PRÁVNE PODKLADY 
Vykonávanie prostitúcia nebude innos ou v zmysle živnostenského zákona, ak sú k tomu tieto 
nasledujúce dôvody: 

• Každý spolkový štát má svoje právne a živnostenské kompetencie, na základe ktorých 
môže regulova  všetky innosti. V každom prípade nie je každá samostatná innos  
živnos ou v zmysle týchto kompetencií a je ohrani ená obsahom živnosti, ku ktorej 
naj astejšie muselo by  zodpovedajúce vzdelanie. Pri prostitúcii nemožno situáciu 
hodnoti  takto.  

• alším dôvodom pre nezaradenie do živnostenského zákona je v literatúre uvedené, že 
pod a civilného práva, že na uskuto ovanie nemorálnych inov nemôže by  živnos  
získaná. Ustanovenia živnostenského zákona pre vykonávajúcich sexuálne služby platia 
teda len do tej miery, ak sú spojené s inou innos ou – napr. predaj nápojov nad 
obstarávaciu cenu. V tomto prípade je potrebné obchodné povolenie na prevádzkovanie 
pohostinstva.  

V štátnom zákone sú ur ené všeobecne platné pravidlá výkonu prostitúcie. Predpokladom k výkonu 
tohto povolania sú ur ené napríklad predpoklady, ktoré osoba musí sp a . Podmienky výkonu 
prostitúcie sa rôznia pod a spolkových právnych predpisov. Minimálny vek je v niektorých 
spolkových krajinách 18 rokov, v iných 19 rokov. V prípade porušenia tohto právneho predpisu pácha 
ochra ovaná osoba trestný in, tiež spotrebite  je trestne zodpovedný. Pokuta pre spotrebite a je od 
7.500,- €, pri opakovanom porušení až 14.000,-€. 

Preto živnostenský zákon dáva spolkovým štátom regulova  prostitúcia všeobecne záväzným 
predpisom. Regulácia prostitúcie je neú inná, ak neslúži prevencia hrozieb. Ohrozená morálka je vo 
všeobecnosti v kompetencii mravnostnej polície. Organizácia mravnostnej polície je následne 
v právnej kompetencii a samozrejme dôležitou záležitos ou dotknutej spolkovej krajiny. Na tomto 
základe majú spolkové krajiny prevádzanie prostitúcie zapracované do krajinných zákonov. Existujú 
i miestne obmedzenia a tak zákon môže vzniknutú situáciu rieši  rozdielne. Teda sexuálne služby 
môžu by  v dvoch krajinných systémoch upravené rozdielne. Taktiež rozdelenie prevádzkovania 
prostitúcie i už v „predajných domoch“ alebo na ulici je v jednotlivých krajinách upravené rôzne.  

Osoby samostatne zárobkovo inné majú povinnos  v niektorých spolkových krajinách sa k svojej 
innosti prihlási /registrova . Prihlásenie vyplýva zo zákona o prostitúcii. V iných krajinách 

spolkového Rakúska sa prihlasujú len cez vlastníka verejného domu a to na magistráte/obecnom 
úrade a na policajnom prezídiu.  

Verejné domy musia k svojej innosti získa  oprávnenie. Nesporné je, že zriadenie takého podniku 
podlieha predovšetkým celoštátnym predpisom. Priame povolenie pre ur itý región však vydáva 
magistrát/obecný úrad pod a spolkového zákona a zvyklostí magistrátu. Povolenie obsahuje 
pravidlá, ktoré ur uje mestská rada (otváracie hodiny, hygienické predpisy). Tiež ude ovanie pokút 
a ich výška za porušovanie predpisov pri výkone sexuálnych pracovníkov je v kompetencii mesta. Za 
vykonávanie všetkých správnych konaní z oblasti prostitúcie je zodpovedný okresný správny orgán 
a v mestách, kde pôsobí federálne policajné riadite stvo, toto riadite stvo. 

TRESTNÉ PRÁVO 
V trestnom práve Rakúska je rovnako ako v našom trestnom práve ošetrená deviácia výkonu 
prostitúcie. Jedná sa o násilnú trestnú innos , kedy prostitúcia je vykonávaná nedobrovo ne. Trestný 
zákon obsahuje definície pôvodcov týchto trestných inov, ako napríklad „odvedená na výkon 
prostitúcie“, i „kupliarstvo“.  
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Špeciálne sú upravené ustanovenia trestného zákona pri ochrane mladistvých. Tu zákon striktne 
vymedzuje, že trestné je aj využi  služby mladistvého, prípadne ho núti  k prostitúcii. Ochrana 
maloletých pred sexuálnym vykoris ovaním je tiež ochrana pred trestným inom obchodovania 
s u mi. 

Tolerancia jednotlivých spolkových štátoch a zaradenie pod trestné iny je rôzna. Základné pojmy 
ako kupliarstvo cez pasákov sú v trestnom zákone vymedzené presne, tiež konkrétne trestné iny sú 
zadefinované presne. Jednotlivé štáty majú možnos  vyda  si svoje všeobecne právne predpisy. 
Špeciálne sú upravené právne normy na ochranu neplnoletých a mládeže. 

ZDRAVIE 
Právne predpisy prikazujú sexuálnym pracovníkom prevádzkova  pravidelné lekárske kontroly. Pred 
za atím innosti musí sexuálny pracovník vykona  pravidelnú lekársku prehliadku a predloži  
kompletnú zdravotnú dokumentáciu s kone ným výsledkom Ke  nebola ur ená žiadna infekcia, je 
zdravý a schopný vykonáva  danú innos . Potom sú zdravotné prehliadky vykonávané 1x týždenne. 
Povinnos  absolvova  pravidelné zdravotné prehliadky je nezávislá na tom, i sexuálny pracovník 
za ne prevádzkova  svoje služby na základe zmeny zákonných predpokladov. Práca na základe 
ur enej infekcie je trestne postihnute ná a môže by  potrestaná až trestom od atia slobody.  

V praxi existujú rôzne vyšetrenia a samozrejme rôzna je aj ich kvalita. Túto rozdielnos  potvrdzujú 
najmä náhodné vzorky odberov. Vo Viedni existuje napríklad ambulancia sexuálne prenosných 
chorôb, ktorá prináleží viedenskému magistrátu a je jedine ná v celom Rakúsku. Vykonáva vysoko 
kvalifikované vyšetrenia a okrem úradných vyšetrení sa zapodieva aj sociálnou 
prácou/starostlivos ou prostituujúcich.  

ZÁVER 
Rakúsky projekt právnej úpravy výkonu prostitúcie bol ekonomicky náro ný. Právna úprava je 
vybudovaná na základe podmienok, ktoré sa v menovanom štáte vyskytli a pracovné skupiny tohto 
projektu sa snažili eliminova  negatívne prvky inštitútu prostitúcia najmä o sa týka ilegality, násilia 
a kupliarstva. Snahou bolo zníži  rozšírené porušovanie základných udských práv najmä 
u prostituujúcich osôb. 
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ABSTRAKT: 
V následujícím lánku autorka p edstavuje teoretická východiska leadershipu. Zabývá se rozdíly mezi ízením 
a vedením, leaderem a manažerem. Uvádí názory p edních uznávaných odborník  na pojetí leadershipu, leadera 
a managera a konfrontuje tuto aktuální problematiku s nejnov jší zahrani ní literaturou, ke které se staví 
v kritickém sv tle. lánek je vhodn  dopln n vlastními komentá i a pohledem autorky na pojetí leadera 
a manažera.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the article, the author presents theoretical foundations of leadership. She presents the difference between 
management and leadership, leader and manager. Leading the views of recognized experts on the concept of 
leadership, leader and manager and confronts the current issues with the latest foreign literature,  which she 
puts in a critical light. The article is completed with the author´s own comments and the view of the author on 
the concept of „leader“ and „manager“.  
 

V rámci zahrani ních zdroj  existuje nep eberné množství literatury odkazující na toto moderní 
a aktuální téma – leadership. V pr b hu let bylo napsáno mnoho publikací a knihovny se za ínají 
zapl ovat tímto tématem, avšak kvalitní literatury je stále málo. Každoro n  obohacují v dci z oblasti 
sociologie, psychologie, politických v d i teorie organizací literaturu novými studiemi o v dcovství, 
které poskytují r zné perspektivy. S v dcovstvím se setkáváme v soukromém i pracovním život , 
n kte í z nás jsou tímto tématem fascinováni, jelikož nelze vm stnat toto téma do jedné knížky ani 
do jednoho vzorce chování a v tšina publikací, které se tvá í, že jsou jediným receptem na 
leadership, jediným správným manuálem, jak se stát v dcem, nefungují. Tyto ekn me návody, 
zásady anebo principy se musí p izp sobit situaci a kontextu, pop ípad  osobnosti leadera, aby 
mohly fungovat. Na rozdíl od domácích publikací je zahrani ní literatura a zdroje v této oblasti více 
populistická (až na opravdové oborové guru jako Drucker, Armstrong, Kottler). Sou asní auto i 
(p evážn  americká v tev), p estože jsou uznávanými konzultanty, business many, spíkry a kou i, 
píší p evážn  populistickou a bestsellerovou manažerskou literaturu, kterou ovšem i odborná 
ve ejnost uznává. Pro  tomu tak je? Je to jako s novým produktem na trhu. Každý produkt si najde 
svoji cílovou skupinu, a pokud se p idá ješt  „brand“ je o to žádan jší. Tato „moderní manažerská 
literatura“ neobsahuje v zásad  nic nového, jen jsou popisovány již objevené v ci atraktivním stylem 
a v duchu subjektivních filozofií jednotlivých autor  s p idáním vlastních zkušeností, nebo osobních 
zážitk . Jelikož jsou auto i i dobrými psychology, dokáží vystihnout trhlinu na trhu, po em je 
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poptávka a s ádnou dávkou marketingu (n které názvy jsou pro nás Evropany trochu úsm vné nap . 
Robin Sharma: Mnich, který prodal své ferrari) prodat své myšlenky široké ve ejnosti. Na rozdíl od 
domácí literatury se nebojí formulovat nová manažerská paradigmata, nové teorie a jít i na hranu 
logického chápání. Na druhé stran  je t eba íci, že všichni auto i vycházejí z ur itých princip , zásad 
a zákon , které se musí striktn  dodržovat a mají velký vliv na efektivitu a úsp šnost v dcovství, a  
už nahlížejí na leadera jakkoliv a mají pro n j r zné definice a pojetí. Co lze t mto autor m ovšem 
vytknout je, že jen málo kdo z nich odpovídá na otázku: „Jak a po jaké cest  se vydat, abychom se 
stali úsp šnými leadry“. Popisují asto sebeovládání, sebekontrolu, disciplínu, obraty jako „leader“ 
musí použít uváženého úsudku, aby správn  rozhodl. Takováto doporu ení a další jsou pro leadera 
za áte níka naprosto nepoužitelná, jak je má získat, jak a kde se jim má nau it. V neposlední ad  
lze zmínit, že v tšina takovéto literatury je p vodn  psána v anglickém jazyce a musí se p ekládat do 
eského jazyka. eský jazyk je velmi bohatý a záleží na p esném a kvalitním p ekladu a pochopení 

význam  tak, aby se z p vodn  celkem dobrého originálu nestal ležák anebo p eklady a formulace 
v rámci publikace nebyly krkolomné a ve finále pro domácí publikum nezajímavé a neatraktivní. 

ÍZENÍ VERSUS VEDENÍ 
ízení je asto charakterizováno jako zabezpe ení toho, co se má prost ednictvím lidí realizovat. 
ízení se také soust e uje na dosažení stanovených cíl . Tuto definici ízení lze také formulovat jako 

„Rozhodovat o tom, co d lat, a pak zabezpe it, aby se to ud lalo pomocí efektivního využití všech 
zdroj .“ Celkový proces ízení se d lí na adu jednotlivých proces , což jsou metody ízení vytvo ené 
speciáln  pro to, aby napomáhaly dosahování cíl . Hlavní procesy ízení byly definovány klasickými 
teoretiky ízení, jako byl Henri Fayol a zahrnuje následující procesy: plánování, organizování, 
motivování, kontrolování. Tento klasický pohled byl zpochyb ován nap íklad Henry Mintzbergem1 

a Rosemary Stewartovou, kte í zkoumali, jak manaže i opravdu tráví sv j as.2 

Britské Centrum pro manažerské standardy konstatuje, že hlavním ú elem ízení a vedení je „ur ovat 
sm r, usnad ovat zm nu a dosahovat výsledk  pomocí efektivního, kreativního a odpov dného 
využívání zdroj .“ 

Mezi procesy ízení a vedení lze tedy rozlišovat, ízení se týká dosahování výsledk  pomocí 
efektivního získávání, rozd lování, využívání a kontrolování všech pot ebných zdroj , tedy lidí, 
financí, za ízení, budov, vybavení, technologií, informací a znalostí. Na druhé stran  vedení se 
zam uje na nejd ležit jší zdroj, tj. na lidi. Je to proces vytvá ení a sd lování vize, motivování lidí, 
získávání jejich oddanosti a angažovanosti. Nesta í být pouze dobrým manažerem zdroj , musíte být 
i dobrým leaderem lidí. 

Podle A. Zaleznika a P. Kottera jsou klí ovými charakteristikami vedení: zm na, vize, komunikace, 
proaktivita, vysoké riziko a motivování lidí. Klí ovými slovy charakterizujícími ízení jsou: 
organizování, plánování, alokace finan ních prost edk , racionalita, kontrola, reagování na situace 
a nechu  riskovat.3 

Lead i nejsou nutn  manažery, ale jsou-li zodpov dní za zdroje, zejména lidi, musejí pracovat jako 
manaže i do té míry, aby využívání t chto zdroj  bylo organizované, plánované a pod kontrolou. 
Nadm rné zd raz ování t chto manažerských aspekt  m že být leadrovi na p ekážku v jeho vizích, 
proaktivních nebo motiva ních krocích, pop ípad  ho m že brzdit v iniciativ  uskute ovat zm nu. 

                                                            
1) MINTZBERG, H. The nature of Managerial Work. New York: Harper and Row, 1973. 298 s.25 ISBN 0060445556. 
2) ARMSTRONG, M. a STEPHENS, T. Management a leadership. [p ekl.] Koubek Josef. 1. Praha: Tiskárny Havlí k v Brod, 2008. s. 
17. Sv. 1., ISBN 978-80-247-2177-4. 
3) ZALEZNIK,A. Manager and leaders:are they different? Harvard Business review, 2004,s.74-81 . 
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Lead i i manaže i p i svých jednáních se svými lidmi mohou uplat ovat r zné p ístupy. P ístup, který 
leader nebo manažer zvolí a uplat uje, se nazývá jeho stylem ízení. Neexistuje ovšem ideální styl 
ízení potažmo vedení. Všechno závisí na okolnostech. Mezi faktory, které ovliv ují míru vhodnosti 

n jakého stylu, pat í typ organizace, povaha úkolu, charakteristika skupiny a zejména osobnost 
leadera. 

Podle Charlese Handy musejí být inteligentní organizace ízeny pomocí p esv d ování a souhlasu. 
Handy upozor uje na to, že lead i minulosti „v d li všechno, mohli d lat všechno a mohli vy ešit 
každý problém“. Nyní p icházejí do módy lead i, kte í se ptají na to „Jak lze vy ešit každý problém 
zp sobem, který by rozvinul schopnosti ostatních lidí.“4 

Vedení je tedy sou ástí ízení, ale není ízením celým. Je to proces sd lování vize budoucnosti, 
motivování lidí a získávání jejich oddanosti a angažovanosti. Z rozdílu mezi ízením a vedením plyne 
také rozdíl mezi manažerem a lídrem. Manaže i by m li být zárove  dobrými lídry. Líd i mohou být, 
ale ne vždy jsou, také manažery. Vztah mezi vedením a ízením m žeme pro ilustraci znázornit 
následujícím obrázkem. 

 

 

 

 

 

Obr. . 4. Vztah mezi ízením a vedením 

 

Z obrázku m žeme vy íst, že ne každý manažer je zárove  také v dce a ne každý v dce je nutn  
manažer. Ideální je samoz ejm  st ední pozice, kdy jde v tšinou o „rozené manažery“, kte í jsou 
schopni vést lidi a zárove  úsp šn  ídit organizaci. 

Líd i plní t i základní role: 
• definují úkoly – musejí zajistit, aby bylo celé pracovní skupin  jasné, co se od ní o ekává, 
• zabezpe ují spln ní úkol  – musejí zajistit, aby byl napln n ú el vzniku pracovní skupiny, 

tzn., aby se úkol splnil, 
• udržují efektivní vztahy mezi sebou a skupinou a mezi leny skupiny. Tyto vztahy jsou 

efektivní, jestliže p ispívají ke spln ní úkolu. 

Vedení vyžaduje ze strany manažer  využití všech svých schopností, komunika ních dovedností, 
um ní diskutovat a argumentovat, navazovat neformální kontakty, využití osobnostních prvk  
vystupování apod. Vést znamená cílev dom  motivovat, stimulovat, aktivizovat a ovliv ovat ke 
spln ní plánovaných cíl . 

LEADER VERSUS MANAŽER 
Toto téma je velmi kontroverzní a p esto v poslední dob  tolik žádané, diskutované, moderní 
a m žeme íci i populární. V sou asné dob  neexistuje jednotná definice leadershipu (v dcovství). 
Pojem leader je asto používán jako synonymum pro vedoucího pracovníka nebo top manažera. 
Všechny modely leadershipu/ v dcovství ho popisují jako proces, p i kterém v dce m že ovlivnit 

                                                            
4) HANDY,C. The empty Raincoat, London,Huntchinson,1994 

MANAŽER LEADERLEADER 
MANAŽER 
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pod ízené, aby d lali to, co se od nich o ekává za pomocí angažovanosti a dobrovolné v le ho 
následovat. 

Podle Bennise a Nanuse: „Manaže i d lají v ci správn  a lead i d lají správné v ci.“5 V tomto 
prohlášení jasn  stojí, že organizace pot ebují lidi, kte í d lají správnou v c a kte í d lají „správné 
v ci správn “. 

Dalo by se íci, že leadership se managementu v n em podobá a v n em se naopak liší. Oba termíny 
zahrnují ovliv ování lidí a oba vyžadují práci s lidmi. P esto se oba termíny spíše liší, než shodují 
a n kte í auto i se domnívají, že jeden bez druhého nem že fungovat. 

Nap íklad profesor A. Zaleznik tvrdí, že manaže i a lead i jsou velmi odlišní a bytí jednoho vylu uje 
bytí druhého. Podle jeho názoru jsou manaže i reaktivní, a pokud jsou ochotni spolupracovat s lidmi 
na ešení problém , d lají tak s minimální emo ní zainteresovaností. Na druhé stran  lead i jsou 
emocionáln  zapojeni a usilují sebe sama formovat na místo pouhých reakcí na názory druhých. 

H. Mintzberg poukazuje na to, že manaže i vedou ostatní za použití intelektuální tvá e. Tato tvá  
zd raz uje výpo et, pohlíží na organizaci jako na složky portfolia a operuje se slovy a ísly racionality. 
Naproti tomu leade i vedou jiné subjekty bystrou tvá í, která zd raz uje závazek, dívá se na 
organizaci s integra ní perspektivou. Mintzberg obhajuje to, že manažer musí být „dvojtvá í“, 
protože musí být sou asn  manažerem a zárove  leaderem.6 

J. P. Kotter klade d raz na to, že organizace jsou manažersky nadhodnocené a podhodnocené na 
stran  leader . Proti tomu silné v dcovství se slabým managementem, m že být snad jen horší 
variantou. Kotter nazna uje, že organizace pot ebují silné v dcovství a silný management. Manaže i 
jsou pot ební pro spravování složitostí, plánování, rozpo tování, kontrolu a ešení problém . Leade i 
jsou nezbytní k tomu, aby se zabývali zm nou prost ednictvím nastavením sm ru, motivací, inspirací 
lidí. Kotter obhajuje to, že organizace pot ebují lidi, kte í um jí d lat obojí – pot ebují leadery – 
manažery.7 

W. G. Rowe zastává názor, že leade i a manaže i jsou odlišní a nazna uje, že ur itý aspekt rozdílu 
m že být i filozofický. Manaže i v í, že rozhodnutí, která d lají, jsou rozhodnuta organizacemi, pro 
které pracují, a že tyto organizace ídí sami sebe zp sobem, jenž je dán odv tvím nebo prost edím, 
ve kterém operují. Lead i v í, že volby, které ud lají, ovlivní jejich organizace a že jejich organizace 
ovliv ují nebo formují pr mysl nebo prost edí, ve kterém operují.8 

P. Druker pohlíží na v dcovství jako na tvrdou, p ízemní, nudnou práci na rozdíl od toho co se 
propaguje v literatu e. Podle n ho tato práce má jen málo spole ného s v d ími kvalitami, v d ími 
osobnostními rysy nebo charismatem. Její podstatou je výkonnost. Základem efektivního v dcovství9 

je d kladné promyšlení poslání organizace, jeho definování a jeho jasné a viditelné vyhlášení. V d í 
osobnost vyty uje cíle, stanovuje priority a vyhlašuje a udržuje standardy. D lá samoz ejm  
kompromisy, efektivní v d í osobnosti jsou si v domy toho, že neovládají celý vesmír a pracují 
s ur itým daným lidským potenciálem. Než však u iní n jaký kompromis, promyslí si, co je žádoucí 
a správné. Tvrdí, že efektivní v dcovství není založeno na proz etelnosti, ale na zásadovosti. Mezi 
efektivním manažerem a efektivním leaderem klade rovnítko.10 

                                                            
5) BENNIS,W. – NANUS, B. Leaders, The Strategies for Taking Charge, New York, Harper Row,1985. 
6) MINTZBERG, H., LAMPEL, J. Reflecting on the strategy process, Sloan Management review, 1999.  
7) KOTTER, J. P. Power, dependence and effective management, Boston, MA, Harvard Business School Press, 1991. 
8) ROWE,W.G. Cases in leadership, SAGE Publications, 2007.  
9) DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press. 2008, s.50. ISBN 978-80-7261-227-7.  
10) DRUCKER, P. F. To nejd ležit jší z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press. 2012, s. 228-229. ISBN 978-80-7261-
242-0. 
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Z výše uvedených názor  je z ejmé, že v dcovství a management není totéž, i když jde o nekone ný 
kolob h diskuzí o rozdílech mezi leadery a manažery. Toto téma m žeme doplnit a shrnout 
následovn . V dci a manaže i hrají rozli né role a mají r zné úlohy. Oba jsou ve svém p ínosu 
i hodnotách pro organizaci jedine ní. Samoz ejm  existuje z etelná poptávka po obou – manažerech 
i leaderech. Nekone n  v tší je nabídka manažer , která zp sobuje mnohem v tší poptávku po 
leaderech. Jednoduše e eno – protože leadery je mnohem t žší sehnat, jsou pro organizaci 
cenn jší.  

Na otázku „Pro  je mén  leaderu než manažer ?“ odpovídá Steigauf, který si myslí a p iklání se ke 
t em d vod m: 
Realitou z stává, že ne každý má na to, aby se stal v dcem, platí tedy starý axiom „rozený v dce“. 

Mnoho lidí, kte í mají v dcovskou schopnost, nerozvíjí své v dcovské dovednosti do bodu, kde by 
se ve vedení lidé cítili komfortn . 

I když existuje mnoho manažer , kte í vlastní vysoce vybroušené v dcovské dovednosti, mnozí z nich 
prost  nemají touhu být ve v dcovské roli.11 

P irozená kvalita v dcovství mnohdy neza íná jen s více než surovým talentem a ur itým stavem 
mysli. Nicmén  tyto vrozené vlastnosti v dce neznamenají v dcem být. Stejn  d ležité jako mít 
vrozené v dcovské vlastnosti je d ležité tyto vlastnosti rozvíjet, zušlech ovat, získávat nové 
dovednosti a „ost it pilu“12 svých dovedností, jak íká S. J. Covey a hlavn  mít skute nou touhu být 
více než jen manažer. Touhu být opravdovým v dcem. 

ZÁV R 
Záv rem, lze konstatovat, že v rámci dostupné soudobé literatury se auto i, myslitelé, guru 
a v decké autority, p iklán jí v zásad  ke t em pojetím v dcovství, a  už jsou zastánci r zných teorií, 
koncept  anebo škol. Jedná se o teorii vlastností, teorii situa ní anebo teorii kontingen ní 
(koncentrace na více vlastností a dovedností leadera). Osobn  se domnívám a dovolím si vyslovit 
nesouhlas, že existují pouze dv  pojetí leadera a to v rovin , že v dcovství je v podstat  vrozené, je 
omezeno jen na ur itý po et lidí, tato skupina má sv j specifický talent a s tímto talentem se již 
narodila. Což eliminuje tvrzení a druhou skupinu, že v dcovství m že být nau ené a že každý lov k 
je zp sobilý uplat ovat v dcovství a lze se tedy této dovednosti nau it. S tímto proudovým názorem 
nesouhlasím a domnívám se, že se nelze stát leaderem, ale pouze efektivním nebo excelentním 
manažerem. Leaderem se musíte narodit a jak bylo již výše uvedeno mít touhu, energii a odhodlání 
se stát opravdovým dobrým v dcem.

                                                            
11) STEIGAUF, S. V dcovství aneb co vás na Harvardu nenau í, Praha: Grada Publishing, 2011,s.18. ISBN 978-80-247-3506-1. 
12) COVEY, S., R. Vedení založené na principech. Praha: Management Press. 2011, s. 142. ISBN 978-80-7261-202-4.  
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ABSTRAKT: 
Právnu zodpovednos  a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradi  medzi základné a zárove  
najstaršie právne inštitúty. i už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú 
do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z oho je pochopite né, že hoci sa v ich prípade 
nedá hovori  o jednozna ných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ 
a trestným konaním existova  vzájomný vz ah. V lánku sa autor snaží tento vz ah preukáza  z h adiska vývoja 
oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h adiska vymedzenia vybraných pojmov 
a inštitútov spájajúcich sa s týmito systémami, pri om sa venuje aj oblasti zásad a princípov, ktorých vyžarovanie 
presahuje celým právnym poriadkom. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Legal liability and the imposition of sanctions for the breach of law could be definitely included among the most 
fundamental and at the same time, the oldest institutes of most legal systems. Whether we are talking about 
administrative punishments or about criminal punishments, both methods belong to public law hence it is clear 
that there must be a legal interaction between the two subsystems. The author of the article aims to confirm this 
interaction on the basis of development of these systems of punishment as well as in pursuance of definition of 
the selected terms and the selected institutes, which are closely connected to these systems of punishment. The 
author also deals with the principles and the axioms, which are inherent to the law as a whole. 
 

VZÁJOMNÝ VZ AH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV 
Všeobecnou povinnos ou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiava  právo. Ak sa 
protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány 
verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednos  pod a toho, i ide o súdne 
delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pri om 
trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikty.1 

                                                            
1) MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 247. 
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V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je delikt výslovne definovaný, a to aj napriek tomu, že 
v rámci správneho práva dokonca správny delikt predstavuje samostatnú kategóriu protiprávneho 
konania. Pod a právnej teórie sa pri ur itej generalizácii naj astejšie za delikt považuje zákonom 
pomenované protiprávne konanie deliktuálne spôsobilej osoby, s ktorým konaním je spojená hrozba 
sankcie.2  

Pojem delikt je odvodený od latinského „delicti“ majúceho pôvod v slove „delinquere“, ktoré 
v preklade znamená pácha  zlo in. Rímske právo však ozna ovalo za delikt súkromnoprávny trestný 
in, ku ktorého žalobe bol aktívne legitimovaný výlu ne poškodený v rámci súkromnoprávnej žaloby. 

Ak teda žiadal rímsky ob an majetkový nárok, musel využi  prostriedky civilného práva. Dodnes 
existuje diskusia o tom, i sa deliktom rozumie len porušenie zákonnej povinnosti alebo tiež 
porušenie povinnosti zmluvnej. V užšom zmysle je delikt alebo deliktuálne konanie takým konaním, 
ktoré porušuje niektorú z právnych noriem. Rovnako je možné vo všeobecnosti uvies , že 
predpokladom spáchania deliktu je porušenie právnej povinnosti k tomu spôsobilým subjektom, 
ktorý koná zavinene, v dôsledku oho vznikne ujma v najširšom zmysle slova, teda je možné medzi 
delikty zahrnú  aj porušenie zmluvnej povinnosti.3 

Pre ú ely tohoto lánku sa nebudeme zaobera  súkromnoprávnymi deliktami4, a preto sa priklá ame 
k definícii, pod a ktorej deliktuálne právo Slovenskej republiky predstavuje heterogénny, vnútorne 
neuzavretý a nekodifikovaný systém trestného práva a správneho práva Slovenskej republiky, 
ktorých ú elom je ochrana verejného záujmu v súlade s právom a trestanie páchate ov v súlade 
s právom.5 

K VÝVOJU V OBLASTI DELIKTUÁLNEHO PRÁVA NA NAŠOM ÚZEMÍ SO 
ZAMERANÍM SA NA OBLAS  SPRÁVNEHO TRESTANIA 
Vzh adom na to, že právo, ako spolo enský fenomén, nemá lineárny vývoj a zárove  nie je našou 
ambíciou detailne sa venova  všetkým vývojovým štádiám deliktuálneho práva, prinášame len 
stru né resumé, ktoré poslúži na demonštráciu historického zachytenia vybranej právnej oblasti, 
o ktorú sa budeme zaujíma , a ou je tzv. správne právo trestné, resp. trestné správne právo. 

Najskôr si dovolíme v krátkosti uvies  nieko ko poznámok k samotným pojmom. V staršej odbornej 
literatúre sa objavujú asto protichodné názory na obsah pojmov trestné právo správne a správne 
právo trestné a vz ah k trestnému, resp. správnemu právu – od názoru, že trestné právo správne je 
sú as ou trestného práva súdneho, cez vyhlasovanie trestného práva správneho za sú as  správneho 
práva, ktoré nemá s trestným právom súdnym ni  spolo ného, až k názoru, že trestné právo správne 
je po stránke obsahovej právom správnym, ale po formálnej stránke je trestným právom. Z h adiska 
ú elu trestného práva súdneho i správneho si dovolíme tvrdi , že spravidla medzi nimi nie je žiadny 
podstatný rozdiel, pretože obidva súbory právnych noriem poskytujú v najširšom zmysle ochranu 
vereného poriadku a ich rozlíšenie je založené predovšetkým na kompetencii orgánov, ktoré 
vyvodzujú trestný postih. Na rozdiel od uvedených pojmov, ktoré predstavujú ur itý súbor právnych 
noriem, pojem „správne trestanie“ zdôraz uje, že ide o jeden z druhov (typov) innosti verejnej 
správy6. 

                                                            
2) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 12. 
3) JI Í EK, P., MAREK, T.: ešení bagatelních delikt . Praha: Leges, 2014, s. 19 – 20. 
4) Klasicky sa sankcionovanie považuje za doménu trestného práva a správneho práva, existujú však štáty, ktoré do ve kej miery 
aplikujú aj režim súkromného deliktuálneho práva. Viac pozri Potasch, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, 
s. 9. 
5) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 13. 
6) Popri iných innostiach verejnej správy akými sú napr. vydávanie podzákonných právnych noriem, vykonávanie správneho 
dozoru, poskytovanie verejných služieb, zostavovanie koncepcií, programov, plánov a pod. 
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Z historického h adiska predchádzalo pojmu trestné právo správne (správne právo trestné) 
používanie pojmu „policajné trestné právo“. Najmä v 19. storo í boli pojmy „policajné trestné 
právo“ a „trestné právo správne“ asto používané ako synonymá.7 

Kontinentálny právny poriadok vychádza z právnej tradície rímskeho práva, ktoré bolo postavené na 
právnom dualizme. Je notoricky známa Ulpiánova definícia oddelenia súkromného a verejného 
práva, ktorá hovorí, že to, o sa týka záujmov štátu, je právom verejným, a to, o sa týka záujmov 
a vz ahov jednotlivcov medzi sebou, je právom súkromným. Z tejto definície viac menej vyplýva aj 
rozdelenie deliktov na verejnoprávne – „crimen“ – ktorých ú elom je potresta  páchate a, 
a súkromnoprávne – „delictum privatum“ – ktorých ú el spo íva v uspokojení nároku žalobcu. 

Sú asné vnímanie rozdelenia deliktov na súkromné a verejné sa postupne vyvíjalo tak, že trestné 
právo od ochrany vrchnosti za alo postupne chráni  celú spolo nos , pri om z pôvodne civilných 
deliktov sa v mnohých prípadoch (napríklad delikty proti životu a zdraviu ako vražda i ublíženie na 
zdraví) stávali taktiež delikty verejné bez toho, aby zanikla ich súkromnoprávna podstata.8 

Samotný pojem správneho deliktu bol na území Rakúsko – Uhorska po prvý krát vymedzený 
v jozefínskom9 Všeobecnom trestnom zákonníku o zlo inoch a trestoch za ne z roku 1787. Pod 
nadpisom „Von politischen Verbrechen und politischen Strafen“ bol vymedzený pojem politický 
(správny) delikt, stanovený taxatívnym výpo tom skutkových podstát týchto deliktov. Kriminálne 
zlo iny a politické priestupky boli rozlíšené pod a závažnosti a spolo enskej nebezpe nosti.10 
Stíhanie správnych deliktov bolo pod a neho zverené tzv. politickej vrchnosti, na rozdiel od 
kriminálnych deliktov, ktoré boli poverené rieši  súdy. alší krok v tomto smere bolo vykonaný 
v Trestnom zákonníku o zlo inoch a ažkých policajných priestupkoch z roku 1803, ktorý už výslovne 
hovoril o policajných priestupkoch, ktoré mali opä  stíha  politické (správne) vrchnosti. Takúto 
úpravu v zásade prevzal aj Trestný zákon z roku 1852.  

V priebehu alších rokov dochádzalo, v závislosti od politických pomerov, k presúvaniu postihu 
týchto priestupkov zo správnych orgánov na súdy a spä . Toto obdobie sa teda nieslo v duchu boja 
za presadenie zásady „nullum crimen, nulla poena sine lege et judicio“. Išlo o presadenie požiadavky, 
aby konanie, ktoré malo by  potrestané, už nemohla ur ova  samotná verejná správa (nariadením 
vlády alebo ministerstiev). Pretože dochádzalo k astým presunom postihu za priestupky zo súdov 
na správne orgány a naopak, viedlo to u asti teoretikov k názoru, že rozdiely medzi súdnymi 
a policajnými (správnymi) priestupkami nemajú vecný základ, dejú sa náhodne a odporú alo sa 
prikáza  všetky priestupky do právomoci súdov.11 Nakoniec bolo trestným zákonom z roku 1873 
definitívne stanovené, že všetky priestupky obsiahnuté v trestnom zákone patria do pôsobnosti 
súdov. Pomer oboch druhov deliktov bol vymedzený tak, že všetky delikty, ktoré neboli vyhlásené za 
trestné skutky, patria do príslušnosti úradov politických. Popri tom boli vydávané alšie predpisy 
obsahujúce skutkové podstaty správnych priestupkov, o ktorých mali rozhodova  správne orgány 
(politické a policajné úrady).12 Na rozdiel od sú asného vnímania priestupkov, pod a ktorého môžu 
by  skutkové podstaty priestupkov obsiahnuté len v zákone, boli tieto správne priestupky upravené 
v desiatkach právnych predpisov rôznej právnej sily. 

V roku 1918 došlo v novom štáte echov a Slovákov k recepcii rakúskeho, resp. uhorského práva tzv. 
recep nou normou (zák. . 11/1918 Zb., o zriadení samostatného štátu eskoslovenského), a to 

                                                            
7) PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpov dnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 4 – 6. 
8) JI Í EK, P., MAREK, T.: ešení bagatelních delikt . Praha: Leges, 2014, s. 23 – 24. 
9) Jozef II., nem. Joseph II. (13.3.1741- 20.2.1790) bol od roku 1741 krá om, resp. od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše 
nemeckého národa, od roku 1765 bol spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal 
samostatným vládcom Rakúskej monarchie, teda rakúskym arcivojvodom, uhorským a eským krá om. 
10) PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpov dnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 145. 
11) PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpov dnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 146. 
12) MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 3. 
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vrátane predpisov správneho práva trestného, ktoré boli samozrejme doplnené o novú právnu 
úpravu. V prvom období po vzniku eskoslovenskej republiky nedošlo s oh adom na politické pomery 
k zásadným zmenám v oblasti správneho práva trestného. 

Ústavným základom správneho práva trestného sa stalo ustanovenie § 95 Ústavy z roku 1920 
(ústavný zákon . 121/1920 Zb.), pod a ktorého súdna moc vo veciach trestných prináleží súdom, 
s výnimkou prípadov, kedy sa mali prejednáva  v trestnom konaní policajnom alebo finan nom. 

V nasledujúcich rokoch, ani napriek viacerým snahám nedošlo k prijatiu zákona alebo iného 
právneho predpisu (napr. vládneho nariadenia), ktorý by obsahoval komplexnú právnu úpravu 
správneho práva trestného. Je však potrebné podotknú , že tento stav nespôsobil v praxi zásadnejšie 
problémy, pretože medzi všeobecným správnym konaním a správnym konaním trestným neboli 
v skuto nosti neprekonate né bariéry. V prípadoch, ke  špeciálna právna úprava neobsahovala 
konkrétne ustanovenie, postupovali správne úrady pod a všeobecných zásad správneho konania. 
Vzh adom k tomu, že správny poriadok tieto zásady kodifikoval, bola fakticky rovnaká situácia 
v oblastiach, na ktoré sa jeho pôsobnos  vz ahovala, ako aj tam, kde bola jeho aplikácia vylú ená, 
t. j. oblas  správneho práva trestného.13 Takéto riešenie považujeme za nad asové a myslíme si, že 
by sme z neho mohli erpa  inšpiráciu aj v sú asnosti, ke  je u nás právny stav taký, že ak sa na ur ité 
správne konanie vz ahuje len osobitný právny predpis, ktorý vylú i aplikáciu všeobecného právneho 
predpisu o správnom konaní, tak je tým vylú ený aj nárokovate ný postup správneho orgánu pod a 
zásad správneho konania uvedených vo všeobecnom predpise upravujúcom správne konanie (zákon 
. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). V takomto 

prípade musí správny orgán zásady abstrahova  z iných všeobecne záväzných právnych predpisov 
(napr. z Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, z európskych prame ov práva a pod.). 
Vzh adom na to by pod a nás bolo vhodné, aby všeobecná právna úprava správneho konania záväzne 
deklarovala, že hoci sa na ur ité konanie nepoužije správny poriadok, aj na toto konanie sa budú 
vz ahova  zásady správneho konania.14 

Ur itým iasto ne reformným mí nikom (s pozitívnymi aj negatívnymi rtami), ktorý akoby 
kodifikoval administratívne deliktuálne právo, je právna úprava z roku 1950.15 Výsledkom rozsiahlej 
kodifika nej akcie ozna ovanej ako tzv. právnická dvojro nica bolo okrem iného aj prijatie nových 
právnych predpisov v oblasti deliktuálneho práva. Konkrétne išlo o prijatie trestného zákona (zákon 
. 86/1950 Zb.) a zákona o trestnom konaní súdnom (zákon . 87/1950 Zb.) v oblasti trestného práva, 

a v oblasti správneho práva trestného zákona správneho (zákon . 88/1950 Zb.) a zákona o trestnom 
konaní správnom (zákon . 89/1950 Zb.). 

Zákon . 88/1950 Zb. vychádzal zo systematiky trestného zákona súdneho a vo všeobecnej asti 
vymedzil niektoré všeobecné pojmy, predpoklady a podmienky trestnosti (napr. pojem páchate a, 
druhy a formy zavinenia, druhy trestov, po ah ujúce a pri ažujúce okolnosti, podmienky zániku 
trestnosti a alšie). V osobitnej asti bolo obsiahnutých vyše sto asto ve mi všeobecne 
formulovaných skutkových podstát priestupkov, z ktorých sa rada netýkala innosti verejnej správy. 
Za pozornos  stojí napríklad aj to, že národné výbory16 mohli pôvodne uklada  za priestupky aj trest 
od atia slobody až na dva roky a trest prepadnutia majetku (táto právomoc bola národným výborom 
v priebehu 50. rokov odobraná). 

                                                            
13) MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 5 – 6. 
14) POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J.: Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, 
s. 8 – 9. 
15) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 169. 
16) V rokoch 1944 – 1990 zastupite ský orgán štátnej moci a správy v obciach, mestách, obvodoch ve kých miest, astiach 
niektorých obvodov Prahy a Bratislavy, v okresoch a krajoch (resp. do roku 1949 v krajinách). 



42

WWW.UCPS.SKVLADIMÍR BACHLEDA 

 
Obdobne sa aj zákon . 89/1950 Zb. pridržiaval vzoru trestného konania súdneho. lenil sa na úvodné 
hlavy upravujúce vecnú a miestnu príslušnos  v oblasti správneho trestania (vecná príslušnos  pri 
prejednávaní priestupkov bola zverená okresným národným výborom), postup pri vykonávaní 
dôkazov, po ítaniu lehôt at . a hlavy týkajúce sa jednotlivých druhov konaní a ich štádií i výkonu 
rozhodnutí.  

Zámer zákonodarcu – úplné zjednotenie nie len procesnej, ale aj hmotnoprávnej úpravy priestupkov 
sa nepodarilo naplni  a rada skutkových podstát priestupkov zostala na alej obsiahnutá v osobitných 
zákonoch a v nasledujúcich rokoch tento trend viac menej pokra oval.17 

V roku 1961 vtedajšiu právnu úpravu správneho trestania vystriedal zákon . 60/1961 Zb. o úlohách 
národných výborov pri zais ovaní socialistického poriadku, ktorý kládol dôraz na výchovný aspekt 
prejednávania správnych deliktov, organizátorskú innos  národných výborov, uvedomelos  
ob anov at . a obsahoval omnoho miernejšie sankcie ako predchádzajúca právna úprava, asto len 
morálnej povahy. Základným správnoprávnym deliktom zostal priestupok prejednávaný miestnymi 
a okresnými národnými výbormi. Po núc prijatím tohto zákona sa na dlhú dobu prestali používa  
termíny „trestné právo správne“ a „správne právo trestné“. Právna terminológia sa k týmto pojmom 
vrátila len v nedávnych rokoch.18 

Sú asne bol prijatý aj zákon . 38/1961 Zb. o miestnych udových súdoch, ktorý týmto orgánom zveril 
okrem prejednávania drobných sporov medzi ob anmi aj právomoc prejednáva  drobné previnenia, 
ako tzv. menej závažné prípady porušenia socialistickej zákonnosti. Ak však v danom obvode neboli 
zriadené miestne udové súdy, mali previnenia prejednáva  okresné národné výbory.19 

Ako upozornil V. Mikule, pre toto obdobie bola prízna ná alšia separácia priestupkového práva od 
práva trestného.20 

Zákon . 60/1961 Zb. bol po as svojej bezmála tridsa ro nej platnosti viackrát novelizovaný 
a nahradený bol až zákonom . 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov)21, ktorý 
dodnes tvorí jadro priestupkovej právnej úpravy v Slovenskej republike. 

Od 50. rokov 20. storo ia sa za al objavova  nový druh správnych deliktov, ktoré nemali povahu 
priestupkov ani disciplinárnych deliktov, a preto sa za ali ozna ova  ako tzv. iné správne delikty. Tie 
tvoria dodnes samostatný druh správnych deliktov. 

Zárove  v 50. rokoch došlo k definitívnemu prelomeniu zásady, že správnoprávnu zodpovednos  
môžu nies  len fyzické osoby. Prvým právnym predpisom, ktorý obsahoval skutkovú podstatu 
správneho deliktu organizácie (ako sa vo vtedajšej terminológii ozna ovali právnické osoby) bolo 
vládne nariadenie . 54/1953 Zb. o premávke na cestách. Do tejto doby právna úprava ani právna 
náuka postih právnických osôb nepoznali. Dobová literatúra aj judikatúra zastávali názor, že 
administratívneho deliktu sa nemôžu dopusti  právnické osoby (kolektivity – dobový termín), ale 
trest môže by  uložený len osobám, ktoré kolektivity zastupujú. Z týchto názorov vychádzali aj vládne 
návrhy zákona o správne trestnom práve a konaní z roku 1928 a z roku 1937, ani jeden z nich však 
nebol prijatý. 

Tento inštitút sa rozšíril najmä v 60. rokoch minulého storo ia, ke  bol postupne zavedený prakticky 
vo všetkých oblastiach vtedajšej štátnej správy – energetiky, telekomunikácií, ochrany istoty 
ovzduší a vôd, hospodárenia v lese, štátneho skúšobníctva, periodickej tla e, bezpe nosti pri práci 

                                                            
17) MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 9 – 10. 
18) V sú asnej dobe prevažuje používanie pojmu „správne právo trestné“. K tomu pozri PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpov dnosti za 
správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 4. 
19) MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 11. 
20) MIKULE, V.: Poznámky k eskému trestnímu právu správnímu. Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha, 1998, s. 64. 
21) alej len „Zákon o priestupkoch“. 



43

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKVLADIMÍR BACHLEDA 

 
a pod. K defini ným znakom týchto deliktov patrilo, že zodpovednos  vznikla bez oh adu na zavinenie 
a nebola zakotvená možnos  liberácie. Porušenie takýchto povinností bolo stíhané podstatne vyššími 
sankciami, pokutami, ako tomu bolo u deliktov, ktorých páchate mi boli fyzické osoby, pri om 
organizácie si mohli pod a pracovnoprávnych predpisov uplat ova  nárok na náhradu škody (t.j. za 
uloženú pokutu) vo i svojím pracovníkom, ktorí svojím konaním protiprávny stav zavinili. o sa týka 
procesnoprávnej úpravy, nedošlo k prijatiu špeciálnej procesnej úpravy, a tak správne orgány 
postupovali pod a všeobecných predpisov o správnom konaní, prípadne pod a úpravy obsiahnutej 
v osobitných zákonoch.22 V nasledujúcich rokoch dochádzalo k alšiemu narastaniu po tu zákonov 
obsahujúcich správne delikty právnických osôb (tzv. organizácií). V dnešnej dobe množstvo zákonov 
z oblasti verejnej správy obsahuje skutkové podstaty správnych deliktov právnických osôb. Tradíciu 
tohto inštitútu na našom území môžeme odvodi  aj od toho, že aj v sú asnosti sa pojem „organizácia“ 
v niektorých ú inných právnych predpisoch riadne používa. Vä šina zákonov v dnešnej dobe 
upravuje správne delikty právnických osôb v kombinácii so správnymi deliktami podnikajúcich 
fyzických osôb. 

KATEGÓRIE VEREJNOPRÁVNYCH DELIKTOV 
Pojem verejnoprávnych deliktov je v právnej teórie zaužívaný ako súhrnné ozna enie pre kategórie 
tzv. súdnych deliktov a tzv. správnych deliktov. Nejedná sa o pojem, ktorý by mal v našom právnom 
poriadku svoju legálnu definíciu, ale vychádzame z vedeckej kontinuity, ktorá sa v tejto oblasti 
používa už nieko ko desa ro í. Rovnako je tomu aj o sa týka ozna enia kategórií verejnoprávnych 
deliktov ako „súdne delikty“ a „správne delikty“. Potasch uvádza: „uvedená koncepcia môže by  do 
ur itej miery vhodná a vyhovujúca, ale je tiež trivializujúca, ke že do ve kej miery nazna uje, že 
jedným – a možno aj k ú ovým rozdielom – medzi týmito deliktami je práve v subjekte, ktorý o nich 
rozhoduje.“23 

J. Machajová píše: „Mimosúdne delikty ozna ované tiež ako správne delikty sú obsiahnuté vo viac 
než dvesto zákonoch upravujúcich výkon verejnej správy na jednotlivých úsekoch. Slovenská právna 
úprava rozlišuje priestupky a iné správne delikty, ktoré sa alej lenia na viaceré druhy.“24 Žiadny 
prame  práva legislatívne nevymedzuje kategórie správnych deliktov. Kategorizáciu zaviedla len 
právna teória, resp. teória správneho práva, ktorá naj astejšie pojednáva o priestupkoch a tzv. iných 
správnych deliktoch, ktoré sa alej vnútorne diferencujú spravidla na iné správne delikty fyzických 
osôb postihované na základe zavinenia, správne delikty právnických a fyzických osôb postihované 
bez oh adu na zavinenie, správne (verejné) disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty. 
Z uvedených definícií vyplýva, že napriek absencii legálneho, resp. legislatívneho vymedzenia 
kategórií verejnoprávnych deliktov v slovenskom právnom poriadku, ktoré ako sme spomenuli 
priniesla až veda správneho práva, dochádza aj zo strany zákonodarcu k ich reálnemu rozlišovania. 
Tu je na mieste spomenú  skuto nos , že v praxi sa objavujú aj terminologicky „nové“ ozna enia 
verejnoprávnych deliktov, ktoré do systému deliktuálneho práva vnášajú istú nekoherentnos . Ako 
príklad možno uvies  zákon . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (v znení neskorších predpisov), ktorý v § 72 používa ozna enie tzv. „disciplinárne 
priestupky“.25 Máme za to, že konanie upravené v tomto ustanovení je možné subsumova  pod 
niektorú z už zavedených kategórií správnych deliktov a nie je v tomto prípade na mieste vytvára  
nový pojem deliktuálneho práva. Takéto ozna enie, najmä o sa týka použitia termínu priestupok, 
môže minimálne spôsobi  neistotu v tejto oblasti. 

                                                            
22) MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5.vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 10 – 11. 
23) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 15. 
24) MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 247. 
25) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 16. 
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Odhliadnuc od súkromnoprávnej roviny deliktuálneho práva, kedy by sme v kontexte súdnych 
deliktov mohli uvažova  napr. aj o ob ianskoprávnom režime náhrady škody, tak vo verejnoprávnej 
oblasti je situácia pomerne jasná. Za verejnoprávny súdny delikt môžeme ozna i  jedine trestný in. 
Oproti správnym deliktom je situácia neporovnate ne preh adnejšia aj o sa týka vymedzenia pojmu 
trestný in a jeho kategórií.  

Pod a § 9 Trestného zákona . 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov26 trestným inom je pre in 
a zlo in. Z toho je zrejmé, že ústrednou kategóriou ako nadradený pojem na alej ostáva trestný in, 
ktorý predstavuje spolo né pomenovanie súdne trestných inov. Do 1. júla 1990 u nás existovala 
bipartícia súdne trestných inov, kedy existovali taktiež dve kategórie súdne trestných inov, a to 
pre iny a trestné iny. Od tohto obdobia až do ú innosti rekodifikovaného Trestného zákona 
. 300/2005 Z. z. platila monopartícia súdne trestných inov, kedy existoval len trestný in a jeho 

subkategória – obzvláš  závažný zlo in. Zavedenie kategorizácie súdne trestných inov nie je 
samoú elné, ale umož uje presnejšie vyjadri  rozdielnu závažnos  trestných inov a s tým súvisiace 
hmotnoprávne a procesnoprávne otázky.27 

Pre iny môžeme alej rozdeli  na dva druhy, a to na všetky trestné iny spáchané z nedbanlivosti 
ako jeden druh pre inov a úmyselné trestné iny, za ktoré horná hranica trestnej sadzby trestu 
od atia slobody neprevyšuje pä  rokov ako alší druh pre inov. Zárove  rozlišujeme ešte jednu 
subkategóriu zlo inu, ktorým je zlo in, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest od atia slobody 
s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desa  rokov a ktorý sa nazýva obzvláš  závažný zlo in. 

Na zhrnutie vyššie uvedených poznatkov sa nám ako najvhodnejšie javí citova  Potascha, ktorý 
uvádza, že: „kým pre iny, zlo iny a obzvláš  závažné zlo iny predstavujú vnútornú kategorizáciu 
trestných inov založenú najmä na závažnosti, ktorá sa prejavuje najmä vo vô ovej a vedomostnej 
zložke vz ahu páchate a k jeho protiprávnemu konaniu, celkovej závažnosti inu a potenciálneho 
trestu, ktorý môže by  za takýto skutok uložený, vnútorná diferenciácia správnych deliktov je 
založená na iných okolnostiach a faktoroch (najmä na osobe páchate a skutku – fyzická osoba alebo 
právnická osoba, príp. na zavinení páchate a).“28 

J. Palkovi  v komentári k ustanoveniu § 9 Trestného zákona uvádza nasledovné: „Pre iny a zlo iny 
tvoria bipartíciu trestných inov a spolu s priestupkami upravenými ZPR (zákon . 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov – pozn. autora), ktoré majú povahu menšej 
spolo enskej nebezpe nosti a spadajú do oblasti správneho práva, tripartíciu protiprávnych konaní 
s dôsledkom sankcie.“29 Táto definícia pod a nášho názoru opomína kategóriu iných správnych 
deliktov, ktoré taktiež môžeme zaradi  medzi protiprávne konania s dôsledkom sankcie. Uviedli sme 
ju však z dôvodu, že hovorí o vzájomnej prepojenosti trestných inov a priestupkov. 

VŠEOBECNÉ KOMPARATÍVNE PERSPEKTÍVY PRIESTUPKOV A TRESTNÝCH 
INOV 
i už správnoprávne alebo trestnoprávne delikty, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho 

postihu za deliktuálne správanie, z oho je pochopite né, že hoci sa v ich prípade nedá hovori  
o jednozna ných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi správnym konaním trestným 
a trestným konaním existova  vzájomný vz ah, predovšetkým s oh adom na zásadu „ne bis in idem 
re“, teda zásady, pod a ktorej nemožno páchate a protiprávneho inu potresta  dvakrát za ten istý 

                                                            
26) alej len „Trestný zákon“.  
27) IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010, s. 86. 
28) POTASCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov, Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 
2011, s. 17. 
29) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon. Ve ký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013, s. 19. 
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skutok. Zatia  o trestné právo by malo by  orientované len na tie spolo ensky najzávažnejšie delikty, 
správne právo je zamerané na postihovanie menej spolo ensky závažných – priestupkov a iných 
správnych deliktov.30  

Trestný in je definovaný v § 8 Trestného zákona ako protiprávny in, ktorého znaky sú uvedené 
v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Ide o formálny prístup k chápaniu pojmu 
trestný in a ako uvádza D. Maš anyová: „formálne chápanie trestného inu orgánom inným 
v trestnom konaní umožní sústredi  sa na základné otázky trestného konania, a to na zistenie 
trestného inu a jeho páchate a.“31 Je potrebné uvies , že zákonodarca neprešiel na rýdzo formálne 
chápanie trestného inu, pretože v § 10 ods. 2 Trestného zákona sa uvádza, že nejde o pre in, ak 
vzh adom na spôsob vykonania inu a jeho následky, okolnosti za ktorých bol in spáchaný, mieru 
zavinenia a pohnútku páchate a je jeho závažnos  malá. Hovoríme, že toto ustanovenie obsahuje 
tzv. materiálny korektív, ktorého zavedením sa zákonodarca evidentne vracia k tomu, o sa 
v predošlom Trestnom zákone . 140/1961 Zb.32 ozna ovalo ako stupe  nebezpe nosti inu pre 
spolo nos . Tzv. „starý“ Trestný zákon v § 3 ods. 2 uvádzal, že in, ktorého stupe  nebezpe nosti pre 
spolo nos  je nepatrný, nie je trestným inom, aj ke  iná  vykazuje znaky trestného inu. 

Priestupok prestavuje jediný pojem spomedzi všeobecných správnych deliktov, ktorý má legálnu 
definíciu. Tá je obsiahnutá v § 2 ods. 1 zákona . 372/1990 Zb. o priestupkoch, kde sa uvádza: 
„Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spolo nosti a je za 
priestupok výslovne ozna ené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt 
postihnute ný pod a osobitných právnych predpisov, alebo o trestný in.“ 

Z uvedenej legálnej definície je zrejmé, že pojem priestupok má materiálny a formálny znak, ako aj 
pozitívny a negatívny rozmer vymedzenia. Oba znaky, materiálny aj formálny, musia by  naplnené 
sú asne. Z toho vyplýva, že pri skúmaní zodpovednosti za priestupok je správny orgán povinný 
zis ova  nielen naplnenie formálnej stránky priestupku, teda i konanie páchate a nap a skutkovú 
podstatu niektorého priestupku, ale aj naplnenie jeho materiálnej stránky, ktorá je v § 2 ods. 
1 vyjadrená slovami: „porušuje alebo ohrozuje záujem spolo nosti“. Teda konanie, ktoré síce nap a 
formálne znaky priestupku, ale nedochádza ním k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu spolo nosti, 
nie je priestupkom. Ide o ten istý znak, ktorý sme uviedli pri trestných inoch a ktorý ozna ujeme 
ako nebezpe nos  inu pre spolo nos . Tým, že „starý“ Trestný zákon pomocou tohto znaku stanovil 
dolnú hranicu naplnenia materiálneho znaku pre trestný in, vymedzil aj základné kritérium 
rozlíšenia priestupku a trestného inu. Najvyšší správny súd eskej republiky vo svojom rozhodnutí 
sp. zn. 5 As 104/2008 uviedol: „Zásadným rozlišovacím kritériom medzi trestným inom 
a priestupkom je, všeobecne povedané, miera ich typovej spolo enskej nebezpe nosti vyjadrená 
v znakoch skutkovej podstaty. Spolo enská nebezpe nos  trestného inu pre spolo nos  musí by  
aspo  nepatrná, zatia  o priestupkom môže by  aj také zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 
ohrozuje záujem spolo nosti len v miere nepatrnej.“33 

S ú innos ou od 1.1.2006 bol prijatý Trestný zákon . 300/2005 Z. z., ktorý už nepoužíva pojem 
nebezpe nos  inu pre spolo nos . Nejde pritom len o zmenu názvoslovia, ale ako sme uviedli vyššie, 
ide o zmenu z materiálno-formálneho na formálno-materiálny prístup k chápaniu trestného inu. 
Jedným z dôvodov prechodu k formálnemu po atiu trestného inu mala by  skuto nos , že 
používanie materiálneho znaku trestného inu, ktorým bola nebezpe nos  inu pre spolo nos , 

                                                            
30) JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 43. 
31) IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010, s. 85 – 86. 
32) alej len „starý Trestný zákon“. 
33) JEMELKA, L. – VETEŠNÍK, P.: Zákon o p estupcích a p estupkové ízení. Komentá . Praha: C.H.Beck, 2011, s. 5 – 6. 
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justi ná prax asto prece ovala, ba dokonca zneužívala tak v prospech, ako aj v neprospech 
páchate a.34 

Napriek tomu, že zákonodarca ustúpil od používania pojmu nebezpe nos  inu pre spolo nos , 
zaviedol nový pojem závažnos , ktorú je nutné vzh adom na § 10 ods. 2 Trestného zákona 
obligatórne skúma  pri všetkých pre inoch, pretože má elementárny vplyv na posúdenie a de facto 
vznik trestnej zodpovednosti (zodpovednosti za trestný in ako druh verejnoprávneho deliktu).35 
Závažnos  je zadefinovaná ako taxatívny výpo et okolností potrebných na posúdenie vymedzenia 
pre inu. Týmito okolnos ami sú spôsob spáchania a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol 
spáchaný, miera zavinenia a pohnútka. Spravidla ide o premenlivé pojmy, ktorých zistenie je 
podstatné pre rozhodnutie o ine. Ak ich posúdením je závažnos  inu nepatrná alebo v prípade, že 
sa protiprávneho konania dopustil mladistvý páchate  je závažnos  inu malá, nejde o pre in.36 
U mladistvého páchate a je akceptovate ná miera závažnosti inu vyššia a v § 95 ods. 2 Trestného 
zákona je vyjadrená slovom malá. Malá závažnos  je v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení širší 
pojem ako nepatrná závažnos . 

V dôvodovej správe k Trestnému zákonu sa v súvislosti s ustanovením § 10 ods. 2 Trestného zákona 
uvádza nasledovné: „zavedením inštitútu nepatrnej závažnosti avšak výlu ne u pre inov je 
sledovaná možnos  vylú enia súdneho prejednávania takýchto bagate ných pre inov.“37 Dôvodová 
správa teda hovorí o vylú ení takéhoto inu len zo súdneho prejednávania, ím nevylu uje jej 
prejednania v inom režime deliktuálneho práva. Z nášho poh adu je zaujímavý aj použitý pojem 
„bagate ných pre inov“, ktorý sa síce v slovenskom právnom poriadku nepoužíva, ale vieme si 
predstavi , že v modifikovanej podobe – napr. ako pojem „bagate ný delikt“ by sa mohol používa  
pre súhrnné ozna enie menej závažných trestných inov, správnych deliktov a dokonca aj deliktov 
súkromnej povahy. 

Ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného zákona musíme vyklada  aj v kontexte zásady subsidiarity trestnej 
represie, ktorá vníma trestnú zodpovednos  na pozadí princípu „ultima ratio“. Formulácia, že trestné 
právo je „ultima ratio“ znamená, že nielen zákonodarca, ale aj právna prax má používa  trestné právo 
v prípade, ke  ostatné prostriedky nesta ia. Zákonodarca by mal v nadväznosti na u enie o právnom 
štáte starostlivo uváži , ktoré prípady (skutky) kriminalizova , t. j. ozna i  ich za trestné, a kde 
uplat ova  ich ob ianskoprávnu, obchodnoprávnu, pracovnoprávnu i inú právnu zodpovednos .38 

Najvyšší súd SR vo svojej aktuálnej judikatúre prijatej v novembri 2013 po prvýkrát pripustil 
existenciu princípu „ultima ratio“, pri om pripustil existenciu tohto princípu aj ako aplika ného 
a interpreta ného postupu pri výklade znakov skutkovej podstaty trestného inu, o vo svojich 
predchádzajúcich rozhodnutiach odmietal. Inak povedané, pripúš al existenciu tohto princípu len 
ako princípu, ktorý viaže zákonodarcu pri tvorbe trestného zákonodarstva, teda pri koncipovaní 
skutkových podstát trestných inov, ale nie ako princípu, ktorý by viazal aj orgány inné v trestnom 
konaní a súdy.39 Princíp „ultima ratio“ sa uplatní predovšetkým v prípadoch, ktoré majú 
súkromnoprávny základ, ale práve prostredníctvom aplikácie ustanovenia § 10 ods. 2 Trestného 

                                                            
34) IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010, s. 85. 
35) Rozsudok NS SR sp. zn. R 23/2008 – I. Dokazovanie taxatívne stanovených okolností preukazujúcich mieru závažnosti pre inu 
v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona (u mladistvých § 95 ods. 2 Trestného zákona) ako špecifického materiálneho korektívu je 
u pre inu obligatórne. 
36) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon. Ve ký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013, s. 20. 
37) Dôvodová správa k zákonu . 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
38) IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010, s. 22 – 23. 
39) Viac pozri ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. Uverejnené na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-
zakladne-vychodiska-principu-ultima-ratio. 
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zákona je možné aj pri všetkých pre inoch posúdi , i sa použije trestnoprávna regulácia alebo budú 
uprednostnené inštitúty iných právnych odvetví, napríklad správneho práva. 

Diferenciácia medzi správnymi deliktami a trestnými inmi dodnes nie je dostato ne vyriešená. 
Súdne a správne delikty môžeme obrazne nazva  „rozdielnymi stranami rovnakej mince“ a rozdiel 
medzi nimi je predovšetkým kvalitatívny, spo ívajúci v ich odlišnej závažnosti a všetky alšie rozdiely 
sú viac menej determinované uvedeným konštatovaním.40 Tento rozdiel vnímame napríklad medzi 
majetkovými trestnými inmi a majetkovými priestupkami, kde je hranica stanovená výškou 
spôsobenej škody. V prípade trestného inu krádeže pod a § 212 ods. 1 Trestného zákona sa 
vyžaduje minimálne spôsobenie škody prevyšujúcej sumu 266 eur alebo pokus o spôsobenie aspo  
takejto škody, inak sa bude jedna  o priestupok proti majetku pod a § 50 ods. 1 zákona 
o priestupkoch. 

V praxi sa však omnoho astejšie stretávame s rôznymi druhmi protiprávnych konaní, ktoré svojou 
povahou po formálnej stránke môžu nap a  znaky priestupku, ale aj trestného inu a rozdiel je 
v miere ich závažnosti. Dovolíme si ich ozna i  za paralelné, alebo korešpondujúce skutkové podstaty 
verejnoprávnych deliktov (napr. priestupky extrémizmu pod a § 47a Zákona o priestupkoch a trestné 
iny extrémizmu pod a § 140a Trestného zákona).  

PARALELNÉ SKUTKOVÉ PODSTATY VEREJNOPRÁVNYCH DELIKTOV 
Predstavme si životné situácie, kedy je lovek slovne alebo dokonca fyzicky napadnutý iným 
lovekom, vyhrážajú sa mu, je mu spôsobená fyzická boles  alebo sa cíti by  ponížený. Takéto iny sa 

naj astejšie budú posudzova  bu  ako priestupky proti ob ianskemu spolunažívaniu, alebo môžu 
naplni  skutkovú podstatu trestného inu ublíženia na zdraví, výtržníctva alebo niektorého z alších 
korešpondujúcich trestných inov. Priestupky proti ob ianskemu spolunažívaniu predstavujú 
relatívne uzavretú skupinu protiprávnych konaní upravených v § 49 Zákona o priestupkoch, pri om 
samotný pojem ob ianskeho spolunažívania nie je v zákone explicitne vyjadrený. 

Ak intenzita útoku nedosahuje následky potrebné pre jeho kvalifikáciu ako trestného inu, tak tento 
útok môže by  kvalifikovaný ako priestupok proti ob ianskemu spolunažívaniu a jeho prejednanie 
bude predmetom správneho konania. Tu je vhodné poznamena , že bežné napadnutia, ktorých 
právnym následkom môže by  zodpovednos  za priestupok, sa od trestných inov proti životu 
a zdraviu samotným konaním v po iato nej fáze príliš nelíšia a odlišujú sa len spôsobeným 
následkom, to znamená, že ich právna kvalifikácia mnohokrát závisí na schopnosti obete ubráni  sa.41 

Pod a § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti 
tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Jeho korešpondujúcim trestným inom je trestný in 
ohovárania pod a § 373 Trestného zákona, ktorého sa páchate  dopustí vtedy, ak o inom oznámi 
nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý zna nou mierou ohrozi  jeho vážnos  u spoluob anov, poškodi  
ho v zamestnaní, v podnikaní, naruši  jeho rodinné vz ahy alebo spôsobi  mu inú vážnu ujmu. 
V oboch prípadoch je objektom protiprávneho konania ochrana vážnosti jednotlivca – fyzickej osoby. 
K zodpovednosti za priestupok ublíženia na cti sta í zavinenie z nedbanlivosti, ale s oh adom na 
povahu tohto priestupku je vylú ená nevedomá nedbanlivos 42. Na spáchanie trestného inu 

                                                            
40) DUDOR, L. – RAU INOVÁ, P. – ŠOLTÉSOVÁ, J.: Komparácia priestupkov proti ob ianskemu spolunažívaniu s vybranými 
trestnými inmi. In: Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – sú asnos  a vízie. Zborník 
príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou ú as ou konaného d a 26. októbra 2010. Bratislava: EUROKÓDEX, s. 25. 
41) Bližšie pozri BURDA, E.: Fyzické napadnutie – priestupok i trestný in. In: Justi ná revue, ro . 58, . 2, 2006, s. 193 – 198. 
42) Zákon o priestupkoch hovorí o dvoch aspektoch spáchania priestupku z nedbanlivosti. V prvom prípade je priestupok 
spáchaný z nedbanlivosti, ak páchate  vedel, že môže svojím konaním poruši  alebo ohrozi  záujem chránený zákonom, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal, že tento záujem neporuší alebo neohrozí (tzv. vedomá nedbanlivos ). Druhý variant je, ke  
páchate  nevedel, že svojím konaním môže poruši  alebo ohrozi  záujem chránený zákonom, hoci to vzh adom na okolnosti a na 
svoje osobné pomery vedie  mal a mohol (tzv. nevedomá nedbanlivos ). 
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ohovárania sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Za priestupok ublíženia na cti umož uje zákon uloži  
pokutu do výšky 33 eur, ale za trestný in ohovárania pod a § 373 ods. 1 Trestného zákona hrozí 
páchate ovi v prípade uznania viny až dvojro ný trest od atia slobody. 

alším príkladom paralelnej skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu je priestupok proti 
ob ianskemu spolunažívaniu pod a § 49 ods. 1 písm. b) Zákona o priestupkoch – priestupok ublíženia 
na zdraví z nedbanlivosti a trestný in ublíženia na zdraví pod a § 158 Trestného zákona. Priestupku 
pod a § 49 ods. 1 písm. b) sa dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví. Tento priestupok 
môže by  z h adiska zavinenia spáchaný len z nedbanlivosti, pretože úmyselné ublíženie na zdraví 
nap a skutkovú podstatu trestného inu ublíženia na zdraví pod a § 156 Trestného zákona, alebo 
v prípade drobného ublíženia na zdraví nap a skutkovú podstatu priestupku pod a § 49 ods. 1 písm. 
d) Zákona o priestupkoch. Trestného inu ublíženia na zdraví pod a § 158 Trestného zákona sa 
dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnos  vyplývajúcu 
z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu pod a zákona. 
Rozlišovacím kritériom v tomto prípade nebude následok spôsobený protiprávnym konaním – 
ublíženie na zdraví, ale skuto nos , i došlo k porušeniu dôležitej povinnosti. Prejavený následok, až 
v súvislosti s okolnos ami, za ktorých k nemu došlo – porušením dôležitej povinnosti – zvyšuje 
závažnos  takéhoto konania. Za porušenie dôležitej povinnosti však nie je možné mechanicky 
považova  porušenie akéhoko vek predpisu, ale len takej povinnosti, ktorej porušenie má spravidla 
za následok nebezpe enstvo pre udské zdravie, i teda jej porušením môže ahko dôjs  k ublíženiu 
na zdraví.43 Len pre ilustráciu, priestupku pod a § 49 ods. 1 písm. b) Zákona o priestupkoch je možné 
sa dopusti  aj konaním, ktoré spo íva v nezabezpe ení psa takým spôsobom, aby bola zabezpe ená 
ochrana okolia, predovšetkým ostatných osôb. 

Spolo ným menovate om oboch týchto deliktov je zavinenie z nedbanlivosti ako jeden zo znakov 
subjektívnej stránky ich skutkových podstát a naopak rozdiel je v subjekte, pretože kým v prípade 
priestupku je subjekt všeobecný, tak v prípade trestného inu ublíženia na zdraví pod a § 158 
Trestného zákona sa vyžaduje špeciálny subjekt.44 

Zákon o priestupkoch nedefinuje pojem ublíženia na zdraví, a preto pre vymedzenie tohto pojmu 
musíme analogicky vychádza  z úpravy Trestného zákona, ktorý pod a § 123 ods. 2 ublížením na 
zdraví rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, 
ošetrenie alebo lie enie, po as ktorého bol nie iba na krátky as s ažený obvyklý spôsob života. Pod a 
súdnej praxe sa spravidla vyžaduje s aženie obvyklého spôsobu života najmenej na sedem dní. 
Niekedy práve uvedená doba lie enia alebo s aženia obvyklého spôsobu života má významný dopad 
na odlíšenie alších dvoch korešpondujúcich deliktov, ktoré sme už iasto ne na rtli, a to priestupku 
pod a § 49 ods. 1 písm. d) Zákona o priestupkoch a trestného inu ublíženia na zdraví pod a § 156 
Trestného zákona. Predmetného priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší ob ianske 
spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvineným 
z priestupku, schválnos ami alebo iným hrubým správaním. S týmto priestupkom teda korešpondujú 
viaceré trestné iny45, ale my chceme poukáza  len na jeden z nich, a tým je trestný in ublíženia na 
zdraví pod a § 156 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto inému úmyselne ublíži na zdraví. 
V oboch prípadoch sa tento krát vyžaduje úmyselné zavinenie. Hranica medzi uvedeným 
priestupkom a trestným inom spo íva nielen v stupni závažnosti, ale predovšetkým v spôsobenom 
následku, respektíve v zmene na hmotnom predmete útoku, ktorým je lovek. K záveru, že ublíženie 
na zdraví je takej intenzity, že napl uje skutkovú podstatu trestného inu, bude treba posúdenie 
všetkých významných skuto ností, predovšetkým aká je porucha zdravia alebo iného ochorenia, aká 

                                                            
43) ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentá . 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 1407. 
44) Páchate  musí ma  osobitnú vlastnos , spôsobilos  alebo postavenie – pozri § 128 ods. 8 Trestného zákona. 
45) Trestný in nebezpe ného vyhrážania (§ 360 TZ), ublíženia na zdraví (§ 155 a §156 TZ), krivého obvinenia (§ 345 TZ), krivej 
výpovede a krivej prísahy (§ 346 TZ), poškodzovania cudzích práv (§ 375 TZ), marenia výkonu úradného rozhodnutia (§ 348 ods. 
1 písm. g TZ), násilia proti skupine obyvate ov (§ 359 TZ), výtržníctva (§ 364 TZ), ohovárania (§ 373 TZ) a iné. 
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je intenzita takej poruchy, aké telesné alebo duševné funkcie boli porušené a na akú dlhú dobu, 
akým spôsobom bol s ažený obvyklý spôsob života poškodeného a pod.46 V prípade, že bude ma  
správny orgán pochybnosti o tom, i v konkrétnom prípade je úmyselné ublíženie na zdraví 
priestupkom alebo trestným inom, domnievame sa, že by mal postupova  pod a § 71 písm. a) 
Zákona o priestupkoch a vec postúpi  prokurátorovi alebo orgánu Policajného zboru. 

Právny záver o tom, akú povahu má ujma na zdraví z h adiska, i ide o ublíženie na zdraví pod a § 156 
ods. 1 Trestného zákona alebo len o drobné ublíženie na zdraví, ktoré nedosiahne intenzitu poruchy 
zdravia predpokladanej v zákonnom ustanovení, možno urobi  len na základe odborného vyjadrenia, 
lekárskeho potvrdenia alebo znaleckého posudku (R 5/1995-I).47 

Spôsobenie drobného ublíženia na zdraví ako minimálny základ objektu skutkovej podstaty 
priestupku proti ob ianskemu spolunažívaniu vymedzil Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí zo d a 
20. júna 2007, sp. zn. 2 Sž-o-KS 92/2006. Žalobca, ktorý bol uznaný za vinného zo spáchania 
priestupku sa domáhal preskúmania rozhodnutia súdom, ktoré sa v odvolacom konaní dostalo na 
Najvyšší súd SR. Žalobca na odvolacom pojednávaní priznal „že pristúpil k lavici, sestru chytil, pri om 
sa táto udrela o sklo. Zatriasol s ou a vtedy sa udrela o sklo“. Z jeho výpovede mal súd za to, žalovaný 
svoju sestru napadol. Žalobca však namietal, že zo znaleckého posudku, ktorý si nechal vypracova  
pre ú ely odvolacieho súdneho konania, vyplýva, že sestra – poškodená – neutrpela zranenie 
závažného charakteru. Túto námietku považoval odvolací súd za irelevantnú a uviedol, že pre 
naplnenie skutkovej podstaty priestupku proti ob ianskemu spolunažívaniu pod a § 49 ods. 1 písm. 
d) Zákona o priestupkoch posta uje, ak priestupca inej osobe spôsobí drobné ublíženie na zdraví, o 
bolo dané aj v prípade žalobcu.48 

Vyššie uvedené príklady sú len demonštratívnou ukážkou niektorých paralelných (korešpondujúcich) 
skutkových podstát deliktov, na ktorých sme sa pokúsili na rtnú , aká tenká môže by  hranica medzi 
dvoma samostatnými druhmi verejnoprávnych deliktov, z ktorých jedny predstavujú trestné iny ako 
jediných zástupcov verejnoprávnych súdnych deliktov a tie druhé – priestupky, sú zas všeobecne 
vnímané za jadro správneho práva trestného.

                                                            
46) JEMELKA, L. – VETEŠNÍK, P.: Zákon o p estupcích a p estupkové ízení. Komentá . Praha: C.H.Beck, 2011, s. 258. 
47) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon. Ve ký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013, s. 289. 
48) BABIAKOVÁ, E. – HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach priestupkového práva. Bratislava: IURA EDITION, 2012, s. 155 – 156. 
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ABSTRAKT: 
Tento lánok sa bude snaži  reflektova  práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, 
ba o viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s k ú ovou judikatúrou. 
Cie om príspevku však nie je vyjadri  kritiku, ale poukáza  na problematiku zanedbania povinnej výživy vo i 
plnoletým de om vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnú  tak 
transparentnejší a praktickejší preh ad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj 
ponúknu  možné smerovanie de lege ferenda.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
This article will try to react on that matter of fact, which did not find support in theory of the pertinent issue, 
moreover the reasoning of the police and their method of operation was not entirely in compliance with the law 
as well as general court rulings. The aim of this article is, however, not to express criticism, rather to focus on the 
issue of neglecting compulsory maintenance towards major children stemming from my legal point of view and 
from juxtaposing the theory and practice and thus to offer a more transparent and practical overview in a wider 
range than pertinent legal provisions can guarantee, as well as to offer possible heading towards de lege ferenda 
principles.  
 

ÚVOD 
V sú asnej dobe možno skonštatova , že problematika zanedbania povinnej výživy vo vz ahu rodi a 
vo i die a u je pomerne rozpracovaná a ahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných 
publikácií erudovaných odborníkov, ale aj preh adne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych 
diskusných fór, ktoré astokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnos ou aj praktické 
poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez oh adu na to, kto ko ko dôveryhodnosti 
vidí v týchto informáciách, astokrát predstavujú pre neprávnika jediný hodnotný odrazový mostík, 
kedy holé predpisy potrebné odpovede neposkytujú. 

NIEKO KO FAKTOV K VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI 
Vyživovacia povinnos  rodi ov vo i de om pod a Zákona o rodine rozhodne nie je jediným druhom 
vyživovacej povinnosti, aj ke  v rodinnoprávnych veciach predstavuje jedno z najfrekventovanejšie 
upravovaných práv na as po rozvode. Toto však platí výlu ne v súvislosti s úpravou práv a povinností 
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rodi ov maloletého die a a, kedy súd ex offo priamo v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo 
rodi ov, upraví výkon ich rodi ovských práv a povinností na as po rozvode.  

Zákon demonštratívne uvádza, že súd najmä ur í, komu maloleté die a zverí do osobnej starostlivosti, 
kto ho bude zastupova  a spravova  jeho majetok. Sú asne ur í, ako má rodi , ktorému nebolo 
maloleté die a zverené do osobnej starostlivosti, prispieva  na jeho výživu, alebo schváli dohodu 
rodi ov o výške výživného.  

V praxi to znamená, že súd v konaní o rozvode manželstva nebude prihliada  na úpravu rodi ovských 
práv a povinností k die a u, ktoré v ase pojednávania už nadobudlo plnoletos . Súd nebude bra  
oh ad na navrhovanú úpravu práv a povinností vyjadrenú v petite žaloby navrhovate a – rodi a, 
pretože pod a § 65 ods. 3 Zákona o rodine výživné plnoletých detí súd upraví len na návrh.  

Sú asne si treba uvedomi , že nadobudnutím plnoletosti die a a zaniká zákonné zastúpenie rodi mi, 
o znamená, že plnoleté die a (v prípade, že jeho spôsobilos  na právne úkony nebola súdom 

pozbavená, resp. obmedzená) je plne spôsobilé na právne úkony, iže úprava vyživovacej povinnosti 
bude prejednávaná výlu ne na základe návrhu v ob ianskom súdnom konaní, ktoré iniciuje plnoleté 
die a osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. 

Zákon o rodine v § 62 deklaruje, že plnenie vyživovacej povinnosti rodi ov k de om je ich zákonná 
povinnos , ktorá trvá do asu, kým deti nie sú schopné samé sa živi . Hoci ustanovenie používa pojem 
„die a“, nemožno vo vz ahu k vyživovacej povinnosti rodi ov chápa  túto povinnos  výlu ne vo i 
osobe mladšej ako 18 rokov. V tomto smere neobstojí ani argumentácia, že Dohovor o právach 
die a a, ktorý z pozície nadradenosti nad vnútroštátnou právnou úpravou v l. 1 definuje „die a“ ako 
každú udskú bytos  do 18 rokov veku, pokia  pod a zákona vz ahujúceho sa na die a nebola 
plnoletos  dosiahnutá už skôr. Je to jednak preto, lebo definícia die a a slúži len pre ú ely Dohovoru 
o právach die a a, ako interpreta ná pomôcka pre ú ely zmluvy v astiach, ktorá odkazuje na pojem 
die a, a tiež preto, že vyživovacia povinnos  je viazaná na podmienku schopnosti die a a živi  sa 
samo. 

Vyživovacia povinnos  nezaniká okamihom nadobudnutia plnoletosti, ale okamihom, kedy je die a 
objektívne schopné samé sa živi , pri om treba bra  do úvahy jeho vek, zdravotný stav a pod. 

Formulácia ustanovenia, ktoré kladie povinnos  vyživova  svoje deti do asu, kým nie sú schopné 
živi  sa samé vyvoláva astokrát nemalé interpreta né problémy, riešené aj na ústavnej úrovni. 
Z doposia  uvedeného vyplýva, že rodi  je povinný vyživova  svoje die a aj po nadobudnutí 
plnoletosti v prípade, ak die a pokra uje v štúdiu na vysokej škole denného štúdia. Táto povinnos  
nie je dotknutá ani v prípade, ak si die a popri štúdiu privyrába. Ob asný príjem die a a (napr. v ase 
školských prázdnin), ktoré sa inak pripravuje štúdiom na budúce povolanie spravidla neovplyv uje 
vyživovaciu povinnos  rodi ov.1 

Z nálezu Ústavného súdu R zo d a 13. marca 2013, sp. zn. I.ÚS 2306/12 vyplýva:  
Teleológia § 85 ods. 1 Zákona o rodine (na Slovensku § 62 ods. 1 ZR) je zásadne postavená na 
myšlienke loveka plne zodpovedného za svoj osud. Od okamihu nadobudnutia schopnosti samé sa 
živi  má die a svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách, je „strojcom svojho š astia". Záleží 
spravidla len na om (na jeho usilovnosti a i.), v akých majetkových pomeroch bude ži , pokia  v tomto 
oh ade nebude aktívne, negatívne dôsledky si ponesie samé. Zmyslom a ú elom teda je, že pokia  je 
die a už objektívne schopné si samé svoje potreby uspokojova , bolo by nespravodlivé pri íta  jeho 
event. pasivitu v tejto sfére na archu jeho rodi ov v tom zmysle, že by rodi ia boli povinní na alej 
svoje die a živi . 

                                                            
1) Rozhodnutie (Rc) 6 Co 676/67. 
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eský ústavný súd interpretoval ideu zákonodarcu, ktorý zánik vyživovacej povinnosti podmienil 

objektívnej zodpovednosti die a a stara  sa o svoje živobytie po ukon ení štúdia strednej alebo 
vysokej školy. To znamená, že k zániku vyživovacej povinnosti môže dôjs  vtedy, ak die a riadne 
skon í štúdium na prvej vysokej škole denného štúdia. Tu treba zdôrazni , že prípadné alšie 
vzdelávanie popri pracovnej innosti, alebo kontinuálne štúdium na alšej vysokej škole, po 
ukon ení prvej vysokej školy, nie je dôvodom na pokra ovanie, resp. opätovné za atie vyživovacej 
povinnosti rodi ov. Rovnako nezakladá vyživovaciu povinnos , ak die a študuje externou formou bez 
oh adu na to, i je zamestnané alebo nie. Do úvahy prichádza len situácia, kedy die a po ukon ení 
strednej školy nastúpi do zamestnania, avšak po ase sa rozhodne pokra ova  v štúdiu na vysokej 
škole. V tomto prípade sa okamihom zápisu die a a na prvú vysokú školu denného štúdia opätovne 
aktivizuje povinnos  rodi ov toto die a vyživova . 

Na druhej strane, vyživovacia povinnos  môže právom zaniknú  aj pred nadobudnutím 18. roku 
die a a, a to v prípade, ke  die a pred nadobudnutím 18. roku veku uzavrie manželstvo, ím sa de 
facto stáva plnoletým ob anom. Vyživovacia povinnos  rodi ov tu zaniká aj preto, že vyživovacia 
povinnos  manželov predchádza vyživovacej povinnosti rodi ov vo i ich vydatým alebo ženatým 
de om. Rodi ia sú povinní túto vyživovaciu povinnos  plni  podporne len vtedy, ak manžel vzh adom 
na svoje schopnosti a možnosti nie je schopný ju plni  vôbec, alebo nie v plnej miere, napr. tým, že 
študuje na vysokej škole dennou formou štúdia.2 

Pre úplnos  len dodávam, že zdravotné postihnutie die a a, ktoré poberá od štátu sociálne dávky 
(invalidný dôchodok, resp. iné príspevky), nezbavuje rodi a povinnosti vyživova  ho. Z vyššie 
citovaného nálezu ÚS R vyplýva, že objektívna nemožnos  die a a živi  sa samostatne z dôvodu 
ažkého zdravotného postihnutia vedúceho až k pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony, nemôže 

by  pri ítaná na archu tohto die a a v tom zmysle, že by po priznaní sociálnych dávok už nemalo 
ma  právo podie a  sa na životnej úrovni svojich rodi ov (a že by nemalo ma  právo na výživné zo 
strany rodi a). Takto znevýhodnené die a si svoje postihnutie nespôsobilo a naopak potrebuje pomoc 
po všetkých stránkach, aby jeho život bol o najviac znesite ný v rámci už tak zna ne obmedzených 
možností. Dôsledky (aj majetkové, t. j. vyživovacia povinnos ) takéhoto postihnutia die a a preto 
musia ís  na archu toho, kto (ako racionálna bytos ) die a na svet, dobrovo ne a pri vedomí si 
všetkých možných dôsledkov, priviedol, teda rodi a, pokia  to samozrejme jeho majetkové možnosti 
objektívne umož ujú. 

PRE IN ZANEDBANIA POVINNEJ VÝŽIVY 
Zanedbanie povinnej výživy zo strany rodi a vo i de om, pri om je úplne irelevantné i ide 
o povinnos  vo i maloletým alebo už plnoletým de om, môže za istých okolností naplni  skutkovú 
podstatu pre inu zanedbania povinnej výživy pod a § 207 Trestného zákona. Pod a druhového 
objektu ide o trestný in proti rodine a mládeži, ktorý vo vz ahu k jednotlivcovi predstavuje takú 
hodnotu, ktorú štát vníma ako potrebnú chráni  aj prostriedkami trestnej represie. Paragraf 207 ods. 
1 upravuje skutkovú podstatu nasledovne: Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, o 
aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnos  vyživova  alebo zaopatrova  iného, potrestá sa od atím 
slobody až na dva roky. Zákon teda predpokladá neplnenie si vyživovacej povinnosti najmenej trikrát 
v intervale dvoch rokov. iže, ak rodi  nezaplatí výživné za mesiac február, avšak za marec a apríl 
zaplatí a potom opä  nezaplatí, ak sa naplní zákonná podmienka trikrát v období dvoch rokov, 
dochádza k naplneniu skutkovej podstate pre inu zanedbania povinnej výživy pod a § 207 ods. 1. 
resp. ods. 2 Trestného zákona. Je však nutné doda , že samotná skuto nos  neplatenia výživného 
trikrát v období dvoch rokov ešte neznamená, že rodi  bude automaticky braný na zodpovednos  
a v súlade so zákonom trestne stíhaný. Trestný zákon funguje na ur itých princípoch, ako napr. 
princíp subsidiarity trestnej represie podmie ujúcom použitie trestného práva len ako prostriedku 

                                                            
2) Rozhodnutie (Rc) 2 Cz 44/71. 
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ultima ratio. Znamená to, že hoci sa formálne naplnila skutková podstata trestného inu, die a, resp. 
rodi  by mali zvažova  svoje alšie právne kroky postupne. Trestný zákon nemôže by  donucovacím 
nástrojom tam, kde existujú efektívne inštitúty v réžii ob ianskeho práva alebo iného právneho 
odvetvia. V praxi to znamená, že ak rodi  neplní svoju povinnos , musí by  zo strany oprávneného 
najprv vyzvaný na zaplatenie neformálnou cestou. Nie je to len otázka slušnosti a etiky, orgány inné 
v trestnom konaní by mali skúma  i boli využité všetky možné spôsoby k dosiahnutiu nápravy. Nie 
je predsa vhodné bez snahy o zistenie dôvodu hne  sa obraca  na exekútora alebo políciu. Treba 
zisti , aké prí iny viedli k omeškaniu a snaži  sa o nájdenie kompromisu. Bolo by predsa nevhodné 
a prive mi prísne hne  hrozi  exekúciou vo i rodi ovi, ktorý riadne plní svoju povinnos  už nieko ko 
rokov. Jeho do asná insolventnos  môže by  zaprí inená mnohými objektívnymi okolnos ami, ktoré 
vždy treba pri posudzovaní prípadu bra  do úvahy. Rozsudok krajského súdu v Žiline vyslovil záver, 
že samotné zistenie, že osoba si neplní svoju zákonnú povinnos  vyživova  iného, ešte neznamená, že 
sa dopúš a trestného inu zanedbania povinnej výživy pod a § 207 Trestného zákona. Pre vyslovenie 
záveru, že obvinený sa dopustil trestného inu pod a § 207 Trestného zákona, musí by  preukázaná 
aj subjektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného inu. Pri skúmaní zavinenia páchate a 
trestného inu pod a § 207 Trestného zákona, je potrebné vychádza  z jeho sociálnej, majetkovej 
a finan nej situácie, pri om treba náležite zisti  i dôvody, ktoré sa o túto jeho situáciu pri inili. Ak 
nebude preukázané naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného inu už 
v prípravnom konaní, prichádza do úvahy postup pod a § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku 
(teda trestné stíhanie by mohlo by  zastavené). 

Tak ako pri všetkých medzi udských vz ahoch, jedným základom je komunikácia medzi u mi. 
Pochopite ne, že samotná otázka úpravy výživy je vyústením rozvodu manželov, teda ich vážneho 
narušenia manželských vz ahov ale nemusí za každých okolností znamena  maximálnu vzájomnú 
nenávis  a neznášanlivos . Aj ke  súd manželstvo rozviedol pre vskutku vážne dôvody, treba ma  na 
vedomí, že spolo né die a vždy bude istým spôsobom týchto udí spája . Bolo by vhodné sa medzi 
sebou správa  aspo  vtedy s rešpektom a primerane vhodným spôsobom, ke  sa riešia potreby 
spolo ných detí. Nepovažujem za vhodné ani slušné striehnu  na prvý moment náznaku pochybenia 
rodi a a využi  nesplnenie povinnosti vo i spolo nému die a u na akúsi osobnú pomstu, i už za 
úmyselné, alebo neúmyselné zavinenie rozvodu, a rieši  vec ihne  prostriedkami exekúcie alebo 
trestným oznámením. 

Každý prípad je vysoko individuálny a takýto prístup aj vyžaduje. Pochopite ne, že záleží len na 
rodi ovi, ako bude k svojej povinnosti pristupova , teda subjektívne okolnosti, ako aj objektívne 
okolnosti, ktoré sa ovplyvni  nedajú, alebo len ve mi ažko. Situácia sa bude inak posudzova , ak sa 
rodi  aktívne snaží rieši  svoju platobnú neschopnos , komunikuje s die a om alebo 
s exmanželom/kou a žiada o pochopenie vzniknutej situácie. Treba skúma  aké skuto nosti viedli 
k jeho platobnej neschopnosti a tieto zoh adni  pri eventuálnom vyvodení zodpovednosti. 

Ak však dôjde k opa nému extrému a rodi  prestane plni  svoju povinnos  bez akéhoko vek 
relevantného dôvodu a nepodá racionálne vysvetlenie prichádza do úvahy pristúpenie k nútenému 
výkonu povinnosti cez exekútora. Tento krok má význam najmä vo vz ahu k uplatneniu si nároku na 
náhradné výživné pod a zákona . 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.3 

Ak však die a, resp. rodi , ktorému sa die a zverilo do starostlivosti nesp a podmienky na uplatnenie 
si nároku o náhradnom výživnom, má k dispozícii poslednú možnos  a to iniciova  trestné 
oznámenie. 

                                                            
3) Plný názov: Zákon . 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona . 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky . 615/2006 v znení neskorších predpisov. 
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Podanie trestného oznámenia pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty pre inu zanedbania 
povinnej výživy predstavuje krajné kvázi riešenie bezvýchodiskovej situácie, kedy neexistuje iná 
efektívna možnos  vymoženia si práva. 

Ako už bolo spomenuté, úpravu práv rodi ov maloletého die a a súd upraví aj bez návrhu. Daný 
rozsudok je zárove  aj exeku ný titul, resp. pri iniciovaní trestného oznámenia predstavuje dôkazný 
materiál. Polícia nie je viazaná rozsudkom v ob ianskom súdnom konaní pri zis ovaní, i bol porušený 
zákon. Uvedené potvrdzuje aj rozsudok NS SR: orgány inné v trestnom konaní nie sú pri posudzovaní 
trestnej zodpovednosti páchate a za neplnenie zákonnej povinnosti vyživova  alebo zaopatrova  
iného v zmysle § 213 Tr.zák. (teraz § 207) o trestnom ine zanedbania povinnej výživy viazané 
rozhodnutím, v ktorom súd v ob ianskoprávnom konaní stanovil túto povinnos  a výšku výživného.4 

Tu však prichádza do úvahy otázka, o v prípade, ak plnoleté die a nedisponuje rozsudkom 
v ob ianskom súdnom konaní. Je možné tvrdi , že sa rodi  dopustil zanedbania povinnej výživy? 

V praxi môžu nasta  situácie, kedy rodi  po rozvode manželstva platí výživné k rukám plnoletého 
die a a na základe dohody. Zákon o rodine vyžaduje schválenie dohody súdom len pri maloletých 
de och. Dohodu medzi osobami, ktoré sú povinné poskytova  výživné, a osobami, ktoré sú na výživu 
odkázané, možno akceptova  len vtedy, ak ide o osoby plnoleté.5 

Pochopite ne, ak sa rodi  s die a om riadne dohodnú a rodi  chápe svoju povinnos , nie je potrebné 
za každých okolností žiada  ur enie výšky výživného v súdnom konaní. V prípade ak sa však situácia 
zmení, die a môže kedyko vek poda  návrh na príslušný súd domáhajúc sa ur enia výšky vyživovacej 
povinnosti. K samotnému návrhu je minimálne nutné pripoji : 

• fotokópiu rodného listu,  
• potvrdenie o návšteve školy, potrebné na uznanie statusu študenta,  
• právoplatný rozsudok, ktorým súd manželstvo rodi ov die a a rozviedol, 
• v prípade ak die a žije u jedného z rodi ov, tak potvrdenie o výške poskytovanej mzdy 

zamestnávate om, resp. iné dokumenty potvrdzujúce príjmy rodi a. 

Z dikcie ust. § 62 Zákona o rodine je zrejmé, že plnenie vyživovacej povinnosti rodi ov k de om je ich 
zákonná povinnos . Táto vzniká momentom narodenia die a a. Rodi , ktorý nemá spôsobilos  na 
právne úkony v plnom rozsahu, nemôže vykonáva  rodi ovské práva a povinnosti, ale svoje die a 
vyživova  musí.6 

Skuto nos , že vyživovacia povinnos  vzniká priamo zo zákona je presne ten dôvod, na základe 
ktorého sa domnievam, že existencia rozsudku vo vz ahu k rodi ovi je pri iniciovaní trestného 
oznámenia irelevantná. Povinnos  vyživova  die a nevzniká nadobudnutím právoplatnosti súdu 
o ur enie výživného. Je pravda, že výšku výživného plnoletej osoby upraví súd len na návrh, to ale 
neznamená, že do asu, kým súd v ob ianskom konaní rozhodne, rodi  nemá túto povinnos , ako aj 
rovnako neplatí, že rodi  sa nemôže dopusti  pre inu zanedbania výživy. Najvyšší súd SR judikoval: 
Z ustanovenia § 86 ods. 3 Zák. o rod. (teraz § 65 ods.3) nemožno však vyvodi  záver, že rodi  
plnoletého die a a, ktoré nie je schopné samo sa živi , nemá vo i nemu vyživovaciu povinnos , a že 
táto povinnos  mu vznikne až súdnym rozhodnutím.7 

Vyživovacia povinnos  vzniká priamo zo zákona, preto súdne rozhodnutie má len deklaratórny 
charakter.8 

                                                            
4) Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. septembra 1992, sp. z. 7 Tz 57/92 5 LAZAR J. a kol. Ob ianske právo hmotné, IURA EDITION 
2010; str. 405. 6 detto. 
5) LAZAR J. a kol. Ob ianske právo hmotné, IURA EDITION 2010; str. 405 
6) detto 
7) Rozhodnutie (Rc) 2 Cz 64/74. 
8) LAZAR J. a kol. Ob ianske právo hmotné, IURA EDITION 2010; str. 418. 
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Orgány inné v trestnom konaní sú oprávnené a musia rieši  takúto otázku v rámci posudzovania 
predbežných otázok a sú povinné postupova  pod a zákonného h adiska rozhodujúceho pre 
stanovenie výšky výživného. Tieto h adiská upravuje Zákon o rodine, v zmysle ktorého sa pri ur ení 
výživného musí prihliadnu  k odôvodneným potrebám oprávneného ako aj k schopnostiam 
a možnostiam povinného. Pritom k schopnostiam a možnostiam povinného sa prihliadne aj vtedy, 
ke  sa povinný vzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého 
majetkového prospechu. 

Ak už súd v konaní rozhodol, ale rozsudok ešte nenadobudol právoplatnos , táto skuto nos  ni  
nemení na dôvodnosti podania trestného oznámenia. Ešte neprávoplatný rozsudok na základe 
ktorého súd zaviazal rodi a uhradi  aj zro né výživné neopráv uje orgány kvalifikova  vec ako 
nedôvodnú na za atie trestného stíhania. Argument pod a ktorého, sa odvoláva na neprávoplatnos  
rozsudku nemení ni  na skuto nosti, že rodi  svoju povinnos  zanedbal. Aj keby sa odvolal, odvola  
sa môže len vo vz ahu k výške výživného a nie k samotnej povinnosti výživné plati . 

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy sa trestné oznámenie odmietlo, pretože sa vec vyhodnotila ako 
nedôvodná na za atie trestného stíhania. V tejto súvislosti ešte poukážem na postup, aký prax 
ponúkla. Ak v ob ianskom právnom konaní súd rozhoduje o ur ení výšky výživného, plnoleté die a 
si môže nárokova  neposkytnuté výživné spätne len od okamihu podania návrhu na súd. To 
znamená, že ak rodi  nezaplatí za január a vo februári podá návrh, súd pri vy íslení konkrétnej výšky 
výživného na alšie obdobie zo zákona nemôže zaviaza  rodi a aby výživné v ur enej výške uhradil 
spätne aj za január. Toto sa však netýka pri maloletých de och. Pri plnoletých de och je pre súd 
relevantný okamih de  podania návrhu. Od tohto okamihu môže súd zaviaza  rodi a na zaplatenie 
zro ného výživného a ur enie bežného výživného na nasledujúce obdobie. Pre ilustráciu uvediem 
nasledovný príklad: rodi  meškal s uhradením výživného, ktoré bolo ur ené na základe dohody medzi 
plnoletým die a om a povinným rodi om. Z dôvodu, ktorý môže by  takmer akýko vek sa die a 
rozhodne, že výšku výživného chce ma  ur ené súdom (napr. ak sa jeho výdavky zvýšili a rodi  
nesúhlasí s platením vyššej vyživovacej sumy) a podá návrh na súd. Súd vytý i pojednávanie až o 6 
mesiacov od dátumu podania a v tejto dobe rodi  neplní svoju vyživovaciu povinnos  ani s asti. Súd 
rodi a zaviaže s uhradením zro ného výživného (za obdobie od podania návrhu do dátumu 
pojednávania) a bežné výživné na nasledujúce obdobie. (Rodi  je teda povinný uhradi  zro né 
výživné 6 x ur ená suma súdom + bežné výživné na nasledujúce obdobie vždy k nejakému d u.) Ak 
je zro né výživné vysoké súd môže iastku rozdeli  na nieko ko splátok. 

Diskutabilné riešenie ponúkla prax, ktorá vyhodnotila takmer identický skutkový stav na základe 
takéhoto rozsudku ako nedôvodný na za atie trestného stíhania, o nepovažujem za správny postup. 
Z odôvodnenia, na základe ktorého sa dospelo k tomuto záveru je zrejmé, že za iatok plynutia 
trojmesa nej lehoty sa posudzoval od okamihu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorý 
povinného rodi a zaviazal platením výživného. Policajný orgán, ktorý posudzuje dôvodnos  
trestného oznámenia nie je viazaný rozsudkom v ob ianskom súdnom konaní a preto nemožno 
súhlasi  s tým, ak posúdenie oprávnenosti je založené výlu ne na rozsudku, ktorý ustanovil novú 
lehotu na uhradenie zro ného (dlžného výživného), pretože v súvislosti s ur ením okamihu 
spáchania trestného inu je táto lehota irelevantná. 

Najvyšší súd SR v tejto veci uviedol:  
Vyživovacia povinnos  rodi a vo i die a u vzniká priamo na základe zákona [§ 62 (teraz § 85) Zákona 
o rodine]. Preto za za iatok páchania trestného inu zanedbania povinnej výživy pod a § 207, (teraz 
§ 213 Tr. zák.) rodi a vo i die a u treba považova  de , od ktorého prestal rodi  zavinene plni  svoju 
vyživovaciu povinnos  bez oh adu na to, i o povinnosti plati  výživné a o jeho výške rozhodol už 
predtým súd v ob ianskoprávnom konaní. Ak takéto rozhodnutie nebolo dosia  vydané, súd 
v trestnom konaní rozhodne o výživnom ako o predbežnej otázke pod a § 9 ods. 1 Tr. por. Pretože ide 
o otázku viny, súd v trestnom konaní nie je viazaný rozhodnutím súdu v ob ianskoprávnom konaní 
ani vtedy, ke  tento súd už rozhodol, ale posudzuje túto otázku samostatne (§ 9 ods. 1 Tr. por.). 
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Rozhodnutie súdu v ob ianskoprávnom konaní však súd v trestnom konaní zhodnotí ako dôkaz pod a 
§ 2 ods. 6 Tr. por.9 

Povinnos  vyživova  svoje deti zákon o rodine upravuje okrem § 62 ods. 1 a 2 aj v odseku 3 pod a 
ktorého:  
Každý rodi  bez oh adu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plni  svoju 
vyživovaciu povinnos  v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na 
nezaopatrené neplnoleté die a alebo na nezaopatrené die a pod a osobitného zákona.  

Inštitút minimálneho výživného je upravený zákonom v rozsahu 30% životného minima, o 
v sú asnosti predstavuje sumu 27,13 EUR. Túto minimálnu sumu je rodi  povinný plati  za každých 
okolností, bez oh adu na aživú finan nú situáciu v akej sa nachádza. Vychádza sa z prezumpcie, 
pod a ktorej, každý rodi  je schopný vyživova  svoje nezaopatrené die a aspo  v minimálnom 
rozsahu. 

ZÁVER 
Trestnos  pre inu zanedbania povinnej výživy pod a § 86 ods. 1 písm. a) a b) Trestného zákona môže 
zaniknú , ak trestný in nemal trvalo nepriaznivé následky a páchate  svoju povinnos  dodato ne 
splnil skôr, než sa súd odobral na závere nú poradu, resp. ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytol oprávnenému náhradné výživné v plnej výške pod a rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný 
in nemal trvalo nepriaznivé následky a páchate  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil 

náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na závere nú poradu.  

Je zrejmé, že ú elom zákona nie je za každých okolností tresta  rodi a, ale prinúti  ho plni  si to, o 
má plni . Zákon samotný garantuje zánik trestnosti inu, ak rodi  svoj dlh zaplatí najneskôr na 
pojednávaní. Aj polícia pri procesných úkonoch necháva as, aby rodi  uhradil to, o má uhradi , to 
znamená, že nie je ú elom týmto spôsobom rodi a diskvalifikova , pretože by to v kone nom 
dôsledku mohlo by  kontraproduktívne. 

 

                                                            
9) Rozhodnutie R 32/1979. 
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ABSTRAKT: 
Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na preh ad vybraných základných princípov legislatívnej innosti 
s poukazom na problematické aspekty ich dodržiavania. Ide o princípy týkajúce pravidiel legislatívnej techniky, 
právneho jazyka, novelizácií právnych predpisov, ako aj formulácie dôvodovej správy, i pripomienok v rámci 
pripomienkového konania v legislatívnom procese návrhu právneho predpisu. Obsahom príspevku sú aj možné 
alternatívy zdokonalenia legislatívneho procesu z h adiska legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The author in her article focuses on an overview of selected basic principles of legislative activity with reference 
to the problematic aspects of their compliance. There are the principles concerned to rules of legislative 
technique, legal language, amendments of laws and the formulation of the explanatory report, or the comments 
in marking up proceeding in legislative process of the draft of an act. The article includes also possible alternatives 
of improving of the legislative process from the point of view of legislative rules of creating legal acts. 
 

ÚVOD 
Základným predpokladom vytvorenia vyváženého a stabilného právneho poriadku a jeho 
efektívneho fungovania sú zrozumite ne, jednozna ne a jednotne formulované texty právnych 
predpisov, ktoré následne umožnia bezproblémovú aplikáciu a interpretáciu právnych noriem v nich 
obsiahnutých. To znamená, že spôsob vyjadrenia ur itej, právnou normou regulovanej skuto nosti, 
by mal umož ova  jej adresátom jednoduché a jednozna né poznanie vôle zákonodarcu.  

Pre právny poriadok Slovenskej republiky sú asnej doby je prízna ná neustála legislatívna aktivita 
spo ívajúca v prijímaní nových právnych predpisov a v nespo etných novelizáciách existujúcej 
právnej úpravy. Dôsledkom tejto tzv. produktívnej legislatívnej innosti je asto nepreh adnos , 
nezrozumite nos , nekonzistentnos , mnohozna nos  a rozpornos  textov právnych predpisov. 

Tento nežiaduci stav je iasto ne spôsobený aj zanedbávaním, prehliadaním, podce ovaním, i 
priamym nedodržiavaním základných princípov legislatívnej innosti. Cie om tohto príspevku je 
preh ad vybraných základných princípov legislatívnej innosti s poukazom na ich nedodržiavanie, ako 
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aj možné alternatívy zdokonalenia legislatívneho procesu z h adiska legislatívnych pravidiel tvorby 
právnych predpisov. 

1. PRINCÍP JEDNOTNÉHO DODRŽIAVANIA PRAVIDIEL LEGISLATÍVNEJ TECHNIKY 
Legislatívna technika je dôležitou sú as ou tvorby právnych predpisov. Zameriava sa na postupy 
a pravidlá týkajúce sa vonkajšej stránky právnej normy, ako aj na postupy a pravidlá týkajúce sa 
vnútornej štruktúry a obsahu právnych noriem a právnych predpisov. Legislatívna technika 
predstavuje innos  a zárove  aj schopnos  da  právnym normám formu potrebnú pre efektívnos  
právneho predpisu. 

V sú asnosti existujú dva osobitné dokumenty, a to Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky 
schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 v znení neskorších zmien a doplnení a Legislatívne 
pravidlá tvorby zákonov . 19/1997 Z. z. Legislatívne pravidlá vlády SR upravujú postup pri tvorbe 
zákonov, ktorých návrhy podáva vláda SR Národnej rade SR a tiež proces prípravy, predkladania 
a prerokúvania nariadení vlády a ostatných vykonávacích predpisov. Legislatívne pravidlá tvorby 
zákonov ur ujú spôsob tvorby ústavných zákonov a zákonov pre navrhovate ov, ktorými sú poslanci 
Národnej rady SR alebo výbory Národnej rady SR. Tieto dva dokumenty obsahujú úpravu rovnakých 
inštitútov a Legislatívnotechnické pokyny tvoria prílohu k obom uvedeným dokumentom. 

Aj napriek skuto nosti, že obidva dokumenty obsahujú úpravu rovnakých inštitútov, spôsob 
uplat ovania pravidiel legislatívnej techniky na úrovni vládnej a na úrovni parlamentnej sa líši. 
V praxi sa asto stáva, že vo fáze pripomienkovania a prerokovania návrhu zákona na úrovni vládnej, 
sú k ustanoveniam návrhu zákona vznesené legislatívnotechnické pripomienky, ktoré predkladate  
návrhu zákona akceptuje a zapracuje. V alšej fáze legislatívneho procesu návrhu zákona, pri jeho 
prerokovaní na úrovni parlamentnej, sú k návrhu zákona vznesené alšie legislatívnotechnické 
pripomienky a mnohé z nich sú asto vznesené k tým ustanoveniam, konkrétne k tým istým pojmom 
i úpravám, ktoré boli spracované a upravené pod a pripomienok na vládnej úrovni. Problémom je, 

že ide o pripomienky požadujúce uplatnenie iného, tiež akceptovate ného spôsobu použitia pravidiel 
legislatívnej techniky. Legislatívnu prax v tomto smere sa doposia  nepodarilo zjednoti , aj napriek 
prebiehajúcim diskusiám. Tieto rozdielne spôsoby uplatnenia legislatívnej techniky nemožno vo 
všeobecnosti považova  za nesprávne, sú akceptované a bežne používané. Problémom však je 
výsledná nejednotnos  ich použitia v právnych predpisoch. alším dôležitým sprievodným faktorom 
uvedeného problému je asového h adisko. Ak by sa zjednotil spôsob uplat ovania pravidiel 
legislatívnej techniky, dosiahla by sa aj úspora asu, a to z dôvodu, že sa konkrétny návrh zákona 
nebude pripravova  jedným spôsobom použitia legislatívnej techniky a následne upravova  v zmysle 
iného spôsobu použitia legislatívnej techniky. 

V praxi sa tento problém prejavuje tak, že konkrétne ministerstvo poverené vypracovaním návrhu 
zákona, prípadne novelizáciou pôvodného zákona, vypracuje návrh zákona v súlade s Legislatívnymi 
pravidlami vlády SR. Po ukon ení medzirezortného pripomienkového konania a po prerokovaní 
návrhu zákona v Legislatívnej rade vlády SR, predkladate  návrh zákona upraví pod a vznesených 
legislatívnotechnických pripomienok, ktoré je potrebné akceptova , pretože aj správnos  
navrhovaného uplatnenia spôsobu legislatívnej techniky nemožno poprie . 

Po schválení návrhu zákona vládou SR a po postúpení návrhu zákona do druhého ítania v Národnej 
rade SR, k návrhu zákona vypracuje stanovisko Legislatívny odbor Kancelárie Národnej rady SR. Ten 
uplatní k návrhu zákona pripomienky spo ívajúce v inom spôsobe uplatnenia pravidiel legislatívnej 
techniky, Avšak argumentácia, že predmetné znenie bolo upravené pod a pripomienok na úrovni 
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vládnej, neobstojí, pretože opä  ide o tiež štandardne používaný spôsob uplatnenia pravidiel 
legislatívnej techniky. 

Faktor úspory asu z dôvodu jednotného uplatnenia pravidiel legislatívnej techniky by teda spo íval 
v tom, že by nebola potrebná argumentácia, vysvet ovanie a obhajovanie použitia ur itého spôsobu 
použitia legislatívnej techniky. 

V tomto kontexte súvisiacim problémom je, že aj pokia  ide o samotné Legislatívne pravidlá, 
v mnohých prípadoch nevyjadrujú ur itý a definitívny spôsob použitia legislatívnej techniky, ale 
vyjadrujú ho slovom „napríklad“. Dôsledkom je opä  nejednotný prístup a rozdielna aplikácia 
pravidiel legislatívnej techniky pri tvorbe právneho predpisu, ktorého vonkajším prejavom je 
nejednotnos  výrazovej stránky právnych predpisov. 

Východiskom predmetného problému by bola komparácia, zosúladenie a prepojenie legislatívnych 
pravidiel vlády SR a legislatívnych pravidiel Národnej rady SR do jedného celku, optimalizácia 
a inovácia legislatívnej techniky a jej spresnenie a zjednozna nenie za ú elom dosiahnutia 
jednotného používania jej pravidiel. O akávaným prínosom ingerencie uvedeného princípu je 
v neposlednom rade aj predchádzanie nerešpektovania, nedodržiavania, i obchádzania základných 
legislatívnotechnických požiadaviek pri tvorbe právnych predpisov. 

Dôležitos  jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplat ovania jej pravidiel z h adiska 
úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 
uviedol: „Aj ke  legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznos , t. j. nie 
sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry 
právotvorby garantujúcej (zabezpe ujúcej) ur itú systematickú a systémovú formálno-právnu 
jednotnos  a konzistentnos  nášho právneho poriadku.“ 

2. PRINCÍP ZÁKAZU NEPRIAMYCH NOVELIZÁCIÍ 
V záujme komplexnosti právnej úpravy by náležitosti obsiahnuté v jednom právnom predpise mali 
by  sústredené v tomto právnom predpise. Cie om je predís  situáciám, ke  as  úpravy, ktorá 
systematicky patrí do ur itého právneho predpisu, je obsahom iného právneho predpisu, a tým 
tento právny predpis nepriamo novelizuje. 

Aj sú asne platné Legislatívne pravidlá vlády SR v lánku 10 ustanovujú, že „novelizácia zákona sa 
vykonáva formou priamej novelizácie, t. j. tak, že sa v úvodnej vete zákona výslovne uvádza, ktorý 
zákon sa má novelizova , pri om treba dba  na o najvä šiu preh adnos  a zrozumite nos . Nepriama 
novelizácia zákona, t. j. zmeny a doplnenie iného zákona ustanoveniami navrhovaného zákona bez 
uvedenia jeho úplnej citácie v samostatnom lánku ozna enom rímskou íslicou ( íslicami), je 
neprípustná. Neprípustná je aj taká novelizácia, ktorá v osobitnom lánku novelizuje jeden zákon 
alebo viac zákonov bez toho, aby sa uviedlo, ktoré konkrétne ustanovenie novelizovaného zákona 
(zákonov) sa mení alebo dop a.“ 

K nepriamej novelizácii dochádza tak, že sa zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú jedného zákona, 
priamo a výslovne uvedú v texte iného zákona, bez toho, aby sa uviedol tento zákon, ktorého sa 
zmeny týkajú, samostatne. K problému nepriamej novelizácie v sú asnosti dochádza pomerne asto. 
V ich dôsledku sa stráca komplexnos  právnej úpravy, právny poriadok sa stáva nepreh adný, 
vnútorne roztrieštený a nekonzistentný. Nežiaducim dôsledkom je tiež jeho vnútorná rozpornos . 

Dôvodom, pre o dochádza k nepriamym novelizáciám, je snaha navrhovate a upravi  celú 
problematiku, ktorú zamýš a právne regulova , v jednom právnom predpise. Pritom ale nerešpektuje 
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skuto nos , že predmetná problematika nie je len obsahom jedného zákona, ale dotýka sa viacerých 
právnych predpisov, ktoré však navrhovate  v samostatnom lánku sú asne nenovelizuje. Tak 
dochádza k situáciám, že jeden právny predpis nepriamo zmení iný právny predpis, o v kone nom 
dôsledku môže vyvola  rozpornos  týchto právnych predpisov a je tak narušená právna istota ich 
adresátov. 

alším problematickým aspektom súvisiacim s nepriamou novelizáciou je asté nepochopenie, o 
v skuto nosti nepriama novelizácia je, a jej zamie anie s priamou novelizáciou. Na základe 
vykonaného náhodného prieskumu o tejto skuto nosti sved ia okrem iného aj mnohé odborné 
lánky, i dokonca rozhodnutia súdov. Zákon, ktorým sa v samostatnom noveliza nom lánku menil 

iný zákon, štandardným spôsobom, teda priamou novelou, je ozna ovaný ako nepriama novela. 
K zamie aniu s nepriamou novelizáciou asto dochádza aj v prípade prílepkov, t. j. novelizácii 
nesúvisiacich právnych predpisov v rámci alších noveliza ných lánkov. 

Cie om v tejto oblasti by malo by  zvýšenie dôrazu na zvyšovanie odborného povedomia legislatívcov 
v tejto oblasti. Dôsledné dodržiavanie tohto zákazu si totiž vyžaduje legislatívne zru nosti, rozh ad 
a vnímanie komplexnosti, konzistentnosti a súvz ažnosti právneho poriadku, vedené snahou o ich 
zachovanie.  

3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH 
PREDPISOV V RÁMCI ALŠÍCH NOVELIZA NÝCH LÁNKOV) 

S cie om zabezpe i  transparentný a otvorený legislatívny proces súvisí aj princíp zákazu tzv. 
prílepkov. V praxi sa asto stáva, že návrh zákona je v schva ovacej etape na úrovni Národnej rady 
SR pozme ujúcim návrhom doplnený o alší noveliza ný lánok, obsahom ktorého je novelizácia 
právneho predpisu, ktorá s právnou úpravou pôvodného návrhu zákona nijako nesúvisí. Ide o cielené 
urýchlenie legislatívneho procesu spo ívajúce v obchádzaní základných princípov legitímneho 
priebehu tvorby právneho predpisu, bez možnosti verejnosti a nezriedka aj dotknutých rezortov 
verejnej správy vyjadri  sa k obsahu navrhovanej právnej úpravy. 

Takýto stav je nežiaduci, dalo by sa mu však predís  tak, že sa výslovne ustanovia obmedzenia vo 
vz ahu k dop aniu novelizácií alších zákonov do návrhu zákona prerokúvaného na úrovni Národnej 
rady SR, a to v tom zmysle, že v priebehu rokovania o návrhu zákona na úrovni Národnej rady SR, by 
bolo možné jeho obsah doplni  novelizáciou iného zákona len za splnenia podmienky, že ide o zmeny 
a doplnenia, ktoré obsahovo súvisia s prerokovávaným návrhom zákona.  

4. PRINCÍP DODRŽIAVANIA KODIFIKOVANEJ PODOBY ŠTÁTNEHO JAZYKA V PRÁVNYCH 
PREDPISOCH 

Pod a § 3 ods. 2 zákona . 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov sa zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vydávajú 
v štátnom jazyku v jeho kodifikovanej podobe. Kodifikovaná podoba štátneho jazyka je schválená 
opatrením Ministerstva kultúry SR z 8. apríla 2008 . MK 1501/2008-10/5088 o vyhlásení 
kodifikovanej podoby štátneho jazyka1 (4 kodifika né príru ky2).  

                                                            
1) Dostupnos  na internete: http://old.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/umenie/ttny-jazyk/kodifikan-prruky/untitled2 
2) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavate stvo Slovenskej akadémie vied, 3. vydanie 2000. 
Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavate stvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003. 
Krá , Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladate stvo, 3. vydanie 1996. 
Ruži ka, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavate stvo Slovenskej akadémie vied 1966. 
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Požiadavka kodifikovanej podoby štátneho jazyka vyžaduje, aby sa už pri tvorbe právneho predpisu 
dôsledne rešpektovalo a dodržiavalo používanie spisovného jazyka. Sú asná legislatívna prax však 
v zna nej miere zanedbáva dôraz na jazykovú stránku právnych predpisov, výsledkom oho je 
množstvo nespisovných slov v ich obsahu. Opomína sa aj skuto nos , že kodifikovanou podobou sa 
rozumie nielen gramatická a výrazová správnos  slova, ale aj jeho kodifikovaný význam. V právnych 
predpisoch sa tak slovám asto prira uje iný význam, než je ich význam ur ený príslušnou 
kodifika nou príru kou. 

Dodržiavanie požiadavky kodifikovanej podoby štátneho jazyka je vzh adom na sú asný stav 
jazykovej stránky právnych predpisov na mieste, avšak je potrebné rešpektova  aj skuto nos , že 
túto požiadavku nemožno uplat ova  absolútne. Je nevyhnutné taktiež dodržiavanie požiadavky 
ustálenosti právnej terminológie, teda prihliadanie na vžitú a zaužívanú právnu terminológiu, 
sú as ou ktorej sú niekedy aj nespisovné slová, avšak ide o ustálené a rešpektované právne pojmy 
s asovo stálym obsahom a významom. Nahradenie týchto pojmov kodifikovanou podobou by 
znamenalo stratu samotnej podstaty významu pojmu. Aj ke  existuje dôvodná opodstatnenos  
použitia a zachovania týchto pojmov v právnom jazyku, v tejto rovine je však alším legislatívnym 
nedostatkom to, že ustálenos  ich jednotného používania je narušená súbežným ozna ovaním tej 
istej skuto nosti kodifikovanou podobou pojmu (napríklad vada konania – chyba konania).  

V tejto súvislosti sa zdôraz uje potreba doriešenia otázky zabezpe enia definitívnej jazykovej 
správnosti textov právnych predpisov, opodstatnenos  zachovania zaužívaných, ustálených, 
tradi ných a špecifických právnych pojmov v právnych predpisoch a nevyhnutnos  zjednotenia ich 
používania. 

5. PRINCÍP PRIMERANEJ NEVYHNUTNOSTI POUŽITIA CUDZÍCH SLOV V PRÁVNYCH 
PREDPISOCH 

S prihliadnutím na rešpektovanie kodifikovanej podoby štátneho jazyka pri tvorbe právneho 
predpisu, nie je vždy úplne možné vyhnú  sa použitiu cudzieho slova, ktoré nezodpovedá 
kodifikovanej spisovnej podobe. Problémom však je, že cudzie slová sa v právnych predpisoch 
používajú asto aj v prípadoch, kedy ich použitie nie je opodstatnené, i nevyhnutné a sú vhodne 
nahradite né slovenským ekvivalentom. Pritom nejde o také slová, ktoré síce majú cudzí pôvod, 
avšak ich používanie sa ustálilo nato ko, že sa stali prirodzenou sú as ou právnej terminológie. 

Mnoho cudzích slov sa do nášho právneho poriadku dostáva aj v súvislosti s transpozi nými 
a implementa nými procesmi. Ak sa použije metóda výpoži ky z cudzieho jazyka a ponechá sa 
nepreložený výraz, je nevyhnutné v texte právneho predpisu tento novozavedený pojem presne 
definova . Skôr, než sa použije toto riešenie, je potrebné dôsledne zváži , i je výpoži ka z cudzieho 
jazyka adekvátna a funk ná, i skuto ne neexistuje v právnej terminológii zodpovedajúci ekvivalent 
a toto vypoži ané slovo sa nebude uplat ova  na úkor funk ne používaného domáceho pojmu. 
Neprípustné je automatické prevzatie slova z cudzieho jazyka bez pokusu o jeho preklad.  

Vzh adom na všeobecnú zrozumite nos  a zabezpe enie jazykovej správnosti právnych predpisov by 
sa cudzie slová pri ich tvorbe mali používa  len výnimo ne a v nevyhnutnom rozsahu. Je preto 
potrebné dba  na opodstatnenos  nevyhnutného použitia cudzích slov v právnych predpisoch tak, 
aby ich použitie nebolo na úkor všeobecnej prístupnosti obsahu textu právneho predpisu.  
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6. PRINCÍP SÚLADNEJ TERMINOLÓGIE V SÚVISLOSTI S IMPLEMENTÁCIOU 
A TRANSPOZÍCIOU PRÁVNYCH AKTOV EÚ 

Uvedený princíp ve mi úzko súvisí s predchádzajúcim princípom. Európska únia vytvorila právny 
systém sui generis, v ktorom niektoré inštitúty nemajú zodpovedajúci ekvivalent v národných 
právnych systémoch. Ak by sa pri preklade ur itého pojmu použilo nevhodné slovo, hrozí, že sa úplne 
zmení znenie a ú innos  tohto pojmu v praxi. Z uvedeného dôvodu je h adanie vhodného ekvivalentu 
náro ným problémom, ktorý si vyžaduje nielen lingvistické znalosti, no nepochybne aj odborné 
znalosti z oblasti fungovania právneho poriadku. 

S prihliadnutím na povinnú implementáciu a transpozíciu právnych aktov Európskej únie je 
v sú asnosti zna ne zložité ubráni  našu právnu terminológiu prílevu novotvarov. Za ú elom 
prepojenia vnútroštátneho právneho jazyka s jazykom právnych aktov Európskej únie sa vytvárajú 
nové pojmy a existujúcim pojmom sa prira uje iný význam.  

Problémom je, že sa text smernice, i nariadenia v znení zodpovedajúcom prekladu do slovenského 
jazyka, jednoducho preklápa do textu právneho predpisu. Deje sa tak bez náležitej starostlivosti 
o právnu terminológiu a tieto nedostatky sa prejavujú v jazykovej úrovni celého právneho poriadku. 
Vzh adom na skuto nos , že na pôde Európskej únie každoro ne pribúda zhruba 5 000 strán 
legislatívnych aktov, zabezpe ovanie prekladov predstavuje kontinuálny proces. V tejto rovine sa 
vyžaduje posilnenie spolupráce medzi právnikmi a lingvistami. 

Dodržiavanie základných požiadaviek kladených na právny jazyk v tomto kontexte vytvára ve ké 
nároky na legislatívnych pracovníkov, ktorí by mali disponova  teoretickými aj praktickými 
vedomos ami a skúsenos ami. Tieto vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom použitia 
vyhovujúcich, terminologicky správnych, ustálených a presných pojmov v právnych predpisoch, 
ktoré budú zárove  zodpoveda  obsahu a cie u sledovanému príslušným právnym aktom Európskej 
únie.  

7. PRINCÍP ROVNAKÝCH POJMOV V ROVNAKÝCH VÝZNAMOCH 
Na ozna enie rovnakých právnych inštitútov sa majú používa  rovnaké pojmy. Jeden právny pojem 
s presne defini ne vymedzeným významom by sa mal v tomto význame používa  jednotne v celom 
právnom poriadku. Ak je už obsah ur itého právneho pojmu vymedzený v jednom právnom 
predpise, nemal by iný právny predpis pre ten istý právny pojem vytvára  iný obsah. Rovnako to platí 
aj pre ten istý právny predpis. 

Túto požiadavku deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze II. ÚS 161/09 z 15. decembra 
2009 uviedol: „platí zásada, ktorá musí by  vlastná právnemu poriadku právneho štátu, pod a ktorej 
obsah rovnakých právnych pojmov použitých v právnej norme na viacerých miestach nemožno 
vyklada  odlišne. Formulovaný princíp je potvrdením zásady právnej istoty, ke že je neprípustné, aby 
bez výslovného vyjadrenia v právnej norme jej adresát nemohol s istotou o akáva , že rovnaké pojmy 
uvedené na viacerých miestach právnej normy budú ma  i rovnaký obsah.“ 

Cie om tohto princípu je odstránenie nežiaducej synonýmie a homonýmie v textoch právnych 
predpisov, ktorých dôsledkom je v neposlednom rade aj zníženie preh adnosti a zrozumite nosti 
právneho poriadku.  

Ak existuje na vyjadrenie ur itého inštitútu viac ozna ení s rovnakým významom, legislatívna prax 
by mala pri tvorbe právneho predpisu vybra  jedno ozna enie a ostatné vylú i . To znamená, že ak 
na ozna enie ur itého právneho inštitútu existuje v právnej terminológii ustálený pojem, nemal by 
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sa v právnom predpise zavádza  jeho synonymný novotvar. Z h adiska rešpektovania požiadaviek 
právneho jazyka je tiež cie om vyhnú  sa takým situáciám, aby sa obe synonymá vyskytovali v texte 
jedného právneho predpisu, i dokonca v texte jedného ustanovenia. 

Použitie rovnakého ozna enia v rôznych významoch, teda použitie rovnakého slova na ozna enie 
rôznych inštitútov, môže by  podnetom nedorozumenia pri aplikácii právneho predpisu, ke že sa 
musia vždy chápa  so zrete om na súvislosti, v ktorých sú použité. Pri tvorbe právneho predpisu je 
nevyhnutné v maximálnej miere zváži  použitie rovnomenného pojmu a zabráni  tak umelému 
vytváraniu homoným v situáciách, kedy to nie je potrebné. Ak je z h adiska opodstatnenosti 
primeraná požiadavka použitia rovnomenného slova, ktoré sa už v právnych predpisoch používa 
v inom význame, je žiaduce a nevyhnutné, aby sa dbalo na zrete né a nepochybné odlíšenie ich 
významu prostredníctvom jednozna nej legálnej definície.  

8. PRINCÍP ZROZUMITE NOSTI A PRESNOSTI PRÁVNEHO PREDPISU 
Právny predpis by mal by  vyjadrený takými jazykovými prostriedkami a mal by obsahova  takú 
terminológiu, ktorá zabezpe í jeho všeobecnú zrozumite nos . Význam zrozumite nosti právneho 
predpisu je nepochybný predovšetkým z h adiska jeho jednotnej interpretácie a aplikácie v praxi. 

Postulát zrozumite nosti právneho predpisu vyplýva aj z judikatúry Ústavného súdu SR: 
„S uplat ovaním princípu právnej istoty sa spája nielen požiadavka po všeobecnej platnosti, 
trvácnosti, stabilite, racionalite a spravodlivom obsahu právnych noriem a ich dostupnosti 
ob anom(publikovate nos ), no rovnako aj požiadavka predvídate nosti konania orgánov verejnej 
moci (právna istota), ktorej základom je jednozna ný jazyk a zrozumite nos  právnych noriem 
(požiadavka, aby priemerný ob an dokázal porozumie  obsahu právnej normy). Požiadavka po 
jednozna nom jazyku a zrozumite nosti právnych noriem, najmä zakazujúcich ur ité druhy správania, 
teda významne znižuje nebezpe enstvo ich svojvo ného a diskrimina ného uplat ovania výkonnou 
mocou.“ (Nález Ústavného súdu SR z 11. marca 1999, PL. ÚS 15/1998). 

Zrozumite nos  je teda k ú ovým ur ovate om kvality pôsobenia práva v spolo nosti, pretože 
determinuje schopnos  adresátov právnej normy túto normu adekvátne pochopi  a aplikova .  

Presnos  vyjadrenia právneho predpisu umož uje jeho jednozna né a jednotné porozumenie bez 
polemík a sporov o jeho obsahu. Pri tvorbe právneho predpisu je nevyhnutné vyhnú  sa použitiu 
neur itých a vágnych pojmov, vymedzenie významu ktorých je zna ne komplikované. Z h adiska 
naplnenia požiadavky presnosti je potrebné taktiež ur enie jednozna ných pravidiel pre používanie 
odkazov rovnako, primerane a obdobne, ktoré sú v aplika nej praxi zdrojom interpreta ných 
nedorozumení. 

Zrozumite nos  a presnos  právneho predpisu a s nimi súvisiaca konkrétnos  právnej úpravy 
zabezpe uje nap anie princípov predvídate nosti práva a právnej istoty. 

9. PRINCÍP DEFINI NÉHO VYMEDZENIA PRÁVNYCH POJMOV POUŽÍVANÝCH V PRÁVNOM 
PREDPISE 

V nadväznosti na požiadavku zrozumite nosti a presnosti právnych predpisov je nevyhnutné dba  na 
to, aby právne inštitúty obsiahnuté v právnych predpisoch boli definované terminologicky jednotne, 
a aby boli pomenované rovnakými právnymi pojmami. To znamená, že terminológia použitá 
v právnom predpise musí by  súladná s terminológiou používanou v iných právnych predpisoch, 
pri om sa musí rešpektova  v právnom poriadku ustálený význam slov.  
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Ak sa právnou reguláciou pri tvorbe právneho predpisu vytvára nový právny inštitút, alebo sa 
používa pojem, ktorý právny poriadok nepozná, je potrebné, aby sa definíciou vymedzil jeho obsah. 
Rovnako je nevyhnutné zabezpe i , aby sa definovaním významu pojmu v právnom predpise predišlo 
interpreta ným sporom o jeho obsahu a tým aj následnej nejednotnej aplikácii.  

Za tým ú elom by sa mali ur i  presné pravidlá pre tvorbu legálnych definícií. Definíciou sa má 
vymedzi  obsahový význam pojmu, ktorý je neznámy, teda pojmu, ktorý právny poriadok nepozná. 
Musí plati  požiadavka, že neznáme nemôže by  definované neznámym. To znamená, že na 
vysvetlenie ur itého pojmu nemožno použi  iný pojem, ktorého význam a obsah sú tiež neznáme. 
Rovnako nevhodné je použitie neur itých a vágnych pojmov na vymedzenie významu pojmu. 
Definícia nesmie by  príliš úzka ani príliš široká. To znamená, že pojem, ktorý sa definíciou definuje 
a slová, ktorými sa tento pojem definuje, majú ma  totožný rozsah. Pri formulácii definície je tiež 
potrebné rešpektova  požiadavky zrozumite nosti, presnosti a jednozna nosti.  

Pre sú asný právny poriadok je prízna ný stav, ke  pre pojmy, pre ktoré je definícia žiaduca, táto 
definícia absentuje a naopak, definujú sa pojmy, ktoré sú všeobecne známe, všeobecne zrozumite né 
a bežne používané.  

Nedostatkom legislatívnej praxe súvisiacim s legálnymi definíciami je, že okrem vymedzenia 
samotného pojmu, obsahujú aj pravidlá správania. Dôraz je potrebné klás  aj na systematiku 
zara ovania legálnych definícii v textoch právnych predpisov. Dôsledne je potrebné rešpektova  
legálne definície pojmov v iných právnych predpisoch a vyhnú  sa definovaniu pojmu vo 
vykonávacom predpise, ak ide o pojem, ktorý sa používa v zákone. 

10. PRINCÍP ZJEDNOTENIA VÝPO TOV V PRÁVNYCH PREDPISOCH 
V súvislosti s presnos ou, zrozumite nos ou a jednozna nos ou právnych predpisov má význam aj 
problematika výpo tov. Dôsledné rešpektovanie základných požiadaviek súvisiacich s používaním 
zodpovedajúcich spojok „a“ a „alebo“ v súlade s pravidlami výrokovej logiky prispieva k jednotnej 
aplikácii právneho predpisu. Aj napriek zdaniu, že ide len o spôsob zvolenej legislatívnej techniky, 
majú výpo ty význam z h adiska právnych následkov. V závislosti od použitia príslušnej spojky sa totiž 
právne následky líšia.  

Legislatívna prax pri jednozna ne kumulatívnom výpo te opomína použitie príslušnej spojky „a“, o 
síce nespôsobuje až tak vážny výkladový problém, ale z dôvodu právnej istoty a nezamenite nosti 
výpo tu je vhodnejšie, ak sa príslušná spojka pri tvorbe právneho predpisu v prípade zamýš aného 
kumulatívneho výpo tu použije.  

Nedostatkom tiež je, že v právnych predpisoch sa vyskytujú aj nevhodne formulované alternatívne 
výpo ty, v rámci ktorých chýba spojka nezamenite ne vyjadrujúca, že predpokladaný právny 
následok nastane pri ktorejko vek možnosti. 

Demonštratívne výpo ty sú v našom právnom poriadku pomerne rozšírené a ponechávajú aplikáciu 
ustanovení právneho predpisu na úvahe a interpretácii príslušného subjektu. Za ú elom 
predchádzania nejednotnej aplikácie a interpretácie právnych predpisov a tiež z dôvodu právnej 
istoty ich adresátov, je nevyhnutné umožni  použitie demonštratívnych výpo tov len v primerane 
nevyhnutnej miere. 
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11. PRINCÍP OSLOBODENIA PRÁVNYCH PREDPISOV OD ZA AŽENOSTI ODKAZMI NA INÉ 
PRÁVNE PREDPISY SPO ÍVAJÚCE AJ V NEZMYSELNÝCH A NEPOTREBNÝCH ODKAZOCH 
V POZNÁMKACH POD IAROU  

Pre sú asný právny poriadok je charakteristický stav neprimeranej za aženosti právnych predpisov 
množstvom odkazov v poznámkach pod iarou.  

Poznámky pod iarou k príslušným odkazom nie sú sú as ou právneho predpisu a majú len 
informatívnu hodnotu. Ich úlohou je zlepšenie preh adnosti a orientácie v právnom predpise 
z h adiska komplexnosti právnych vz ahov. Poznámky pod iarou preto nesmú obsahova  také veci, 
ktoré majú normatívnu povahu, teda záväzné pravidlá správania sa. 

V sú asnej legislatívnej praxi sa poznámky pod iarou využívajú v zna nej miere. Problémom však je, 
že asto ide aj o neopodstatnené a nezmyselné odkazy a relatívne stru ný právny predpis obsahuje 
neprimerané množstvo odkazov a poznámok pod iarou. Odkaz a poznámka pod iarou sa v praxi 
používa automaticky, bez náležitého uváženia, i je v predmetnom kontexte vôbec potrebná, i nejde 
o všeobecne známy a zrozumite ný právny vz ah bez toho, aby bolo potrebné ešte osobitne uvádza , 
o ktorý právny predpis ide. Takýto stav spôsobuje nepreh adnos  textu právneho predpisu.  

V tomto kontexte nie je vhodné tiež to, že poznámky pod iarou bývajú asto naformulované takým 
spôsobom, že sa odkazuje na celý právny predpis. Vhodnos  použitia takýchto odkazov je 
diskutabilná, pretože možno pochybova  o nap aní jej informa nej funkcie. Pre dosiahnutie 
zodpovedajúcej predstavy o komplexnosti konkrétnej súvisiacej právnej úpravy a u ah enie 
orientácie v nej je potrebné, aby poznámka pod iarou obsahovala aj upresnenie spo ívajúce 
v uvedení konkrétneho ustanovenia i ustanovení právneho predpisu, na ktoré sa odkazuje. 

V priebehu legislatívneho procesu sa text právneho predpisu významne mení, dop a, vypúš a, a tak 
nežiaducim dôsledkom používania neprimeraného množstva odkazov a poznámok pod iarou môže 
by  aj to, že sa opomenie poznámka pod iarou k ur itému odkazu pre íslova . Vznikne tak zmäto ný 
stav, ktorý môže zneisti  alebo dokonca pomýli  adresáta právneho predpisu, ím sa podstatne 
znižuje zabezpe enie jeho informovanosti. 

Spôsob používania odkazov a poznámok pod iarou nie je jednotný. Napríklad odkazy na zákony 
kódexového typu. V niektorých predpisoch sa na ne odkazuje ako na všeobecné predpisy, 
v niektorých sa zase uvádza spojenie osobitný predpis, v iných sa napokon odkaz uvedie ozna ením 
príslušného kódexu priamo v texte právneho predpisu.  

Z h adiska aplikácie právneho predpisu majú poznámky pod iarou svoj význam a preto ich 
používanie nemožno úplne vylú i . Cie om však je nepre ažova  text právneho predpisu poznámkami 
pod iarou v kontexte, v ktorom neprinášajú žiadnu informa nú hodnotu. Pri formulácii textu 
právneho predpisu je nevyhnutné použitie poznámky pod iarou náležite zváži , uvádza  konkrétne 
ustanovenia odkazovaného právneho predpisu a v neposlednom rade ustanovi  jednozna né 
a jednotné pravidlá spôsobu ich používania. 

12. PRINCÍP EXPLICITNEJ DEROGÁCIE PRÁVNYCH PREDPISOV 
Legislatívne pravidlá jednozna ne ustanovujú požiadavku explicitnej derogácie právnych predpisov. 
To znamená, že neskorší právny predpis vo svojich zrušovacích ustanoveniach jednozna ne 
a výslovne uvedie všetky právne predpisy, ktoré sa týmto novým právnym predpisom majú zruši , 
pri om nejde len o konkrétny zákon, ktorý sa novou právnou úpravou nahrádza, ale taktiež o všetky 
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podzákonné právne predpisy, ktoré boli vydané na jeho vykonanie. Na prvý poh ad jednozna né 
pravidlo, avšak jeho aplikácia v legislatívnej praxi nie je vždy dôsledná. 

Na vykonanie jedného zákona je niekedy vydané množstvo podzákonných právnych predpisov. 
Z dôvodu nedôslednej kontroly pri formulácii zrušovacích ustanovení sa stáva, že sa opomenie ten 
ktorý vykonávací predpis v nich uvies . Nemožno vynecha  ani skuto nos , že niekedy je jeho 
opomenutie zámerom, pretože predkladate  tak robí v úmysle, že sa tento vykonávací predpis bude 
aplikova  až do okamihu jeho nahradenia novým vykonávacím predpisom. V dôsledku tohto postupu 
sa niekedy jeho adresáti týmto predpisom na alej riadia a postupujú v súlade s jeho obsahom. 
Súvisiacim aspektom tohto nedostatku je aj absencia právnej úpravy v prípade, že je na vykonanie 
nového zákona potrebné vyda  vykonávací predpis, no zodpovedný rezort k jeho vydaniu nepristúpil 
a tak vykonávací predpis, ktorý bol vydaný na vykonanie zrušeného zákona, má dop a  chýbajúcu 
právnu úpravu. 

Takýto postup je úplným popretím zásady, že ak došlo k zrušeniu zákona, všetky vykonávacie 
predpisy vydané na jeho vykonanie stratili materiálny základ svojej existencie. Túto zásadu vyjadril 
aj Ústavný súd SR, ktorý uviedol, že „ak zákonodarca abroguje zákon alebo ak pri derogácii zruší aj 
splnomoc ovaciu blanketu a aj ak prostredníctvom deroga nej klauzuly výslovne nezruší vykonávacie 
právne predpisy, dochádza k zániku ich platnosti a ú innosti v dôsledku zániku platnosti a ú innosti 
zákona, na vykonanie ktorého boli vydané.“ (PL. ÚS 18/2002) 

Ak predkladate  zamýš a vykonáva  nový zákon podzákonným predpisom vydaným na vykonanie 
zrušovaného zákona, túto skuto nos  musí v novom zákone výslovne uvies . „Ni  nebráni tomu, aby 
vykonávací predpis vydaný na vykonanie skoršieho zákona slúžil aj na vykonanie neskoršieho zákona, 
ak neskorší zákon výslovným ustanovením deklaroval platnos  a ú innos  uvedeného vykonávacieho 
predpisu.“ (PL. ÚS 18/2002). 

alším nedostatkom súvisiacim s derogáciou právnych predpisov je opomenutie skuto nosti, že 
zákon, ktorý sa má novou právnou úpravou zruši , obsahuje alšie noveliza né lánky predstavujúce 
novelizácie právnych predpisov, ktorých zrušenie sa nepredpokladá. V takom prípade je potrebné 
v zrušovacom ustanovení výslovne uvies , že dochádza len k zrušeniu príslušného lánku, teda lánku 
I zrušovaného zákona. V dôsledku rýchlej a nedôslednej legislatívnej praxe sa však stáva, že 
v zrušovacom ustanovení uvedie celý názov zákona. Takýto postup je dôvodom následných 
aplika ných problémov. 

Aj napriek skuto nosti, že derogácia právnych predpisov nie je astým problémom v legislatívnej 
praxi, je nevyhnutné posilni  dôslednú kontrolu a zabezpe enie výslovného zrušenia všetkých 
právnych predpisov, ktoré boli vydané na vykonanie zákona k zrušeniu ktorého dochádza. 
Nedostatok exaktnosti vyjadrenia deroga ných vz ahov sa premieta aj do nepresnosti právnych 
informa ných systémov, ktoré si vyžadujú detailnú adresnos  derogácie. 

13. PRINCÍP DÔKLADNEJ A DÔSLEDNEJ FORMULÁCIE DÔVODOVEJ SPRÁVY K NÁVRHU 
PRÁVNEHO PREDPISU 

Dôvodová správa je základným dokumentom vysvet ujúcim dôvody novej právnej úpravy. Kým 
všeobecná as  dôvodovej správy vysvet uje základné myšlienky a ciele novej právnej úpravy vo 
všeobecnej rovine, osobitná as  dôvodovej správy sa sústre uje na jednotlivosti. Práve pre 
vysvetlenie podstaty a zmyslu jednotlivých ustanovení právneho predpisu je ve mi dôležitá osobitná 
as  dôvodovej správy. Dôvodová správa z h adiska teórie tvorby práva nesmie prebera  ustanovenia 

právneho predpisu. 
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Ak znenie ustanovenia právneho predpisu nie je príliš zrejmé, siaha sa po dôvodovej správe 
s o akávaním náležitého zdôvodnenia, vysvetlenia, pochopenia zmyslu a ú elu príslušného 
ustanovenia. Vzh adom na tento objas ujúci a podrobne vysvet ujúci charakter dôvodovej správy je 
nevyhnutné, aby sp ala ur ité náležitosti, ktoré zabezpe ia jej plné funk né uplatnenie. 

V sú asnosti je pre legislatívny proces prízna né nerešpektovanie významu dôvodovej správy. Pri 
tvorbe právneho predpisu sa formulácii jej textu nevenuje náležitá pozornos , respektíve minimálna. 
Zodpovedne, náležite a podrobne vypracovaná dôvodová správa sa vyskytuje len ojedinele. Pri 
mnohých návrhoch zákonov odôvodnenie ur itého ustanovenia obsahuje len jednoduché 
skopírovanie jeho znenia, bez jeho alšieho rozpracovania. Následne sa adresát právneho predpisu, 
i príslušný orgán aplikujúci právo, ktorý h adá v dôvodovej správe dovysvetlenie, i podpornú 

argumentáciu, k o akávanému a požadovanému zisteniu nedopracuje. 

Tento stav je nežiaduci, pretože sa stráca opodstatnenos  a ú el tohto dokumentu. Aj ke  dôvodová 
správa nie je prame om práva a nemá záväzný charakter, nemožno opomína  jej explana ný 
význam, o ktorý sa asto opiera aj argumentácia v rámci rozhodovacej innosti súdov. 

Z uvedených dôvodov je nevyhnutné opätovne posilni  ú el dôvodovej správy ako dôležitého 
sprievodného dokumentu návrhu právneho predpisu a v tomto kontexte postupova  aj pri formulácii 
jej textu. 

14. PRINCÍP VHODNOSTI, OPODSTATNENOSTI A KONKRÉTNEJ FORMULÁCIE PRIPOMIENOK 
VZNESENÝCH V RÁMCI PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 

Proces pripomienkového konania je ve mi dôležitý jednak z h adiska otvoreného a transparentného 
legislatívneho procesu, ale aj z h adiska konštruktívneho prístupu, konštruktívnych návrhov a úprav 
vo forme vznesených pripomienok pri tvorbe právneho predpisu.  

Pripomienkou je v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu 
návrhu právneho predpisu. Pripomienkou možno navrhnú  nový text alebo odporu i  úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú 
aj odôvodnené návrhy, predmetom ktorých nie je navrhnutie nového textu alebo odporu enie 
úpravy textu, avšak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia 
namietaných nedostatkov navrhovaného textu; v takom prípade musí by  zo znenia pripomienky 
zrejmé, v ktorých astiach a akým spôsobom sa má návrh zákona upravi .  

Napriek jednozna ne ur eným pravidlám možno niekedy vyslovi  pochybnosti o nap aní ú elu 
pripomienkového konania. Jednotlivé rezorty návrhom zákonov v pripomienkovom konaní nevenujú 
prílišnú pozornos . Zhruba posúdia obsah návrhu zákona a v prípade, že sa na prvý poh ad netýka 
ich vecnej pôsobnosti, neuplatnia žiadne pripomienky. V dôsledku nedôsledného prístupu 
k pripomienkovému konaniu niekedy príslušný rezort zistí, že sa ho návrh zákona týka, až v okamihu, 
ke  je tento návrh zákona už predložený na rokovanie vlády SR a tak musí príslušný minister na 
rokovaní vlády SR uplatni  pripomienky, ktoré mohli by  vyriešené v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania. 

Ak sa aj pripomienkujúci subjekt návrhom zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
zaoberá, stáva sa, že k návrhu zákona uplatní množstvo pripomienok, ktoré však doslova spo ívajú 
v úprave „ iarok a bodiek“. Nemožno opomína  ani gramatickú stránku právneho predpisu, avšak 
v tomto smere plní nezastupite nú úlohu Redakcia Zbierky zákonov SR.  
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alším nedostatkom je kvalitatívne h adisko vznesených pripomienok. V sú asnej legislatívnej praxi 
sa stráca vecný a legislatívnotechnický charakter pripomienok a asto sú formulované len ako 
všeobecné vyjadrenie názoru, nesúhlasu, i akejsi filozofie, bez konkrétneho návrhu na zlepšenie 
textu právneho predpisu. Alebo, pripomienky vychádzajú z jednotlivého ustanovenia bez toho, aby 
reflektovali nadväzujúcu úpravu na inom mieste v zákone. Tak sa vyhodnotenie pripomienky 
zameriava len na vysvetlenie toho, o by pri zvýšenej pozornosti ítania textu návrhu zákona bolo 
zrejmé. 

Súvisiacim problémom v tejto oblasti je tiež spôsob akéhosi obchádzania povinnosti uskuto ni  
rozporové konania v prípade, ak bola vznesená zásadná pripomienka. Legislatívne pravidlá ur ujú 
obligatórne prípady uskuto nenia rozporového konania. Ak je uplatnená zásadná pripomienka 
a príslušný predkladate  návrhu právneho predpisu túto pripomienku vôbec akceptova  nechce, 
uskuto ní sa rozporové konanie. Ide o situáciu štandardnú. V praxi sa však stáva, že predkladate  
predmetnú právnu úpravu, i ustanovenie, ktorého sa zásadná pripomienka týka, upraví úplne iným 
spôsobom, v inom zmysle. Text rozporného ustanovenia návrhu právneho predpisu teda už 
nezodpovedá v plnom rozsahu zneniu, ktoré bolo predmetom rozporu. Následne pripomienku 
vyhodnotí ako iasto ne akceptovanú bez toho, aby uskuto nil rozporové konanie. Na Portáli 
právnych predpisov zásadná pripomienka vyhodnotená ako iasto ne akceptovaná už nie je 
považovaná za predmet rozporu. Znenie ustanovenia je síce iné, než pôvodné, ale spôsob 
prepracovania vôbec nesúvisí s výhradami subjektu, ktorý uplatnil zásadnú pripomienku.  

Náležitosti súvisiace s pripomienkovým konaním by sa v súvislosti s aplika nými problémami mali 
v uvedených smeroch spresni . 

15. PREHODNOTENIE EXISTUJÚCICH DRUHOV VYKONÁVACÍCH PREDPISOV, RESP. 
EXPLICITNÁ ŠPECIFIKÁCIA KONKRÉTNEHO LEGISLATÍVNEHO ORGÁNU PRE PRÍSLUŠNÝ 
DRUH VYKONÁVACIEHO PREDPISU 

Pokia  ide o druhy právnych predpisov, Ústava SR explicitne hovorí o ústavných zákonoch, zákonoch, 
nariadeniach vlády SR a všeobecne záväzných právnych predpisoch. To znamená, že jednotlivé druhy 
všeobecne záväzných právnych predpisov Ústava SR výslovne neur uje a ich konkretizácia je 
ponechaná zákonu o zbierke zákonov. Pod a § 1 zákona . 1/1993 Z. o Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky druhmi všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy sú vyhlášky, výnosy a opatrenia. 

Z h adiska všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev o ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy základný rozdiel medzi vyhláškou na jednej strane a výnosom a opatrením na strane 
druhej, je jednak rozdiel vo všeobecnosti právnej úpravy a tiež v tom, že kým vyhláška sa v Zbierke 
zákonov SR vyhlasuje uverejnením jej úplného znenia, výnos a opatrenie môžu by  publikované 
v Zbierke zákonov dvojakým spôsobom, a to uverejnením oznámenia o ich vydaní, alebo 
uverejnením ich úplného znenia, ak to ustanoví osobitný zákon.  

Výnosy a opatrenia sa vydávajú, ak: 
a) sa týkajú obmedzeného po tu druhovo ur ených fyzických a právnických osôb, 
b) upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb 

v pracovnoprávnych vz ahoch a vo vz ahoch z oblasti sociálneho zabezpe enia, 
podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov 
príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl alebo 

c) tak ustanoví osobitný zákon.  
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Za problematický aspekt možno považova  to, že z právnej úpravy nevyplýva žiadny rozdiel medzi 
výnosom a opatrením, o vyvoláva pochybnosti o opodstatnenosti sú asnej existencie obidvoch 
druhov týchto všeobecne záväzných právnych predpisov. Splnomoc ovacie ustanovenia zákonov na 
vydanie vykonávacích predpisov prevažne obsahujú všeobecnú formuláciu spo ívajúcu 
v splnomocnení na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu bez bližšej konkretizácie jeho 
druhu. To znamená, že je ponechané na príslušnom subjekte s legislatívnou právomocou, i predmet 
právnej úpravy upraví vyhláškou, alebo výnosom, i opatrením. Táto skuto nos  môže v praxi vyvola  
stav, ke  právna úprava je širšia a mala by by  vyhlásená uverejnením jej úplného znenia, no 
príslušný subjekt si zvolí formálne jednoduchší spôsob prostredníctvom uverejnenia oznámenia o jej 
vydaní.  

V tejto súvislosti a tiež vzh adom na požiadavku rešpektovania zásady verejnosti práva a princípu 
právnej istoty možno prinajmenšom diskutova  aj o uverejnení oznámenia o vydaní výnosu alebo 
opatrenia ako o spôsobe vyhlásenia právnych predpisov v Zbierke zákonov SR.  

Aj na tejto platforme je vhodné vytvori  priestor na diskusiu o uvedených problematických 
aspektoch. 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – VSTUPOVÉ OPRÁVNENIE PROKURÁTORA DO SÚDNEHO 
KONANIA POD A § 35 ODS. 2 PÍSM. J) OSP (KACÍRSKY VÝKLAD/POH AD NA VEC) 
 

MODELOVÁ SITUÁCIA:  
Ú astníci správneho konania požiadali prokurátora o vydanie protestu pre nezákonnos  rozhodnutia 
správneho orgánu. Prokurátor podnetu vyhovel a protest vydal, ke že identifikoval nieko konásobné 
porušenie zákona zo strany správnych orgánov v rámci správneho konania.  

Protestu prokurátora však nevyhovel orgán, proti rozhodnutiu ktorého protest smeroval a ani jemu 
nadriadený správny orgán. V negatívnom rozhodnutí však správny orgán napriek tomu akceptuje, že 
zo strany správneho orgánu v správnom konaní naozaj došlo k porušeniu zákona (protestu však 
i napriek tomu nevyhovuje). 

Prokurátor nepodal vo veci žalobu na správny súd. Ú astníci správneho konania, ktorí sú sú asne 
ú astníkmi súdneho konania vo veci správnej žaloby, požiadali prokurátora o vstup do tohto konania 
s odkazom na § 35 ods. 2 písm. j) OSP.  

Ú astníkovi konania bol doru ený list prokurátora, v ktorom prokurátor ú astníkovi konania 
oznamuje, že jeho podnet o vstup do za atého súdneho konania (§ 35 ods. 2 písm. j) OSP) odkladá.  

Ako dôvod pre tento postup prokurátor uvádza, že nemá možnos  vstúpi  do konania (pod a § 35 
ods. 2 písm. j) OSP), v ktorom sa preskúmava zákonnos  rozhodnutia/postupu orgánu verejnej správy 
(správne súdnictvo) na základe žaloby podanej ú astníkom správneho konania, ke že pod a jeho 
právneho názoru má toto právo prokurátor len v prípadoch, ke  súd koná s orgánom verejnej moci 
ako s ú astníkom hmotnoprávneho vz ahu. 

ÚVAHY:  
Z dikcie § 35 ods. 2 písm. j) OSP vyplýva:  

„(2) Prokurátor môže vstúpi  do za atého konania 
j) vo veciach, v ktorých ako jeden z ú astníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická 
osoba s majetkovou ú as ou štátu, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba s majetkovou 
ú as ou obce alebo vyššieho územného celku“ 

Je preto zrejmé, že zákonodarca v tejto norme neur il žiadnu hmotnoprávnu podmienku, ktorá musí 
by  splnená na to, aby mohol prokurátor vstúpi  do za atého konania – norma nedefinuje, o musí 
by  predmetom takéhoto súdneho konania. 

Práve naopak, zákonodarca ako jedinú (a sú asne minimálnu) požiadavku na realizáciu tohto 
oprávnenia zo strany prokurátor ur il len procesné postavenie orgánu verejnej moci ako žalobcu 
alebo žalovaného v prebiehajúcom súdnom konaní.  

Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. j) OSP automaticky a bez alšieho teda v texte právnej normy 
nezužuje vstupové oprávnenie prokurátora do ob ianskych súdnych konaní len na tie prípady, ke  
sa koná o hmotnoprávnych nárokoch orgánov verejnej moci uvedených v predmetnom zákonnom 
ustanovení.  
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V predmetnom zákonnom ustanovení dokonca neexistuje ani sekundárna špecifikácia, ktorá by 
nazna ovala, že musí ís  o „klasické“ ob ianske súdne konanie s hmotnoprávnym predpokladom na 
strane orgánu verejnej moci (aby do takéhoto konania mohol prokurátor vstúpi ). 

Zákonodarca – práve naopak – v predmetnej právnej norme použil typovo najširšie ozna enie – 
„konanie“ (Prokurátor môže vstúpi  do za atého konania...), t. j. bez akéhoko vek alšieho prívlastku 
alebo konkretizácie. Zákonodarca sú asne v texte právneho predpisu neur il, že by sa § 35 ods. 2 
písm. j) OSP nemohol použi  na konania o správnych žalobách – nevylú il z aplikácie § 35 ods. 2 
písm. j) OSP konania o správnych žalobách.  

Ak by sme aj pripustili opodstatnenos  výkladu normy tak, ako je to uvedené v upovedomení 
prokurátora, potom je možné uvies , že existujú dva možné výklady ustanovenia § 35 ods. 2 písm. j) 
OSP.  

S poukazom na konštantnú ústavnoprávnu judikatúru SR však má v takýchto prípadoch prednos  
výklad, ktorý slúži vo vä šom rozsahu ochrane práv a slobôd fyzickej, resp. právnickej osoby, 
t. j. extenzívny výklad. Okrem iného to vyplýva aj z nasledovných nálezov Ústavného súdu SR – napr.: 
II. ÚS 148/06, III. ÚS 348/06, IV. ÚS 209/07, podobne aj I. ÚS 252/07 – „Zo zásady ústavne 
konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód 
výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, 
ktorý zabezpe í plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu ústavou garantovaných práv 
fyzických osôb alebo právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci sú preto povinné 
v pochybnostiach vyklada  právne normy v prospech realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými 
zmluvami) garantovaných základných práv a slobôd...” ).  

alej je v tejto súvislosti potrebné poukáza  na to, že správna žaloba, ktorá bola ú astníkmi konania 
podaná a ktorá smeruje proti orgánu štátu – sa vo svojej podstate týka porušenia ich ústavných práv 
(v kontexte riadneho výkonu verejnej moci) – napr. l. 2 ods. 2 Ústavy SR – „Štátne orgány môžu 
kona  iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“) 
a s odkazom na l. 149 Ústavy SR: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom 
chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.“, je opä  potrebné podpori  širší výklad 
predmetného zákonného ustanovenia.  

Použitie všetkých možných zákonných prostriedkov na ochranu práv a právom chránených záujmov 
ob ana (a tým aj extenzívny výklad § 35 ods. 2 písm. j) OSP) pod iarkuje aj § 3 ods. 2 zákona 
. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (v ú innom znení), pod a ktorého je prokuratúra pri výkone svojej 

pôsobnosti povinná využíva  všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchko vek vplyvov 
zabezpe ila dôsledná, ú inná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, 
právnických osôb a štátu. Reštriktívny výklad § 35 ods. 2 písm. j) OSP uplatnený prokurátorom 
a nemajúci oporu v texte zákona by nazna ovala, že prokuratúra v predmetnej veci nevyužila všetky 
zákonné prostriedky na ochranu práv ob ana.  

Potreba extenzívneho výkladu § 35 ods. 2 písm. j) OSP pritom vyplýva nielen z textu Ústavy SR, ale 
aj z ústavnoprávnych princípov SR, resp. zo samotného zákona o prokuratúre a tiež z princípov dobrej 
verejnej správy (prijatých na pôde Rady Európy). Osobitne je možné v tejto súvislosti poukáza  napr. 
aj na legitímne o akávania ob ana. Ak totiž prokurátor podal protest proti právoplatnému 
rozhodnutiu správneho orgánu pre jeho nezákonnos  a jeho protestu nebolo vyhovené, avšak 
z rozhodnutia, ktorým protestu nebolo vyhovené sú asné vyplýva opodstatnenos  vydaného 
protestu (a teda porušenie zákona zo strany orgánu štátu), je legitímnym o akávaním ob ana, že 
prokurátor bude vo veci kona  alej (a podá žalobu proti tomuto rozhodnutiu). Ak to však 
z akéhoko vek dôvodu nie je možné (napr. dôvod hospodárnosti), ob an môže legitímne o akáva , 
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že prokurátor aspo  vstúpi do konania, v rámci ktorého sa ochrany svojich práv domáhajú samotní 
ob ania – napr. aj pod a § 35 ods. 2 písm. j) OSP, ke že právna úprava neur uje, že vstupové 
oprávnenie pod a tohto ustanovenia sa nevz ahuje na konanie o správnych žalobách, ktoré sú vo 
svojej podstate tiež ob ianskym súdnym konaním a ktorých ú astníkom – žalovaným – je aj orgán 
štátu ( ím sú splnené všetky formálne podmienky na vstup do konania pod a § 35 ods. 2 písm. j) 
OSP).  

ZHRNUTIE: 
Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. j) OSP neur uje, že vstupové oprávnenie prokurátora je pod a tejto 
normy možné uplatni  len v prípadoch, ak je predmetnom súdneho konania hmotnoprávny vz ah, 
ktorého ú astníkom je subjekt uvedený v písm. j). Právna norma ur uje možnos  prokurátora vstúpi  
do konania, ak je splnená jedna podmienka, t. j. procesné postavenie žalobcu alebo žalovaného 
jedným zo subjektov uvedených v písm. j). Zákonodarca žiadnym spôsobom nevylú il, resp. neur il, 
že vstupové oprávnenie prokurátora pod a § 35 ods. 2 písm. j) OSP sa nevz ahuje na konanie 
o správnych žalobách. Ak by sme však akceptovali ako relevantný aj výklad prokurátora, je zrejmé, 
že v predmetnej veci môžu existova  minimálne dva výklady, avšak potom je sú asne potrebné 
aplikova  výklad, ktorý je v prospech ob ana (v kontexte ochrany jeho ústavných práv), o znamená, 
že je potrebné predmetnú normu interpretova  extenzívne – najmä s odkazom na Ústavu SR, platné 
ústavné princípy a medzinárodné dokumenty, t. j. akceptova , že vstupové oprávnenie pod a § 35 
ods. 2 písm. j) sa môže použi  aj v konaniach o správnych žalobách (najmä, ak sa protestu prokurátora 
nevyhovelo, ale v rozhodnutí, ktorým sa protestu nevyhovelo sa sú asne konštatuje, že došlo 
k porušeniu zákona – a to aj v rovine, ktorú identifikoval prokurátor v proteste).  

Tento diskusný stimul nie je odborným názorom jednotlivca, ani redak nej rady. Jedná sa o stimul 
pre vyvolanie odbornej diskusie k otázke, i je v súlade s ústavným poslaním prokuratúry, ke  pre 
využitie vstupového oprávnenia prokurátora pod a § 35 ods. 2 písm. j) OSP prokurátor nad rámec 
zákona vyžaduje existenciu alšej okolnosti a to, aby bol predmetom konania hmotnoprávny vz ah, 
ktorého ú astníkom je niektorý zo subjektov uvedených v citovanom písmene j). 
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RECENZIA DIELA – ŠKULTÉTY, P.; KAŠŠÁK, R.: SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ, VŠEOBECNÁ 
AS   

JUDR. MATEJ HORVAT, PHD.  
– odborný asistent, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta  

PROF. JUDR. PETER ŠKULTÉTY, DRSC., JUDR. RASTISLAV KAŠŠÁK, PHD.: SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ, 
VŠEOBECNÁ AS  
VEDA – VYDAVATE STVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 144 STRÁN 

Predložený u ebný text s názvom „Správne právo hmotné, všeobecná as “, ktorý spracoval autorský 
kolektív prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. a JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., predstavuje alší z radu 
odborných publikácií, ktoré v ostatnom období obohatili slovenský knižný trh v oblasti správneho 
práva. O to sympatickejšie preto vyznieva snaha autorov prispie  svojim dielom k preh beniu 
poznatkov o správnom práve ako o jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví 
právneho poriadku Slovenskej republiky.  

Hne  na úvod mi prichodí konštatova , že v osobe oboch autorov sa koncentrujú známe osobnosti 
nielen z poh adu právnej teórie, ale ktorých teoretické „podkutie“ je obohatené aj ich vlastným 
pôsobením v právnej praxi. Domnievam sa, že aj táto skuto nos  napomohla faktu, že predložený 
u ebný text je písaný zrozumite ným, aj ke  rozhodne nie zjednodušujúcim jazykom. Autori sa 
v texte snažia o presnos  jazykového aparátu, o možno ilustrova  aj na skuto nosti, že úvodné 
poznámky ku každej kapitole venovanej tomu-ktorému aspektu správneho práva, prípadne verejnej 
správy, sú venované pojmovému vymedzeniu.  

Z obsahového h adiska je u ebný text vymedzený svojím názvom, a teda sa venuje tzv. všeobecnej 
asti správneho práva hmotného, t. j. tej asti správneho práva, ktorá upravuje základné, avšak o to 

dôležitejšie právne inštitúty, ke že vo svojej podstate sú platné a aplikovate né naprie  celým týmto 
právnym odvetvím.  

In concreto sa autori v desiatich kapitolách venujú verejnej správe a jej charakteristickým rtám, 
správnemu právu ako odvetviu platného práva, správnej vede a jej vz ahu k správnemu právu, 
normám správneho práva, subjektom správneho práva, administratívnoprávnych vz ahom, 
metódam innosti správneho práva, formám innosti správneho práva, kontrole vo verejnej správe 
a administratívnoprávnej zodpovednosti. Možno konštatova , že zvolený obsah plne korešponduje 
s tradi ným obsahovým po atím objas ovania všeobecnej asti správneho práva hmotného. 
Z obsahového h adiska taktiež možno spomenú , že autori kladú dôraz najmä na vymedzenie 
verejnej správy a jej charakteristických t, správneho práva ako odvetvia platného práva, subjektov 
správneho práva a kontrolu vo verejnej správe.  

V rámci svojho posudku by som osobitne chcel spomenú  najmä kapitolu 2 Správne právo ako 
odvetvie platného práva, a to predovšetkým v asti venovanej prame om správneho práva 
z poh adu práva Európskej únie. Som toho názoru, že problematika spracovaná v tejto asti textu je 
spracovaná zaujímavým, ale najmä „neotrelým“ a novátorským spôsobom. Myslím si tiež, že za 
vyzdvihnutia hodnú kapitolu možno považova  aj kapitolu 5 Subjekty správneho práva, a to v asti 
venovanej miestnym orgánom štátnej správy. Za zmienku stojí, že správne právo vo svojej dynamike 
podlieha množstvu, dá sa poveda , konštantných organiza ných zmien vyplývajúcich z novelizácií 
príslušných právnych predpisov. Práve zmienená kapitola reflektuje ostatné zmeny realizované 
v inštitucionálnej výstavbe miestnej štátnej správy, ku ktorým došlo v dôsledku reformy ESO (tzv. 
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efektívna, spo ahlivá a otvorená štátna správa), a tak ako jeden z prvých u ebných textov obsahuje 
práve tento u ebný text toto nové usporiadanie inštitucionálnej stránky miestnej štátnej správy 
v podmienkach Slovenskej republiky.  

o však možno spomenú  ako iasto né negatívum, je najmä skuto nos , že niektorým právnym 
inštitútom sa autori mohli venova  obšírnejšie a podrobnejším spôsobom. Mám na mysli najmä 
kapitoly venované normám správneho práva, administratívnoprávnym vz ahom a niektorým astiam 
kapitoly o administratívnoprávnej zodpovednosti. Na strane druhej sa však napríklad práve pri týchto 
kapitolách zárove  vytvára priestor na dopovedanie v rámci prednáškových aktivít oboch autorov, 
prípadne na doplnenie znalostí prostredníctvom iných textov uvedených v cita nom aparáte.  

Vo vz ahu k cita nému aparátu a zoznamu použitej literatúry mi prichodí len konštatova , že autori 
vychádzajú z relevantnej odbornej literatúry, pri om operujú s „rokmi overenými“ klasickými 
dielami, avšak neopomínajú ani najnovšiu literatúru k tomu-ktorému popisovanému inštitútu.  

Po formálnej stránke možno uvies , že u ebný text vykazuje len nieko ko drobných štylistických 
nepresností.  

Celkovo mi tak na záver ostáva len zhodnoti , že autori sa pri písaní u ebného textu „Správne právo 
hmotné, všeobecná as “ zhostili mimoriadne náro nej a o to zodpovednejšej úlohy – spísa  aktuálny 
text k problematike dynamicky a konštantne sa meniaceho odvetvia správneho práva. Ciele, ktoré si 
vytý ili v podobe oboznámenia s poslaním a úlohami verejnej správy, a to najmä študentov 
právnických fakúlt, študentom verejnej správy a verejnej politiky, študentom ekonomického 
zamerania, ale aj pre pracovníkov verejnej správy, i už štátnej správy alebo samosprávy, sa 
domnievam, plne naplnili.  

Na záver tak môžem len uvies , že u ebný text „Správne právo hmotné, všeobecná as “, si iste nájde 
svojich itate ov, ktorým zodpovedným a zodpovedajúcim spôsobom ozrejmí základ problematiky 
všeobecnej asti správneho práva hmotného. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (SEPTEMBER – OKTÓBER 2014) 
 

 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Premeny ústavného práva 

medzinárodná vedecká konferencia 

25.09.2014 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

http://www.pravnedejiny.sk/3/podujatia/premen.y-ustavneho-prava 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Kúpna zmluva – história a sú asnos  II.  

medzinárodná vedecká konferencia  

26.09.2014 – 27.09.2014 

Zasada ka Právnickej fakulty UPJŠ na Ková skej ulici 26 v Košiciach 

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencie/10791  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Šport a právo 2014 

konferenciu s medzinárodnou ú as ou  

02.10.2014 – 03.10.2014 

hotel AquaCity, Poprad  

http://www.ucps.sk/Pozvanka_na_konferenciu_Sport_a_pravo_2014 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Spolo nos  proti terorizmu 

medzinárodná vedecká konferencia 

23.10.2014 – 24.10.2014 

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 

http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-
vyskum/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-spolocnost-proti-terorizmu.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Právo – obchod – ekonomika  

medzinárodné sympózium 

27.10.2014 – 29.10.2014 

Štrbské Pleso (hotel Patria) Vysoké Tatry 

http://konferencia.pravo.upjs.sk/index.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

RULE OF LAW 

prednáška 

29.10.2014 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/m-zi-archiv-noviniek/35-
stalosa/1246-rule 



 

 

 
Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  

ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 
 

 
 

Tak, ako mnohé iné ob ianske združenia, nadácie i neziskové organizácie, 
aj ob ianske združenie U ená právnická spolo nos  

 sa v tomto roku uchádzalo o Vašu priaze  a podporu 
poukázaním 2 % dane z príjmov. 

 
Aj touto cestou  

AKUJEME  
všetkým fyzickým a právnickým osobám,  

ktoré venovali 2 % zo svojich daní v prospech našej organizácie.  
Získané prostriedky budú využité ú elne,  

aby znamenali prínos pre rozvoj spolo nosti a našej organizácie, 
a aby slúžili dobrému a poctivému cie u. 
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