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ABSTRAKT: 
V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako 
z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho h adiska. Spo iatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného 
na ženách vo všeobecnej rovine. alej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných inov 
v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom 
ochrany obete pred násilím. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
In this report, the author analyzes the legislative background of violence against women as from a substantive 
so from a procedural legal point of view. Initially the author deals with the definition of violence against women 
in general. Furthermore, the merits of selected offenses are precisely discussed in the context of the classified 
type of violence. In the second part, the author addresses the procedural legal means of protection of victims 
against the violence. 
  

MOTTO: 

„Všetci udia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach“ 
Všeobecná deklarácia udských práv (1948) 

ÚVOD 
„Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne asto diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak 
sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spolo ensky nežiaduci jav sprevádza 
udstvo od nepamäti, i už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.1 Porušenie 

práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred 
ne udským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpe enie telesnej integrity pred fyzickými 

                                                            
1) DIANIŠKA, G. a kol. Kriminológia. Plže , 2009. s. 17  
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útokmi i zabezpe enie nedotknute nosti osoby pred psychickým nátlakom2 je podstatou každého 
násilia. 

o však rozumieme pod pojmom násilie páchané na ženách? Vo všeobecnosti je definované ako 
akýko vek in násilia v dôsledku rodovej nerovnosti, ktorého následkom je fyzické, psychické alebo 
sexuálne narušenie životnej sféry ženy. Naj astejšími spôsobmi takéhoto narušenia sú nátlak, 
vyhrážania, obmedzovanie osobnej slobody, využívanie sexuálneho potenciálu ženy a iné.  

Prvotným impulzom, kedy sa do povedomia spolo nosti dostala problematika násilia páchaného na 
ženách bola kampa  vedená pod záštitou médií s názvom „Piata žena“.3 I v dôsledku tejto iniciatívy 
sa problém násilia na ženách „neodklial“ prostredníctvom zákonných krokov, nako ko doteraz 
v našom právnom poriadku nebola zakotvená špeciálna zákonná úprava. Do dnešného d a sa 
prípady násilia páchaného na ženách, ak dosiahnu požadovanú intenzitu trestného inu, subsumujú 
pod niektoré skutkové podstaty trestných inov upravených v zákone . 300/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ( alej len „Trestný zákon“). Najfrekventovanejšími trestnými inmi sú trestné 
iny proti životu a zdraviu, proti rodine a mládeži, proti udskej dôstojnosti a proti iným práva 

a slobodám, omu zodpovedajú názvy hláv v Trestnom zákone.  

Násilie páchané na ženách zostáva nepozorovane „za zavretými dverami“ v dôsledku oho 
v mnohých prípadoch vypláva na povrch, až ke  dôjde k ažkému v horšom prípade nezvrátite nému 
následku. Jedná sa o široký a závažný celospolo enský problém, na riešení ktorého sa spolupodie ajú 
i orgány inné v trestnom konaní. 

Pod a nášho názoru sa priam vyžaduje, aby v našom právnom poriadku nastali legislatívne zmeny 
a bola prijatá špeciálna právna úprava upravujúca násilie páchané na ženách. Považujeme za nutné, 
aby sa na riešení tohto celospolo enského problému podie ali najmä orgány inné v trestnom 
konaní, i ke  nie je možné „domáce násilie“ úplne eliminova .  

Vo svojom príspevku sa predovšetkým zameriame na trestné iny, ktoré sú v korelácií s násilím 
páchaným na ženách. Rovnako považujeme za nevyhnutné poukáza  na právne ustanovenia v iných 
legislatívnych predpisoch, ktoré majú formu procesnoprávnej pomoci vo i násiliu páchaného na 
ženách. Z tohto poh adu je zrejmé, že sa budeme venova  ako hmotnej, tak aj procesnej stránke 
legislatívy násilia páchaného na ženách. V závere sa nevyhneme ani úvahe de lege ferenda o možnej 
budúcej hmotnoprávnej aj trestnoprávnej úprave násilia páchaného na ženách. 

POJMY, INÉ DOJMY? 
Prvoradým krokom k tomu, aby sme posúdili legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách je 
exaktné vymedzenie si základných pojmov. V odbornej literatúre máme možnos  stretnú  sa 
s pojmami ako sú domáce násilie, násilie páchané v intímnom zväzku alebo násilie v rodine. Pod a 
nášho názoru sú takéto pojmy zovšeobecnené vo vz ahu k násiliu páchaného na ženách, nako ko 
domáce násilie môže zahr ova  i násilie páchané na iných osobách najmä blízkych a zverených 
osobách, ktorých definíciu nájdeme v § 127 ods. 2 a ods. 44. Pod a nášho názoru považujeme za 
dôležité vymedzi  si aj definíciu domácnosti, v súvislosti s takýmto násilím, ktorá je pod a § 115 

                                                            
2) Základné udské práva garantované Ústavou Slovenskej republiky a rovnako vyplývajúce z Listiny základných práv a slobôd, 
Všeobecnej deklarácie udských práv  
3) http://www.esfem.sk/subory/nasilie/legislativne_pozadie_problematiky_nasilia_pachaneho_na_zenach.pdf [online].[cit. 
2014.11.10.]. 
4) § 127 ods.1 Trestného zákona : Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dov šila osemnásty rok svojho veku 
a neprekro ila dvadsa jeden rokov svojho veku. 
§ 127 ods. 4 Trestného zákona : Blízkou osobou sa na ú ely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojite , 
osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, 
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom poci ovala ako ujmu vlastnú. 
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zákona . 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ( alej len „Ob iansky zákonník“) tvorená 
fyzickými osobami, ktoré spolu trvalo žijú a spolo ne uhrádzajú náklady na svoje potreby. 

Apropo chceme podotknú , že texty zákonov sa však prid žajú rodovo neutrálnych pojmov, 
v dôsledku oho takéto legislatívne akty naj astejšie používajú pojmy domáce násilie alebo násilie 
v partnerských vz ahoch.5 Naopak medzinárodné dohovory a dokumenty nám prinášajú užší poh ad 
do tejto problematiky a bezprostredne sa venujú tématike „violence against women“ iže násiliu 
páchaného na ženách, ktoré definujú ako „akýko vek in násilia založený na rodovej nerovnosti, 
ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému poškodeniu 
trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito inmi, nátlaku alebo akémuko vek obmedzeniu 
slobody, i už vo verejnom, alebo súkromnom živote“6.  

V našom príspevku budeme používa  užší pojem a to násilie páchané na ženách v súvislosti so 
skutkovými podstatami trestných inov. Chceme zárove  zdôrazni , že nesmieme zabúda , že nami 
spomenuté trestné iny môžu by  rovnako páchané aj na mužoch len s výrazne menšou intenzitou 
a v niektorých prípadoch sú výlu ne kvalifikované ako trestné iny, len ak je poškodenou osobou 
žena napr. znásilnenie. 

TRESTNÉ INY SÚVISIACE S NÁSILÍM PÁCHANÝM NA ŽENÁCH 
Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spolo ensky 
odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný in v dôsledku nenaplnenia 
obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného inu. Pokia  sa však hranica takejto innosti 
z právneho h adiska prelomí, stáva sa trestnou innos ou páchate a. Na tomto mieste by sme chceli 
pripomenú , že v niektorých prípadoch je ažké modifikova , i skuto ne došlo k naplneniu 
obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného inu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty 
priestupku, nako ko takéto násilie je protiprávnym konaním, ktoré z h adiska závažnosti môže 
nap a  aj skutkovú podstatu priestupku, napr. priestupky proti verejnému poriadku pod a § 47 
zákona . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo priestupky proti 
ob ianskemu spolunažívaniu pod a § 49 zákona citovaného zákona. Ak by nastala situácia, že by bolo 
v daný moment ažké rozlíši , i došlo k pre inu alebo priestupku, použije sa materiálny korektív 
upravený v § 10 ods. 2 Trestného zákona, ktorý ustanovuje, 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  nepatrná“. Trestný zákon neupravuje samostatnú skutkovú 
podstatu trestného inu domáceho násilia resp. v užšom zmysle násilie páchané na ženách. 
V Trestnom zákone sú obsiahnuté skutkové podstaty niektorých trestných inov, ktoré možno 
podradi  pod definíciu tzv. domáceho násilia. 

Trestný zákon ipso iure neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného násilia páchaného na 
ženách, ipso facto je však možné subsumova  prostredníctvom analógie iuris takého formy násilia 
páchate a pod skutkové podstaty niektorých trestných inov. 

Vychádzajúc zo zhromaždených poznatkov a štatistík môžeme potvrdi , že najfrekventovanejšie 
páchanými trestnými inmi na ženskom pohlaví sú trestné iny proti skupine a jednotlivcovi, trestné 
iny ublíženia na zdraví, trestný in vydierania, trestný in týrania blízkej alebo zverenej osoby, 

trestný in nebezpe ného prenasledovania, trestný in znásilnenia a trestný in vraždy. Z daného 
nám explicitne vyplýva, že naj astejšími formami, v akých sa prejavuje násilie páchate a sú slovné 
útoky, fyzické a sexuálne napadnutia, ktorých následkom je ublíženie na zdraví, ažké ublíženie na 
zdraví, ba dokonca v najextrémnejších prípadoch smr  poškodenej. 

                                                            
5) ANDRUCHOVÁ, J. BARTO OVÁ, K. FILADELFIOVÁ, J. MAGUROVÁ, Z. Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. 
Bratislava, 2005. s. 56 
6) Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách  
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Charakter takejto trestnej innosti násilia vo i ženám môže nadobudnú  formu sexuálneho násilia, 
fyzického násilia a psychického (duševného) násilia. Z nášho poh adu však nie je vylú ená kumulácia 
daných násilí, o sa následne prejavuje aj v praxi. 

„SEXUÁLNE NÁSILIE“ AKO ŠKODLIVÉ TABU V TRESTNÝCH INOCH 
Sexuálnym násilím sa vo všeobecnosti rozumie akéko vek proti vôli vynucované konanie sexuálneho 
rázu. Môže sa prejavi  bu  vo forme nepriamych sexuálnych aktivít (posielanie správ so sexuálnym 
podtónom) alebo priamych sexuálnych aktivít (obchytkávanie, znásilnenie). Naj astejším následkom 
takéhoto správania páchate a vo i poškodenej je psychická trauma, zdravotný problém alebo 
narušenie telesnej integrity a udskej dôstojnosti. Pod a nášho názoru je astým výsledkom aj 
narušenie súkromnej sféry života poškodenej v zmysle zaujatia negatívneho postoju k mužskému 
pohlaviu, prípadne odmietavý postoj vo i sexuálnym potrebám v intímnom zväzku alebo 
manželskom zväzku. V tomto súvise citujeme nemenovanú poškodenú, obe  znásilnenia: „Znásilnil 
ma môj bývalý frajer a nemôžem sa s tým vyrovna . Teraz mám nového priate a a vždy, ke  sa 
schy uje k nie omu intímnejšiemu, za nem sa správa  ako šialená.“7 Vo zvláš  ažkých prípadoch sa 
môže u poškodených žien vyskytnú  posttraumatická stresová porucha.8  

iny so sexuálnym motívom sú širokou skupinou tvoriacu mravnostnú kriminalitu, ktorá je 
v médiách, vo verejnom a politickom dianí oraz žiadanejšou a sledovanejšou tématikou. 
V slovenskom právnom poriadku je takéto sexuálne násilie trestné v prípade, že nap a skutkové 
podstaty trestných inov proti udskej dôstojnosti, ktoré sú systematicky zaradené do VI. Hlavy 
Trestného zákona s názvom „Trestné iny proti slobode a udskej dôstojnosti“, ktorými sú znásilnenie 
pod a § 199 Trestného zákona, sexuálne násilie pod a § 200 Trestného zákona a sexuálne zneužívanie 
pod a § 201 a 202 Trestného zákona. Tieto trestné iny radíme medzi násilné sexuálne trestné iny 
priameho kontaktu, ktoré i ke  sú reprezentované pomerne malou skupinou, sú vysoko závažného 
charakteru. Sexuálne trestné iny sú protiprávne konania, ktorých naj astejšou motiváciou je 
sexuálna potreba. Weiss vo svojej publikácií explicitne definuje sexuálny trestný in ako „chovanie 
jednotlivca, prekra ujúce normy sexuálnej morálky dané spolo nos ou, ktoré sú vo svojom minime 
kodifikované zákonom, je to sexuálne chovanie prekra ujúce zákonom vymedzenú hranicu, ktoré 
poškodzuje loveka a jeho záujmy.“9  

Ke  sa zamyslíme nad pojmom násilný sexuálny in, napadá nás sexuálny in, ktorý bol uskuto nený 
proti vôli poškodenej ur itým fyzickým atakom, nako ko pojem násilie v nás evokuje akúsi fyzickú 
silu. S asti je takýto výrok správny, ale nie je to úplne najlepšie prirovnanie, nako ko pojem násilie je 
vymedzený širokým spektrom, ktorý nie je reprezentovaný len fyzickou silou, ale aj inými 
alternatívnymi spôsobmi. Trestný zákon nám v § 122 ods. 7 Trestného zákona exaktne ustanovuje, 
že „trestný in je spáchaný násilím, ak páchate  použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej 
integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchate  uviedol do stavu bezbrannosti 
s ou, alebo ak páchate  použil násilie proti veci iného“. Ako príklad nás napadá znásilnenie ženy, 

ktorú muž uviedol do stavu bezbrannosti tým, že jej podal lieky na spanie a následne ju znásilnil. 
V takomto prípade páchate  nepoužil fyzické násilie, len uviedol poškodenú do takéhoto stavu 
bezbrannosti. 

Za najfrekventovanejší sexuálny trestný in považujeme znásilnenie. Podrobnejšiu analýzu daného 
trestného inu považujeme za najinteresantnejšiu, nako ko je to výhradný sexuálny trestný in, 

                                                            
7) http://www.pluska.sk/plus7dni/ja-ty/znasilnena-doma.html [online].[cit. 2014.11.16.]. 
8) Posttraumatická stresová porucha z angl. Posttraumatic Stress Disorder je reakcia na závažný stres respektívne ako odozva na 
traumatickú udalos . Poškodený frekventovanie prežíva udalos  v myšlienkách,  a fantaziách a vyhýba se miestam, kde 
k predmetnej udalosti došlo. Niektoré odborné literatúry popisujú PTSP ako duševnú poruchu, vznikajúcu po náhlých, život i 
osobnú integritu ohrozujúcich udalostiach.  
9) WEISS, P. Sexuální deviace. 1. vydání, Praha: Portál, 2002, s. 12 
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ktorého obe ou sa môže sta  výlu ne osoba ženského pohlavia, omu zodpovedá aj hmotný predmet 
útoku10. Z nášho poh adu vnímame toto ustanovenie za medzerovité a navrhovali by sme zmenu 
právnej úpravy. Ako východiskový vzor by mohla poslúži  trestná právna úprava eskej republiky, 
ktorá kvalifikuje znásilnenie muža ženou ako trestný in znásilnenia.11 

Právo slobodne rozhodova  o svojom pohlavnom živote12 patrí medzi základné práva ženy a v tomto 
súvise je zárove  primárnym objektom tohto trestného inu. Objektívna stránka spo íva v konaní 
páchate a, ktorý násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na taký 
in zneužije jej bezbrannos .13 Násilie je v tomto prípade realizované v zmysle prekonania odporu 

ženy za ú elom dosiahnutia súlože samozrejme proti vôli ženy a jej mienenému odporu, omu 
zodpovedá pojem donútenie k súloži. Zaujímavá situácia nastane, ak si to páchate  po uskuto není 
násilia rozmyslí a súlož nevykoná, lapidárne povedané upustí od znásilnenia. V tejto súvislosti 
môžeme poukáza  na rozhodnutie súdu, ktorý konštatoval, že ak by páchate  dobrovo ne upustil od 
dokonania trestného inu znásilnenia v ase po použití násilia alebo jeho bezprostrednej hrozby, 
trestnos  pokusu znásilnenia zaniká a páchate  sa postihne za trestný in vydierania pod a 
ustanovenia § 189 Trestného zákona.14 Páchate om sa môže sta  akáko vek trestne zodpovedná 
osoba, o zodpovedá všeobecnému subjektu. Subjektívna stránka spo íva v dolóznom konaní 
páchate a. Závažnos  tohto trestného inu je determinovaná nielen svojou povahou, ale aj trestnou 
sadzbou, ktorá je v základnej skutkovej podstate pä  až desa  rokov a vo svojej kvalifikovanej 
podstate15 sedem až dvadsa pä  rokov. 

V súvislosti so znásilnením je asto diskutovaným problémom znásilnenie manželky svojim 
manželom. Mýtom, ktorý koluje v manželských zväzkoch býva že, „sexualita je pevnou sú as ou 
manželstva a manželia majú povinnos  vzájomne si vyhovie  v sexuálnych túžbach“16. Omyl. 
Manželský s ub neznamená automatický súhlas s pohlavným stykom a rovnako ani s tým, že žena 
bude pre muža sexuálne kedyko vek k dispozícií. Takéto násilie páchané na ženách v podobe 
znásilnení vlastnými manželmi sa považuje za súkromný problém, ktorý prebieha za zavretými 
dverami. V takomto prípade chýba prvok slobodnej vôle manželky a je napadnutá a narušená 
intimita ženy. V mnohých prípadoch je dokonca dokázané, že mnoho žien ani len netuší, že pohlavný 
styk s manželom proti jej vôli je kvalifikované ako znásilnenie. V tejto súvislosti dávame do pozornosti 
právnu úprava trestného zákona eskej republiky ú innú do roku 1950, ktorá znásilnenie 
pomenúvala ako násilné smilstvo a znásilnenie manželky manželom absentovalo a nebolo 
subsumované pod pojem násilné smilstvo, o považujeme za paradoxné.  

V opa nom prípade, aj ke  si žena dostato ne uvedomuje, že bola znásilnená manželom, asto berie 
oh ad na deti a rodinu v dôsledku oho nie je takýto trestný in oznámený. Rovnako je náro né aj 
dokazovanie takéhoto trestného inu, nako ko svedok je v tomto prípade skôr fikciou ako realitou. 
Máme za to, že i tento následok je dôsledkom vysokej latentnosti sexuálnych trestných inov. 
Rovnako znovuprežívanie výpovede obete pred súdom, potupa a hanba prispievajú k takejto 
                                                            
10) Hmotným predmetom útoku rozumieme osoby a veci, na ktoré páchate  priamo pôsobí a tým zasahuje do objektu skutkovej 
podstaty trestného inu. Radíme ho medzi fakultatívne znaky skutkovej podstaty trestného inu. 
11) § 185 zákona . 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) 
12) IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné: Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010. s. 109 
13) § 199 Trestného zákona 
14) R17/1982 
15) Od atím slobody na sedem rokov až pätnás  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in znásilnenia závažnejším spôsobom 
konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu, alebo na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu od atia slobody. 
Od atím slobody na pätnás  rokov až dvadsa  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ažkú 
ujmu na zdraví. 
Od atím slobody na dvadsa  rokov až dvadsa pä  rokov sa páchate  potrestá, ak spácha in znásilnenia a spôsobí ním smr , 
alebo za krízovej situácie. 
16) http://www.osf.sk/media/docs/pages/Ako-v-mediach-citlivo-informovat-o-nasili-pachanom-na-zenach.pdf [online].[cit. 
2014.11.18.]. 
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latentnosti ešte vä šou intenzitou. Citujeme sexuologi ku MUDr. Danu Šedivú, ktorá hovorí, že 
„po et nahlásených znásilnení by sme pokojne mohli vynásobi  desiatkou a dostali by sme reálne 
íslo,“17  

Trestné iny sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania považujeme za rovnako závažné ako 
trestný in znásilnenia. Odlišnos ou pri sexuálnom násilí je najmä hmotný predmet útoku, nako ko 
v daných trestných inoch ním je aj muž a objektívna stránka, ktorá nespo íva v pohlavnom styku, 
ale v iných spôsoboch sexuálnych aktivít vynucovaných násilím alebo jeho bezprostrednou hrozbou 
vo forme orálneho, análneho styku a iných sexuálnych praktík. Pri sexuálnom zneužívaní pod a 
§ 20118 Trestného zákona je dominantným odlišujúcim prvkom objekt, ktorým je „ochrana mravného 
a telesného vývoja detí mladších ako 15 rokov“19. V súvislosti s trestným inom sexuálneho 
zneužívania dávame do pozornosti jednu z najvidite nejších výnimok v súvislosti so subjektom 
trestného inu, nako ko za daný trestný in bude trestne zodpovedná osoba, ktorá dosiahla 15 rokov, 
naproti omu všeobecne trestne zodpovednou osobou sa rozumie osoba, ktorá dov šila 14. rok 
života. 

Iné trestné iny proti sexuálnej mravnosti v korelácií s násilím páchaných na ženách môžeme nájs  
aj v iných právnych ustanoveniach v druhej hlave Trestného zákona v podobe obchodovania s u mi 
pod a § 179, kde je pre nás dôležitý jeden z alternatívne vymedzených ú elov obchodovania s u mi 
a to ú el prostitúcie alebo iných foriem sexuálneho vykoris ovania, a v deviatej hlave s názvom 
„Trestné iny proti iným právam a slobodám“ konkrétne ustanovenie § 367 Trestného zákona20 
trestného inu kupliarstva. 

TÝRANIE ŽENY AKO PREJAV FYZICKÉHO NÁSILIA 
Fyzickým násilím rozumieme akéko vek fyzické ataky v podobe bitia, kopania, udierania, hryzenie, 
strkania, bodania, ktorých následkom môže by  malé poranenie až ublíženie na zdraví s trvalými 
následkami ba dokonca smr . Pod a nášho názoru je táto forma najnebezpe nejšia, nako ko následky 
na fyzickom a psychickom zdraví môžu vies  až k porušeniu najviac chráneného práva a to práva na 
život.  

Naj astejším prejavom fyzického násilia páchaného na ženskom pohlaví býva týranie. Takéto 
konanie páchate a je v Trestnom zákone kvalifikované ako týranie blízkej alebo zverenej osoby 
pod a § 208 Trestného zákona. Há ikom v tomto prípade je presné vymedzenie osoby, ktorá sa môže 
sta  poškodenou, resp. subjekt, ktorý môže spácha  takýto trestný in. Pri tomto trestnom ine sa 
vyžaduje, aby bol subjektom taký priamy páchate , ktorému bola osoba zverená do starostlivosti 
alebo výchovy alebo je takáto osoba blízka k páchate ovi.21 Z tohto ustanovenia nám evidentne 
vyplýva, že subjekt musí by  konkrétny z h adiska trestného práva. O závažnosti tohto trestného inu 
sved í aj výška trestnej sadzby, ktorá je v základnej skutkovej podstate v rozpätí od troch do ôsmich 
rokov a v kvalifikovaných skutkových podstatách od sedem až do dvadsa pä  rokov trestu od atia 
slobody, z oho vyplýva, že vždy ide o zlo in alebo obzvláš  závažný zlo in. Miera závažnosti takéhoto 
konania je vyjadrená najmä pojmom týranie, ktorým sa rozumie „také zlé nakladanie zo zverenou 
(alebo blízkou) osobou, ktoré sa vyzna uje hrubším stup om necitlivosti a bezoh adnosti s ur itým 
trvaním. Nevyžaduje sa, aby u blízkej alebo zverenej osoby vznikli následky na zdraví ale musí ís  
o také konanie, ktoré týraná osoba pre jeho hrubos , bezoh adnos  alebo bolestivos  poci uje ako 

                                                            
17) http://www.pluska.sk/plus7dni/ja-ty/znasilnena-doma.html [online].[cit. 2014.11.18.]. 
18) § 201 Trestného zákona: Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnás  rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne 
zneužije, potrestá sa od atím slobody na tri roky až desa  rokov. 
19) IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné: Všeobecná as . Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 
2010. s. 1113 
20) § 367 Trestného zákona: Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto 
koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa od atím slobody až na tri roky. 
21) bližšie pozri § 208 Trestného zákona 
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ažké príkorie“.22 Závažnos  fyzického násilia bolo zdôraznené aj na konferencii s názvom Violence 

against woman, ktorá sa konala v roku 2000 v Lisabone a ktorá uvádzala, že z celosvetového výskumu 
vyplýva, že „na celom svete ženy a diev atá vo veku 15 až 44 rokov zomierajú v dôsledku násilia 
páchaného mužmi astejšie ako v dôsledku rakoviny, nehôd, malárie alebo vojen dokopy“23. 

STALKING, PRELOMENIE HRANICE NEVINNEJ NÁKLONNOSTI V PODOBE PSYCHICKÉHO 
TERORU 
Psychickým násilím vo všeobecnosti rozumieme útok na emocionálny stav osôb ženského pohlavia. 
Takéto útoky môžu ma  formu ponižovania, ohovárania, kritizovania, vysmievania i šikanovania. 
Lapidárne povedané, psychické násilie v sebe zah a citové a slovné týranie ženy, ktorého 
následkom je psychická alebo fyzická ujma. Máme za to, že z poh adu trestného práva sú 
najfrekventovanejšie páchanými trestnými inmi nebezpe né vyhrážanie, nátlak, vydieranie 
a nebezpe né prenasledovanie zvané stalking.  

Naša pozornos  sa upriami na posledný z uvedených trestných inov, nako ko ho považujeme za 
závažný a zárove  pomerne „mladý“ trestný in v našom právnom poriadku. Na závažnos  
a nebezpe nos  takéhoto konania páchate a, ktoré spo íva v úmyselnom a permanentne 
nebezpe nom prenasledovaní osoby s nevyžiadanými prejavmi záujmu i pozornosti, upozornila ako 
prvá poslanky a za MOST-HÍD pani Edita Pfundtner, ktorá namietala a výslovne poukazovala na 
chýbajúcu, resp. nedostato nú právnu úpravu v tomto smere.24 

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola novelou Trestného zákona . 262/2011 Z. z. 
doplnená skutková podstata trestného inu nebezpe ného prenasledovania, cie om ktorej bola 
ochrana spolo nosti pred stalkingom, nako ko sa stalo neúnosným narastajúce množstvo 
pribúdajúcich prípadov prenasledovaní, omu zodpovedala aj as  obsahu dôvodovej správy 
k tomuto novému ustanoveniu Trestného zákona, v ktorej sa uvádza, že „sa reaguje na množiace 
prípady, ktoré zodpovedajú tejto novej skutkovej podstate. Závažné prípady nebezpe ného 
prenasledovania, ob ažovania, ktoré pod a platnej právnej úpravy neboli trestnoprávne 
postihnute né sa predkladanou skutkovou podstatou vyhlasujú za trestné.“25 Nako ko v USA je 
prenasledovanie trestným inom už viac ako dvadsa  rokov, považujeme tento krok, ktorý viedol 
k prijatiu takejto skutkovej podstaty za nesmierne významný a zárove  tento krok berieme za akési 
posilnenie dôvery spolo nosti v riadne fungovanie právneho štátu a taktiež posilnenie ochrany 
bezpe nosti a súkromia ob anov. Skutková podstata trestného inu nebezpe ného prenasledovania 
explicitne upraveného v IX. hlave osobitnej asti Trestného zákona ako § 360a Trestného zákona 
spo íva v dlhodobom prenasledovaní iného a to takým spôsobom, že bu  vzbudzuje páchate  
u poškodeného dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, o život alebo zdravie blízkej osoby alebo 
podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu jeho života. Uvedené znaky musia by  splnené kumulatívne, 
pri om následok tohto prenasledovania (dôvodná obava a zhoršenie kvality života) je vymedzený 
alternatívne. Medzi typické prejavy správania páchate a stalkingu radíme najmä kontaktovanie 
osoby proti jej vôli, vyh adávanie jej osobného kontaktu, kontaktovanie osoby prostredníctvom 
iných osôb tzv. stalking by proxy, resp. iné obmedzenie osoby spo ívajúce v zhoršení kvality jej 
života. Máme za to, že v sú asnej právnej úprave nebezpe ného prenasledovania nájdeme aplika né 

                                                            
22) Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. R 20/1984 
23) http://www.osf.sk/media/docs/pages/Ako-v-mediach-citlivo-informovat-o-nasili-pachanom-na-zenach.pdf [online].[cit. 
2014.11.20.]. 
24) Nebezpe né prenasledovanie má by  trestné. [online].[cit. 2014.11.20.].Dostupné na internete: 
http:// ww.sme.sk/c/5934372/nebezpecne-prenasledovanie-ma-byt-trestne.html 
25) Dôvodová správa k zákonu . 262/2011 Z.z. 
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problémy v súvislosti s pojmami ako sú dlhodobos , vzbudenie dôvodnej obavy a zhoršenie kvality 
života.26 

Ke  sa zamyslíme nad otázkou, i bolo zavedenie skutkovej podstaty trestného inu nebezpe ného 
prenasledovania ú inným nástrojom na zamedzenie chovania páchate a nesúce známky stalkingu, 
napadá nás odpove , že v skutku sa javí tento krok ako pozitívne riešenie, ale kriminalizácia 
problému neznamená hne  aj jeho riešenie. Nízka trestná sadzba27 ustanovená pre páchate a tohto 
trestného inu je odstrašujúcim problémom pre mnoho žien postihovaných takýmto psychickým 
násilím, nako ko je stalking pod a nášho názoru akousi „predohrou“ k závažnejším trestným inom, 
ako je ažké ublíženie na zdraví, ba dokonca vražda. Alarmujúce sú štatistiky, ktoré hovoria, že až 10 
% celej populácie má skúsenos  so stalkingom.28 V súvislosti s vyššie uvedeným a na záver 
problematiky stalkingu by sme radi zacitovali výrok senátorky Dianne Einsten: „Som toho názoru, že 
vážne, dlhodobé a opakované prenasledovania (stalking) bude podobné sériovým vraždám. Kone ne 
to vyšlo najavo. Existuje u každej mentálne abnormálnej osoby ako myšlienka a stále pokra uje. A ja 
verím, že sa to bude zhoršova  a rovnako verím, že je to mimoriadne vážne.“29 

PROCESNOPRÁVNE PROSTRIEDKY OCHRANY ŽIEN PRED NÁSILÍM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
I ke  nemáme na našom území exaktnú a jednotnú hmotnoprávnu úpravu násilia páchaného na 
ženách, v dôsledku oho prichádza do úvahy len analógia iuris, procesnoprávnu úpravu proti násiliu 
môžeme vymedzi , ako svetlý bod v boji proti násiliu. Prvým z právnych predpisov poskytujúci 
obranný prostriedok proti násiliu je zákon . 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov ( alej len 
„Ob iansky súdny poriadok“, ktorý v § 76 ods. 1 písm. g)30 upravujúci inštitút predbežného opatrenia 
vo forme zákazu vstupu do spolo ného obydlia alebo bytu. Spo iatku sa môže javi  tento inštitút ako 
pozitívne riešenie, ale ke  nazrieme konkrétnejšie do ustanovenia, nájdeme závažné nedostatky, 
ktoré spo ívajú najmä v lehote na rozhodnutie súdu o vydaní predbežného opatrenia, ktorá je až 
sedem dní a rovnako za aženie ohrozenej osoby dôkazným bremenom. Takúto lehotu považujeme 
za zd havú, nako ko cie om podania návrhu ohrozenej osoby je o v najkratšom ase obmedzi  
kontakt s potencionálnym násilníkom v podobe do asného zákazu do domu alebo bytu, pri om 
v tejto sedemd ovej lehote nedochádza k vykázaniu násilníka zo spolo ného obydlia alebo bytu, 
v dôsledku oho je v bezprostrednom kontakte s násilníkom, o môže pre ohrozenú osobu znamena  
ešte vä šie nebezpe enstvo.  

Preto považujeme za lepšiu možnos  inštitút vykázania pod a § 27 ods. 1 zákona . 171/1993 Z. z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ( alej len „Zákon o Policajnom zbore“), ktorého 
podstata tkvie v právomoci policajta vykáza  z bytu alebo domu alebo iného priestoru spolo ne 
obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, u ktorej možno na základe 
zistených skuto ností o akáva  útok na život, zdravie, slobodu alebo zvláš  závažný útok na udskú 
dôstojnos  ohrozenej osoby, najmä vzh adom na predchádzajúce takéto útoky. Neoddelite nou 
sú as ou vykázania zo spolo ného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spolo ného obydlia 
po as 48 hodín od vykázania. Myšlienka zákonodarcu pri zakotvení tohto inštitútu spo ívala 
v ochrane ohrozených osôb, najmä pred násilným správaním sa osôb, ktoré s nimi žijú v spolo nej 
domácnosti. I napriek tomuto obsahuje tento inštitút ur ité riziká31, v dôsledku ktorých je pomerne 

                                                            
26) bližšie pozri lánok PFUNDTNER, E. – ŠANTA, J.:  Nebezpe né prenasledovanie – stalking; Justi ná revue, 64, 2012, . 2, s. 271 
– 280. 
27) Pozri bližšie § 360a ods. 1, 2 
28) ÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právniky. Grada, 2008, s. 82-83. 
29) MELOY, J.R. – ed. (1998). The Psychology of Stalking. Clinical and Forensic Perspectives. San Diego: Academic Press. 
30) Predbežným opatrením môže súd nariadi  ú astníkovi najmä, aby g) nevstupoval do asne do domu alebo bytu, v ktorom býva 
osoba vo vz ahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. 
31) DESET, M. Prevencia domáceho násilia inštitútom vykázania, Bulletin slovenskej advokácie, 14, 2008, . 7 – 8, s. 27 – 33. 
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málo využívaním inštitútom. Chceli by sme podotknú  v súvislosti s vyššie uvedeným, že v prípade 
podania návrhu na predbežné opatrenie pod a § 76 ods. 1 písm. g) Ob ianskeho súdneho poriadku 
by sme odporú ali ešte pred týmto postupom požiada  príslušníka Policajného zboru o využitie 
inštitútu vykázania zo spolo ného obydlia a následne poda  návrh na predbežné opatrenie, o sa 
nám javí ako najlepšie riešenie. 

alším inštitútom, ktorý je v korelácií s násilím je obmedzenie užívacieho práva jedného z manželov 
k bytu alebo domu, ak sa v dôsledku psychického alebo fyzického násilia alebo hrozby takýmto 
násilím vo i manželovi alebo blízkej osobe stalo spolo né užívanie domu alebo bytu neznesite ným.32 
Toto ustanovenie je upravené v zákone . 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Z uvedeného 
vyplýva, že návrh môže poda  len manžel alebo blízka osoba33. Obmedzenie alebo vylú enie 
z užívania bytu alebo domu je možné „v prípade, že dom je v podielovom alebo bezpodielovom 
spoluvlastníctve, alebo ak ide o byt, ktorého sú manželia alebo bývalí manželia spolo nými 
nájomcami“34. Zárove  dodávame, že v prípade fyzického alebo psychického násilia nie je nutné, ak 
sa zruší spolo ný nájom, aby ten z rozvedených manželov, ktorý sa takéhoto násilia dopúš al, mal 
zabezpe enú zo strany druhého akúko vek bytovú náhradu. 

ZÁVER 
Téma násilie páchané na ženách je pomerne širokou a citlivou záležitos ou, ktorá sa od roku 2001 
oraz astejšie dostáva do povedomia spolo nosti najmä prostredníctvom médií. Dané považujeme 

za nesmierne závažný problém, omu nasved ujú aj alarmujúce štatistiky, ktoré poukazujú, že 
„každá piata dospelá žena na Slovensku zažíva násilie v párovom vz ahu, t. j. 21,2 % žien vo veku 18 
až 64 rokov zažíva násilie zo strany svojho manžela alebo partnera. Výskyt násilného správania od 
bývalých partnerov je ešte vyšší: 27,9 % dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho 
strany násilné správanie.“35 Hlavnou prí inou býva zneužitie moci/sily zo strany partnera ako aj 
historicky vytvorená nerovnováha medzi mužom a ženou. Našim cie om nie je vyznie  feministicky, 
ale naopak poukáza  na závažný problém takého rodovo podmieneného násilia. astými následkami 
bývajú posttraumatická porucha, syndróm týranej ženy a štokholmský syndróm36, podstata ktorých 
tkvie vo vytvorení silného attachmentu medzi obe ou a páchate om v dôsledku izolovanosti od 
ostatného okolia. Máme za to, že práve takéto následky prispievajú k zvýšeniu latentnosti takýchto 
násilných trestných inov, pretože obete si asto na páchate a a jeho správanie zvyknú a považujú 
ho za všedné.  

V súvislosti s uvedeným nás napadá aj významný inštitút zakotvený v § 211 Trestného poriadku 
s názvom „Súhlas poškodeného“, ktorý spo íva v tom, že trestné stíhanie je možné za a , resp. v om 
aj pokra ova  len s výslovným súhlasom poškodeného v prípade taxatívne uvedených trestných 
inov, ak je páchate  k poškodenému vo vz ahu osoby, vo i ktorej by mal ako svedok právo odoprie  

výpove . Predmetný inštitút je pod a nášho názoru asto využívaný obe ami v dôsledku ich strachu, 
pri om následkom je práveže permanentné pokra ovanie páchania násilia na poškodenej osobe, o 
považujeme za akési bagatelizovanie násilia.  

                                                            
32) § 146 ods. 1 Ob ianskeho zákonníka 
33) § 116 Ob ianskeho zákonníka: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere 
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 
poci ovala ako vlastnú ujmu. 
34) Zákony o násilí. [online].[cit. 2014.11.20.].Dostupné na internete: http://piatazena.wordpress.com/zakony/ 
35) Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku, Bodnárová, Filadelfiová, 
Holubová, Inštitút pre výskum práce a rodiny pre Odbor pre rodovú rovnos  a rovnos  príležitostí MPSVR SR, 2008  
36) Medzi násilníkom a obe ou sa vytvorí emo ný vz ah, obe  dokonca chráni úto níka, súcitia s ním, (nastáva vtedy ke  je žena 
izolovaná od okolia, muž je jediný kto sa k nej niekedy správa pekne, ke  je žena v ohrození života a nemôže uniknú ) . 
Je to paradoxný psychologický fenomén, pri ktorom si rukojemníci vytvárajú sympatie k svojim únoscom. Syndróm je 
pomenovaný pod a udalosti z augusta (1973), ktorá sa odohrala pri zbrojenom prepade banky vo švédskom meste Štokholm. Po 
dlhom vyjednávaní a prepustení považovali rukojemníci svojich únoscov za ochrancov. 
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Akousi útechou pre obete takýchto násilných trestných inov môže by  ur ité finan né 
odškodnenie37, i ke  napáchaná škoda sa nevyrovná utrpeniu a ujme obete, ktorá reálne prežila 
takéto konanie páchate a. 

Na záver by sme chceli poukáza  na nieko ko riešení, ktoré by sme navrhovali vykona  s cie om 
zlepšenia prevencie, ochrany prípade riešenia samotného násilia páchaného na ženách. V prvom 
rade by sme navrhovali upravi  podmienky na zefektívnenie postihu páchate ov trestných inov 
a vytvorenie exaktnej klasifikácie skutkových podstát trestných inov súvisiacich s násilím, i už 
v podobe prijatia samostatného legislatívneho aktu alebo v lenenia samostatnej hlavy do Trestného 
zákona s dôrazom na takéto násilie, laicky povedané navrhujeme komplexné riešenie legislatívy 
násilia páchaného na ženách. Druhý krok by spo íval v kvalitatívnom zlepšení metód a opatrení na 
ochranu osôb obetí v prípade vedenia vyšetrovania z dôvodu ochrany pred alšou viktimizáciou. 
Tento krok by zah al rovnako novelizáciu procesnoprávnych prostriedkov na ochranu obete násilia, 
ktorá by spo ívala najmä v úprave lehôt na vydanie rozhodnutia. Napokon za tretí nelegislatívny 
návrh na zlepšenie danej problematiky by sme považovali vytvorenie nástrojov sociálno-právnej 
ochrany, rozšírenie organizácií38 na pomoc obetiam postihovaným takýmto násilím a na prevenciu 
násilia tohto druhu a rovnako zavedenie špeciálnych výcvikov pre príslušníkov Policajného zboru 
s cie om dosiahnutia udskejšieho a citlivejšieho prístupu policajtov k takýmto osobám/obetiam.

                                                            
37) Odškod ovanie obetí násilných trestných inov „upravuje zákon íslo 255/1998 Z. z. v znení zákona íslo 422/2002 Z. z. (pokia  
násilný trestný in bol spáchaný od 01.01.1999 do 30.04.2006), resp. zákon íslo 215/2006 Z. z. v znení zákona íslo 79/2008 Z. z. 
(pokia  násilný trestný in bol spáchaný po 01.05.2006)“ 
38) Organizácie slúžiace na podporu a pomoc obetiam : www.alianciazien.sk, www.esfem.sk, www.fenestra.sk, 
www.zenavtiesni.sk  
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ABSTRAKT: 
lánok sa zaoberá analýzou postupu a právnych inštitútov pri sprístup ovaní informácií z trestného konania 

v rámci zákonnej publicity verejnej správy v innosti správnych orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
lánok popisuje základné princípy práva na informácie v konfrontácií s právnymi možnos ami ich obmedzenia pri 

aplikácií ustanovení príslušných právnych noriem v záverov rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 
Autor rozoberá vybrané problémy aplika nej praxe v spojení s realizáciou inštitútov v konaní o sprístupnenie 
informácií z trestného konania a analyzuje možnosti využitia súdnych rozhodnutí na konkrétne prípady 
praktických problémov poskytovania informácií o innosti a rozhodovaní orgánov inných v trestnom konaní.  
ABSTRACT/SUMMARY: 
The article analyses the procedures and the juridical institutes in relation to the right to accessibility to 
information on criminal proceeding within the frame of legal publicity of the public administrative in the 
structures the organs in the competence of the Ministry of Interior of the Slovak Republic. The paper describes 
the base principles of the access to information in the confrontation with the legislative restrictions pursuant to 
the applicable provisions of the appurtenant rulings of the Supreme Court of the Slovak Republic. The Author 
analyses selected topics from application praxis in the relation to restraints of the execution of the institutes in 
the access to information on criminal proceedings. The paper highlights factual cases of practical problems with 
the access to institutional data on criminal proceedings, rulings and decisions of the authorities acting in criminal 
proceedings. 
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ÚVOD 
Trestné konanie ako jedna zo špecifických oblastí inností orgánov Policajného zboru v sebe zah a 
množstvo úkonov, postupov a dokumentov najrozli nejšieho druhu a charakteru, ktorých ú elom je 
zabezpe i  dostato né podklady k náležitému objasneniu konania, ktoré svojimi prvkami nap a 
znaky skutkovej podstaty trestného inu. Subjektmi tejto innosti v pôsobnosti Policajného zboru sú 
ur ení policajti, ktorí vykonávajú právomoci orgánov inných v trestnom konaní a to je vyšetrovate  
a poverený príslušník PZ. Jednotlivé okolnosti konkrétnych trestných konaní sa však vz ahujú 
predovšetkým na ú astníkov, ktorých práva, povinnosti a chránené záujmy sú predmetom trestného 
konania. V súvislosti s trestným konaním sa vytvára aj nepriamy záujem verejnosti na kontrole 
innosti jednotlivých orgánov inných v trestnom konaní, ktorý sa prejavuje najrozli nejšími formami 

zásahov do priebehu trestného konania v snahe získa  informácie pochádzajúce z innosti, úkonov 
a z rozhodovania orgánov Policajného zboru. Prostriedkom na dosiahnutie vstupu do prebiehajúcich, 
ale aj ukon ených trestných konaní, je pre verejnos  zákon . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám ( alej len „zákon o slobode informácií“).  

PRÁVO NA INFORMÁCIE  
Samotné právo na informácie upravené osobitným zákonom o slobode informácií vychádza 
z primárneho práva zakotveného v lánku 26 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré vo svojej podstate 
predstavuje právo na získanie informácie do vlastnej dispozi nej sféry tak, aby mohla by  subjektom 
pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu iných spracovaná a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu 
vo i neidentifikovate nej skupine subjektov. Ozrejmenie tohto záväzku upravuje ods. 5 lánku 26, 
ktorý ur uje povinnos  orgánov verejnej moci, primeraným spôsobom poskytova  informácie 
o svojej innosti, pri om podmienky a spôsob poskytovania informácií ustanovuje zákon.  

Informácie z trestného konania svojim charakterom rozhodne patria do oblasti záujmu širokej 
verejnosti, ktorá svoje právo na informácie erpá priamo z Ústavy Slovenskej republiky a zo zákona 
o slobode informácií. Špecifiká trestného konania však stavajú právo na informácie do právnej 
konfrontácie so zákonnými obmedzeniami práv, ktoré bránia neprimeranému zasahovaniu do 
innosti orgánov inných v trestnom konaní a zabezpe ujú tak zachovanie nestrannosti a nezávislosti 

trestného konania. Tieto informácie sú astým predmetom žiadosti oprávnených osôb, ktoré mnoho 
krát nie sú priamymi ú astníkmi trestného konania, ale žiadajú informácie zo subjektívnych 
pohnútok. Na druhej strane sú však žiadate mi o informácie z trestného konania aj samotní ú astníci, 
ktorí na zabezpe enie svojich práv využívajú ustanovenia zákona o slobode informácií, aby tak obišli 
obmedzujúce ustanovenia Trestného poriadku.1  

V praxi sa opakovane vyskytujú žiadosti oprávnených osôb, ktorých predmetom sú najrozli nejšie 
druhy informácií z trestných konaní. Vo vä šine prípadov ide o konania, ktoré nie sú ukon ené a kde 
úkony vykonávajú práve policajti v postavení orgánu inného v trestnom konaní. Predmetom 
informácií však môžu by  aj také podklady, innosti a úkony, ktoré pre potreby trestného konania 
vykonávajú policajti v štádiu pred za atím trestného stíhania. Všetky tieto žiadosti však smerujú 
k jednému cie u a tým je získanie informácií o trestnom konaní, o jednotlivých úkonoch, 
o zú astnených osobách, o policajtoch, ktorí úkon vykonali, o oznamovate och, o rozhodnutiach 
z trestného konania a asto krát sú predmetom žiadostí aj kompletné spisové materiály.  

ZÁKONNÉ PRINCÍPY PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA  
Všeobecná úprava poskytovania informácií o trestnom konaní je obsiahnutá v § 6 Trestného 
poriadku, ktorý okrem iného ur uje, že orgány inné v trestnom konaní informujú verejnos  

                                                            
1) WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov, VIA JURIS 2012, 
s. 15 
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o trestnom konaní poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom, pri om musia dba  na 
ochranu zákonom ur ených skuto ností a tajomstiev, ktorých zverejnenie by mohlo zmari  alebo 
s aži  objasnenie a vyšetrenie veci. Ustanovenie § 6 Trestného poriadku upravuje podmienky 
obmedzenia informácií o trestnom konaní, ktoré sú pre orgány inné v trestnom konaní záväzné 
a ktoré aj ur ujú právny rámec obsahu informácií, ku ktorým majú oprávnené osoby prístup.  

Toto ustanovenie je zákonným obmedzením práva na informácie priznaného Ústavou Slovenskej 
republiky. V spojení s ustanovením § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií ide o základný 
inštitút slúžiaci na obmedzenie základného práva na informácie, ktoré rešpektuje osobitné 
podmienky uvedené v l. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého slobodu prejavu 
a právo vyh adáva  a šíri  informácie možno obmedzi  zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej 
spolo nosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpe nos  štátu, verejného poriadku, 
ochranu verejného zdravia a mravnosti.  

Osobitná úprava zákona o slobode informácií uvedená v § 11 ods. 1 písm. d) je priamo ur ená na 
obmedzenie informácií týkajúcich sa rozhodovacej innosti súdu vrátané medzinárodných súdnych 
orgánov alebo orgánu inného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístup uje pod a 
osobitného predpisu, okrem rozhodnutia policajta v prípravnom konaní pod a druhej asti druhej 
hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak 
ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené 
záujmy.2  

ANALÝZA INŠTITÚTOV OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA  
V praktickej innosti orgánov Policajného zboru sa všeobecná a osobitná úprava práva na informácie 
teda vz ahuje na innosti, úkony a rozhodnutia vykonané a vydané policajtmi, vyšetrovate mi 
a poverenými príslušníkmi v štádiu pred za atím trestného stíhania a v štádiu prípravného konania. 
Ide o rozsiahlu formu konkrétnych inností, ktoré svojim charakterom vytvárajú podklady pre 
ukon enie trestného konania a ktoré sa asto stávajú predmetom žiadostí oprávnených osôb.  

Prax policajnej innosti pri sprístup ovaní informácií z trestného konania nie je jednotná a nie je ani 
jednotne upravená žiadnym interným predpisom. Postup prvostup ových správnych orgánov 
v štruktúrach Ministerstva vnútra SR v konaniach o sprístupnenie informácie tak vychádza len zo 
subjektívneho posúdenia ustanovení zákona o slobode informácií a Trestného poriadku. Vplyvom 
nejednotného postupu vznikajú potom situácie, kedy môžu by  rovnaké žiadosti posúdené rozli ným 
spôsobom tak, že jeden orgán informácie z trestného konania sprístupní a iný orgán ich 
sprístupnenie odmietne. Nejednotnos  však reálne existuje aj v judikatúre a v rozhodovacej praxi 
súdov pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov správnych orgánov v režime zákona 
o slobode informácií v oblasti trestného konania.  

Vzh adom k nejednotným rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach 
sprístup ovania informácií z trestného konania je však možné vyvodi  záver o plauzibilite 
reštriktívnych záverov súdnej praxe o výklade práva na prístup k informáciám z trestného konania. 
V zmysle reštriktívnej judikatúry treba právo na informácie z trestného konania posudzova  
predovšetkým pod a Trestného poriadku a výnimky z obmedzenia na informácie uplat ova  len 
v prípade, ktorý ur uje zákon o slobode informácií. Takéto zúženie výkladu je na prospech orgánov 
inných v trestnom konaní v pôsobnosti Policajného zboru pretože umož uje prvostup ovým 

správnym orgánom v postavení povinnej osoby rozhodnú  o zákonnom obmedzení pri žiadostiach 
o informácie z trestného konania.  

                                                            
2) KME , M. – BARTOSIEWICZ, D. – VELŠIC, M.: Infozákon v praxi: právna analýza a názory verejnosti. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2004, s. 44 
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Cie om zákonného obmedzenia práva na informácie o innosti a rozhodnutiach orgánov inných 
v trestnom konaní, ktoré vyplýva z ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií je 
predovšetkým ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej innosti orgánov 
inných v trestnom konaní. S dôrazom na tento cie  je pre povinnú osobu rozhodujúce individuálne 

posúdenie prípadu a samotnej žiadosti o informáciu. Uvedené ustanovenie zabezpe uje pre povinné 
osoby dostato ný právny základ pre rozhodnutia, ktorými obmedzujú prístup k informáciám 
z trestného konania a v spojení s § 6 Trestného poriadku umož ujú striktne zamedzi  poskytnutie 
informácií iným osobám ako osobám, ktorým tieto práva priznáva trestné právo.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky jednozna ne vyslovil záver, že poskytovanie informácií o trestnom 
konaní striktne upravuje Trestný poriadok v ustanovení § 6. Táto úprava vzh adom na charakter 
trestného konania a zásadu prezumpcie neviny, neumož uje orgánom inným v trestnom konaní 
poskytova  iným, ako zákonom ur eným osobám, odpisy rozhodnutí z prípravného konania, resp. 
tieto rozhodnutia zverej ova . Ide predovšetkým o situácie kedy oprávnené osoby žiadajú 
sprístup ova  informácie vo forme kópií rozhodnutí vydaných v trestnom konaní, kedy povinná 
osoba využíva najmä ustanovenie § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií.3  

Využitím tohto záveru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spolo ne s obmedzením upraveným 
v § 6 Trestného poriadku sa môže povinná osoba zákone vysporiada  s každou žiados ou, ktorej 
obsah sa ur itým spôsobom dotýka trestného konania, tak aby bol zachovaný verejný záujem na 
zabránení zásahov do innosti orgánov inných v trestnom konaní a aby sa vylú ila verejná diskusia 
o predmete trestného konania.  

INFORMÁCIE O ROZHODNUTIACH Z TRESTNÉHO KONANIA  
Pri informáciách z trestného konania je potrebné rozlišova  informáciu o rozhodnutí, respektíve 
o výsledku konania a požiadavku o sprístupnenie samotného rozhodnutia, pod ktoré možno zahrnú  
aj doru enie kópie rozhodnutia orgánu inného v trestnom konaní inej osobe ako ú astníkovi 
konania. Informáciou o rozhodnutí je bezpochyby informácia o tom, ako orgán inný v trestnom 
konaní rozhodol a doru enie kópie rozhodnutia by už bolo nad rámec zákonných možností 
priznaných trestným poriadkom.  

V prípadoch, kedy je predmetom žiadostí sprístupnenie konkrétnych rozhodnutí vydaných 
v trestnom konaní, ktoré sú vy até zo zákonného obmedzenia práva na prístup k informáciám, teda 
rozhodnutí policajta v prípravnom konaní pod a druhej asti druhej hlavy piateho dielu Trestného 
poriadku a informácií o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, je potrebné odôvodni  postup 
povinnej osoby zákonným obmedzením vyplývajúcim z ustanovení Trestného poriadku a samotnej 
Ústavy Slovenskej republiky.  

Pod a judikatúry Najvyššieho súdu SR by zasielanie kompletných kópií rozhodnutí vydaných orgánmi 
innými v trestnom konaní bolo v rozpore so zákonom aj v prípade, ak by sa z ich obsahu vylú ili 

osobné údaje ú astníkov konania a orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ako je uvedené vyššie, 
poskytovanie informácií o trestom konaní striktne upravuje Trestný poriadok. Úprava inštitútov 
v Trestnom poriadku, v spojení so zásadami trestného konania, neumož uje poskytova  iným ako 
zákonom ur eným osobám odpisy rozhodnutí z prípravného konania. Z aktuálnych rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR vyplýva, že by bolo v absolútnom rozpore so zásadami trestného konania 
a základmi právneho štátu, ak by posudzovanie trestnosti, respektíve netrestnosti, vyšetrovaných 
skutkov bolo ponechané na predstavy a vô u verejnosti.  

V súvislosti s týmto obmedzením je potrebné uvies  skuto nos , že orgány inné v trestnom konaní, 
ako štátne orgány, sú viazané predovšetkým ústavou a to lánkom 2 ods. 2, pod a ktorého štátne 

                                                            
3) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 2 Sži 8/2012 
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orgány môžu kona  iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.4  

Žiadosti o rozhodnutia policajta v prípravnom konaní pod a druhej asti druhej hlavy piateho dielu 
Trestného poriadku a o informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, by sa teda mali 
vybavova  predovšetkým informáciou o rozhodnutí a nie sprístupnením samotného rozhodnutia. 
Obsahom takého sprístupnenia bude teda len informácia o charaktere rozhodnutia a nie o dôvodoch 
a právnych úvahách orgánu inného v trestnom konaní.  

LIMITY OBMEDZENIA PRÁVA NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM Z TRESTNÉHO KONANIA  
Právo na informácie je limitované požiadavkou nezasahova  do vlastnej rozhodovacej innosti súdov 
a orgánom inných v trestnom konaní v priebehu konania a to v záujme objektivity a nestrannosti 
posudzovanej konkrétnej právnej veci, a tiež je limitované nevyhnutnými opatreniami na ochranu 
práv a slobôd iných, bezpe nosti štátu, verejnej bezpe nosti, verejného zdravia a podobne.  

Iná situácia je však v prípade rozhodnutí vo veci samej, ktorými sa konanie pred orgánom inným 
v trestnom konaní kon í. V týchto prípadoch nie je daný dôvod na obmedzenie prístupu k týmto 
rozhodnutiam za podmienky, že nebudú obsahova  osobné údaje ú astníkov. Aj tu však najvyšší súd 
Slovenskej republiky vyslovil záver, že v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií 
možno poskytnú  len informáciu o výsledku konania, nie informáciu o rozhodovacej innosti. Teda 
pod a judikatúry najvyššieho súdu sa nesprístup ujú jednotlivé iastkové procesné rozhodnutia, ale 
iba informácia o tom, ako orgán inný v trestnom konaní rozhodol.5  

V praktickej aplikácií však nie je chybou sprístupnenie rozhodnutia vo forme kópie, nako ko dikcia 
ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií takúto formu sprístupnenia nevylu uje. 
Týka sa to však výhradne rozhodnutí vydaných v trestnom konaní pod a druhej asti druhej hlavy 
piateho dielu Trestného poriadku, ktoré musia by  upravené tak, aby sa zaru ila ochrana údajov 
chránených osobitnými zákonmi. V prípravnom konaní, kde zákonne podmienky umož ujú 
policajtovi vydáva  rozhodnutia vo veci, pôjde teda o rozhodnutie o postúpení veci pod a § 214, 
rozhodnutie o zastavení trestného stíhania pod a § 215 a rozhodnutie o prerušení trestného stíhania 
pod a § 228 Trestného poriadku.  

Odhliadnuc od vyššie uvedených rozhodnutí najvyššieho súdu, ktoré reštriktívne ur ujú, že 
sprístup ovanie informácií z trestného konania upravuje výhradne § 6 Trestného poriadku, nie je 
chybou, ani nesprávnym postupom správneho orgánu, ke  sprístupní tieto druhy rozhodnutí práve 
z dôvodu, že zákon o slobode informácií taxatívne ur uje výnimky zo zákonného obmedzenia 
prístupu k informáciám z trestného konania. Rozhodujúce pre správny orgán budú však okolnosti 
konkrétneho prípadu, kde musí zváži  mieru spolo enského záujmu na ochrane informácií 
z trestného konania tak, aby mohol využi  zákonne formy obmedzenia základného práva na 
informácie zakotveného v Ústave Slovenskej republiky.  

Judikatúra a súdna prax najvyššieho súdu totiž obsahuje jedno rozhodnutie z roku 2009, na ktoré sa 
asto odvolávajú žiadatelia o informácie z trestného konania, a z ktorého vyplynul záver, že pojem 

informácia o rozhodnutí neobsahuje len informáciu o výroku rozhodnutia, ale umož uje pod neho 
zahrnú  aj informáciu o celom obsahu rozhodnutia.  

Tento extenzívny výklad výnimky z obmedzenia základného práva na informácie vyvolal 
u oprávnených osôb presved enie, že možno sprístupni  celý text rozhodnutia, resp. jeho kópiu, za 
predpokladu, že z takého rozhodnutia budú vylú ené zákonom chránené informácie. Vytvorila sa 
extenzia právneho výkladu, ktorá svojimi závermi obchádza obmedzenia ur ené Trestným 

                                                            
4) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 8 Sži 7/2012 
5) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 8 Sži 20/2012 
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poriadkom vo veci doru ovania rozhodnutí vydaných v trestnom konaní. Z tohto rozhodnutia 
vyplýva, že Trestný poriadok neobsahuje zákaz sprístupnenia rozhodnutí z trestného konania iným 
osobám, ako osobám ktorým sa musí rozhodnutie doru i  z procesnoprávnych dôvodov.6  

Uplatnenie extenzívneho prístupu pri aplikácií ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode 
informácií nie je v rozpore so zákonom ani s ústavnými princípmi. Avšak vzh adom k tomu, že právny 
systém Slovenskej republiky nie je záväzne precedentný, tak povinné osoby v štruktúrach 
Ministerstva vnútra SR môžu z toho aži  v prospech uplatnenia obmedzení základného práva na 
informácie.  

ANALÝZA VYUŽITIA EXTENZÍVNYCH A REŠTRIKTÍVNYCH ZÁVEROV JUDIKATÚRY  
V našom právnom systéme je záväznos  súdnych rozhodnutí iba neformálna a súdy sa môžu od 
doterajšej rozhodovacej praxe odchýli , ak danú judikatúru považujú za obsolentnú. Aktuálne 
rozhodnutie potom ruší staršie rozhodnutie pod a zásady lex posterior derogat inferior. Na základe 
tejto zásady možno tvrdi , že závery neskorších rozhodnutí Najvyššieho súdu SR derogujú skoršie 
výroky a rozhodnutia, ktorými sa pripustila extenzívna aplikácia ustanovení obmedzujúcich právo na 
prístup k informáciám z trestného konania.  

Správne orgány v konaniach o sprístupnenie informácie z trestného konania tak získali výraznú 
právnu a súdnu podporu v otázkach týkajúcich sa priamo rozhodnutí vydaných v trestnom konaní. 
Aktuálne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR totiž skuto ne derogovali vyššie uvedené závery 
o otvorených možnostiach pre oprávnené osoby, ktoré nie sú v postavení ú astníkov trestného 
konania. Vzorom takého reštriktívneho výkladu môže by  jeden z aktuálnych záverov Najvyššieho 
súdu SR, z ktorého jednozna ne vyplýva, že poskytovanie informácií o trestnom konaní striktne 
upravuje § 6 Trestného poriadku. K tomu sa prira uje aj povinnos  štátnych orgánov kona  iba na 
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Reštriktívny prístup k obmedzeniu prístupu k informáciám z trestného konania je teda v súlade 
s princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, ktorú obsahuje priamo zákon o slobode 
informácií tým, že ur uje povinným osobám sprístup ova  všetky informácie okrem tých, u ktorých 
to zákon zakazuje. Zákaz však nemusí by  explicitne stanovený priamo v zákone o slobode informácií, 
ale môže vyplýva  aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Takým zákonom je 
samozrejme aj Trestný poriadok.  

Všetky vyššie uvedené závery a názory Najvyššieho súdu SR len potvrdzujú, že súdna prax ako aj prax 
správnych orgánov v oblasti sprístup ovania informácií z trestného konania, nie je jednotná 
a vytvára tak neustále odchýlky v posudzovaní konkrétnych prípadov. Vylú enie verejnosti 
z trestného konania aplikáciou reštriktívnych obmedzení práva na informácie je však v záujme 
uplatnenia zásady prezumpcie neviny a spolo ne s požiadavkou nezávislosti a nestrannosti orgánov 
inných v trestnom konaní, je aj v záujme ochrany práv a slobôd iných. Informácie z trestného 

konania môžu by  v ur itých konkrétnych prípadoch mimoriadne citlivé na právne posúdenie a preto 
je v záujme orgánov inných v trestnom konaní, aby prístup k týmto informáciám bol riadený 
predovšetkým pod a ustanovení Trestného poriadku.  

OBMEDZENIE PRÍSTUPU K ROZHODNUTIAM ORGÁNOV INNÝCH V TRESTNOM KONANÍ 
Nejednotnos  rozhodnutí však otvára aj možnosti vo ného hodnotenia jednotlivých žiadostí 
oprávnených osôb o informácie z trestného konania. Asi najrozsiahlejšou kategóriou požadovaných 
informácií sú práve rozhodnutia vydané orgánmi innými v trestnom konaní. Oprávnené osoby 
požadujú vo vä šine prípadov práve kópie jednotlivých rozhodnutí napriek tomu, že nemajú 

                                                            
6) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 1 Sžo 184/2008 
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procesné práva na ich doru enie. Práve tu je na mieste zváženie dvoch vyššie uvedených prístupov 
k výkladu obmedzenia základného práva na informácie. Ak sa správny orgán bude drža  
reštriktívneho výkladu, tak rozhodnutia z trestného konania nesprístupni. Uplatnenie extenzívneho 
výkladu však na druhej strane umož uje rozhodnutie sprístupni  pri dodržaní zákonných 
prostriedkov ochrany ur ených informácií. V takom prípade sa správny orgán musí pridržiava  dikcie 
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií a skuto ne sprístup ova  výhradne rozhodnutia tam 
uvedené.  

Zárove  sa však musí vysporiada  aj so spôsobom sprístupnenia a zvoli , i žiadate ovi sprístupní 
kópiu jednotlivých iastkových rozhodnutí, alebo vec vybaví informáciou o rozhodnutí. Vzh adom 
k tomu, že pri poskytnutí kópie rozhodnutia je potrebné zabezpe i  ochranu informácií a osobných 
údajov uvedených v samotnom rozhodnutí, tak je pre správny orgán jednoduchšie zvoli  cestu 
informácie o rozhodnutí, ktorá má oporu v záveroch Najvyššieho súdu SR. Kópia rozhodnutia 
predstavuje totiž svojim rozsahom ove a širší pojem ako samotná informácia o tom ako sa vo veci 
rozhodlo. Preto najjednoduchšou formou podania informácie bez obmedzenia prístupu práva bude 
informácia obsahujúca výrok rozhodnutia bez uvádzania odôvodnenia a bez sprístupnenia celej 
kópie konkrétneho rozhodnutia.7  

Problémom pri sprístup ovaní informácií z trestného konania môže by  aj situácia ke  predmetom 
žiadostí sú informácie o rozhodnutiach a úkonoch z prípravného konania, ktoré nie sú uvedené v § 11 
ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií prípade informácie o úkonoch vykonaných v štádiu pred 
za atím trestného stíhania. Takýmto príkladom môže by  žiados  o sprístupnenie uznesenia o za atí 
trestného stíhania, alebo žiados  o oznamovate ovi, alebo o inom úkone z prípravného konania. 
V takýchto prípadoch je potrebné aplikova  zásadne reštriktívny výklad obmedzenia práva na 
informácie z trestného konania s odvolaním sa na aktuálnu judikatúru a predovšetkým na 
ustanovenia Trestného poriadku, zákona o slobode informácií a samotnej Ústavy SR. Treba ma  na 
pamäti, že výnimky z obmedzenia práva na informácie z trestného konania sú taxatívne upravené 
zákonom o slobode informácií a Trestným poriadkom. Akéko vek rozhodnutia, úkony a innosti 
orgánov inných v trestnom konaní, ktoré nie sú kon enými rozhodnutiami vo veci podliehajú 
ochrane nestrannosti a nezávislosti rozhodovania orgánov inných v trestnom konaní. Nezverejnenie 
informácií, ktoré nie sú kone ným rozhodnutím vo veci, zodpovedá zákonným obmedzeniam 
uvedeným v ustanovení § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií.  

ZNEUŽÍVANIE PRÁVA NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM Z TRESTNÉHO KONANIA  
Rozšírenými sa stávajú aj žiadosti oprávnených osôb, ktorých predmetom je poskytnutie celých 
spisových materiálov bez konkretizovania individuálnosti požadovanej informácie. Nejde tu 
o typické žiadosti o informácie z trestného konania pretože sa netýkajú jednotlivých iastkových 
rozhodnutí, alebo úkonov orgánov inných v trestnom konaní. Napriek tomu však tieto žiadosti 
smerujú pravé k získaniu preh adu a informácií o prebiehajúcich prípadne ukon ených trestných 
konaniach. 

V tejto súvislosti je potrebné si pripomenú  samotný pojem informácie, ktorý však zákon o slobode 
informácií neobsahuje. Pojmovým znakom informácie je vždy jej konkrétnos  a individuálna identita. 
Najvyšší súd SR preto vyslovil všeobecnú definíciu pojmu informácia, kde informáciou je správa, údaj 
alebo pou enie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej 
osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymie ania údajov, ktoré 
má za cie  získania nového poznania. Zo znenia zákona o slobode informácií nemožno vyvodi , že 
informáciou je aj poskytovanie obsahu spisu alebo rôznych dokumentov a ich kópií o právnych 
dokumentoch, ktoré sú súhrnom množstva údajov rôznej povahy, používajúcich rôznu ochranu.8  
                                                            
7) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5 Sži 1/2013 
8) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5 Sži 3/2011 
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Z uvedeného jednozna ne vyplýva, že poskytnutie obsahu celého spisu nie je informáciou. Správny 
orgán sa musí postavi  reštriktívne k žiadostiam, ktoré nie sú konkrétne a v ktorých absentuje 
vážnos  prejavenej vôle k získaniu identifikovate nej informácie. Takéto žiadosti o informácie 
predstavujú svojim charakterom snahu o zneužitie práva cestou ur ovania požiadaviek a pokynov 
pre orgány inné v trestnom konaní zo strany žiadate ov o informácie. Zákon o slobode informácií 
vo svojich ustanoveniach síce neobsahuje legálnu definíciu zneužitia práva avšak Najvyšší súd SR 
opakovane ur il, že zákaz zneužívania práva je jedným z ústavných princípov právneho štátu. 
Ústavné princípy predstavujú hodnotovú as  formálnej aplikácie práva, aj v prípadoch, ke  sa zákon 
o tom osobitne nezmie uje.  

Zneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci úvahy 
správneho orgánu existuje dostato ný po et indícií, že cie om žiadosti o informácie nie je reálny 
záujem získa  informáciu. Typickým znakom zneužitia práva na informácie je skuto nos , že žiadate  
o poskytnutie informácie žiada doslova všetko, pri om v jeho žiadosti ustupuje kvalita informácie 
nad rozsahom. Žiados  o poskytnutie celých spisových materiálov vedených v trestnom konaní je 
flagrantnou ukážkou požiadavky, na ktorú sa zákon o slobode informácií nevz ahuje.9  

ZÁVER 
Zákon o slobode informácií nepokrýva všetky aspekty základného práva na informácie garantované 
Ústavou SR, ale existujú aj iné právne predpisy so silou zákona, ktoré majú význam z h adiska priamej 
realizácie práva na informácie. Naplnenie ú elu právnych inštitútov iných zákonov predur uje 
využitie obmedzenia práva na prístup k informáciám v prípadoch, ak ide o opatrenia v demokratickej 
spolo nosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpe nos  štátu, verejného poriadku, 
ochranu verejného zdravia a mravnosti.  

Práve existencia zákonných obmedzení iných právnych predpisov potvrdzuje, že na obmedzenie 
prístupu právna na informácie z trestného konania nie sú relevantné výhradne ustanovenia § 11 
zákona o slobode informácií, ale že pri innosti správnych orgánov v konaniach o sprístupnenie 
informácie treba aplikova  aj iné zákonné predpisy chrániace práva a slobody iných. Samotný zákon 
o slobode informácií vykazuje znaky vysokého stup a všeobecnosti a nekonkrétnosti a tým poskytuje 
otvorenú cestu pre uplatnenie reštriktívneho výkladu ustanovení obmedzujúci základne právo na 
informácie, ktorý má oporu v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR.  

Informácie z trestného konania sú svojou povahou špecifické a podliehajú zvýšenej ochrane práve 
z dôvodu zachovania nestrannosti a nezávislosti orgánov inných v trestnom konaní, ktorá ochrana 
je zárukou riadneho objasnenia trestných inov. Preto je potrebné hodnoti  jednotlivé žiadosti 
o informácie z trestného konania s prihliadnutím na povahu konkrétneho trestného konania. Faktom 
však zostáva, že obsahom základného práva na informácie nie je právo dostáva  informácie pod a 
predstáv a o akávaní oprávnených osôb. Pri sprístup ovaní informácií z trestného konania je preto 
vhodné, aby správny orgán využil o najviac zákonných možností k obmedzeniu prístupu k takýmto 
informáciám. Vylú enie verejnej diskusie o postupoch a rozhodnutiach orgánov inných v trestnom 
konaní je zárukou zachovania ochrany záujmov chránených právnymi predpismi trestného práva. 
Obmedzenie práva na prístup k informáciám z trestného konania je teda v záujme orgánov inných 
v trestnom konaní a v záujme ochrany ú astníkov tohto konania a pri posudzovaní jednotlivých 
žiadosti o sprístupnenie týchto informácií je potrebné aplikova  inštitúty, ktoré takéto obmedzenie 
zákonným spôsobom umož ujú.  

 

 

                                                            
9) Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 3 Sži 4/2014 
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ABSTRAKT: 
V nasledujúcom lánku sa autor zaoberá právnou úpravou ru enia pod a Obchodného zákonníka. Úvod 
predstavuje všeobecný poh ad na skúmanú problematiku. Hlavná as  lánku je zameraná na charakteristiku 
ru enia a jej odlíšenie od ru enia upraveného Ob ianskym zákonníkom. Autor tiež poukazuje na bankovú záruku, 
ktorá je osobitným prípadom ru enia a tiež všeobecne poukazuje na ru enie zo zákona. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
In this article the author deals with guarantee legislation under the Commercial Code. The introduction is general 
view of the considerations discussed. The main part of the article focuses on the characteristics of guarantee and 
distinguish it from guarantee contained in Civil Code. The author also points to the bank guarantee, which is 
special kind of guarantee and also generally refers to the guarantee by act. 
 

ÚVOD 
Zabezpe ovacie prostriedky možno definova  ako inštitúty, ktoré slúžia na zabezpe enie záväzkov 
a posil ujú právne postavenie verite a. „Funkciou ru enia je jednak deklarovanie reálnej podoby 
zabezpe ovaného záväzku a jednak je náhradným zdrojom, z ktorého môžu by  uspokojené nároky 
verite a, i ke  len v suplovanej podobe.“1 Právny poriadok upravuje tieto prostriedky vo viacerých 
právnych predpisoch, predovšetkým však v zákone . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení 
neskorších predpisov ( alej len „Ob iansky zákonník“). Právnu úpravu týchto prostriedkov možno 
nájs  tiež v zákone . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( alej len 
„Obchodný zákonník“ alebo „ObchZ“), ako aj v zákone . 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov. Každý z týchto právnych predpisov upravuje zabezpe ovacie prostriedky 
osobitným spôsobom. Predovšetkým je potrebné poukáza  na to, že niektoré zabezpe ovacie 
prostriedky sú upravené len v Ob ianskom zákonníku (napríklad zabezpe ovací prevod práva), iné 
zase len v Obchodnom zákonníku (napríklad banková záruka). Niektoré z týchto prostriedkov sú 
predmetom právnej úpravy tak v Ob ianskom, ako aj v Obchodnom zákonníku, pri om vzh adom na 
vz ah týchto dvoch právnych predpisov, ktorý je daný zásadou „lex specialis derogat legi generali“, 
sa budú v otázkach týkajúcich sa zabezpe ovacích prostriedkov upravených v Obchodnom zákonníku 
len iasto ne, aplikova  všeobecné ustanovenia Ob ianskeho zákonníka o zabezpe ovacích 
                                                            
1) Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Obo/4/2009 z d a 29.10.2009. 
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prostriedkoch. Ako typický príklad subsidiárnej pôsobnosti Ob ianskeho zákonníka možno v tejto 
súvislosti uvies  zmluvnú pokutu, ktorej právna úprava je všeobecne upravená v Ob ianskom 
zákonníku so subsidiárnou pôsobnos ou vo vz ahu k Obchodnému zákonníku. Platná právna úprava 
v niektorých prípadoch však vylu uje subsidiárnu pôsobnos  Ob ianskeho zákonníka a to nielen 
pokia  ide o zabezpe ovacie prostriedky, ale tiež napríklad ak ide o zánik záväzku splnením, ktorého 
právna úprava v Obchodnom zákonníku je komplexná a ustanovenia Ob ianskeho zákonníka 
o takomto spôsobe zániku záväzkov sa nebudú subsidiárne aplikova . Z h adiska zabezpe ovacích 
prostriedkov je subsidiárna pôsobnos  Ob ianskeho zákonníka vylú ená v prípade ru enia.  

Ru enie, ako jeden zo zabezpe ovacích prostriedkov, je predmetom právnej úpravy tak 
v Ob ianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku, pri om z h adiska vzájomnej pôsobnosti 
týchto kódexov súkromného práva je, ako už bolo v predchádzajúcom výklade na rtnuté, subsidiárna 
pôsobnos  vylú ená.2 Z toho dôvodu sa v prípade ru enia v obchodnoprávnych vz ahoch bude 
postupova  výlu ne pod a Obchodného zákonníka. Ru enie je upravené v ustanoveniach § 303 až 
§ 312 Obchodného zákonníka, ktorý sa v nasledujúcich ustanoveniach zaoberá právnou úpravou 
bankovej záruky, ktorá predstavuje osobitný prípad ru enia, ktorý na druhej strane Ob iansky 
zákonník vôbec neupravuje.  

RU ENIE ZO ZÁKONA 
Obchodný zákonník rozlišuje dva druhy ru ení a to ru enie vyplývajúce zo zákona (tzv. zákonné 
ru enie) a ru enie vyplývajúce zo zásady individuálnej autonómie (tzv. dobrovo né ru enie). Pokia  
ide o zákonné ru enie možno rozlišova , i ide o ru enie v oblasti práva obchodných spolo ností 
alebo v rámci záväzkových vz ahov. V prípade práva obchodných spolo ností možno poukáza  
predovšetkým na ustanovenie § 56 ods. 6 ObchZ, pod a ktorého ustanovenia Obchodného zákonníka 
upravujúce jednotlivé formy obchodných spolo ností sa bližšie venujú vymedzeniu rozsahu, v akom 
ru ia spolo níci za záväzky spolo nosti, nako ko práve otázka rozsahu ru enia spolo níkov je jedným 
z hlavných znakov rozlišovania jednotlivých foriem obchodných spolo ností. Pod a platnej právnej 
úpravy sa obchodné spolo nosti z tohto h adiska rozde ujú do dvoch skupín a to na spolo nosti, 
ktorých spolo níci ru ia za záväzky spolo nosti neobmedzene celým svojim majetkom (verejná 
obchodná spolo nos ) a na druhej strane spolo nosti, ktorých spolo níci bu  neru ia vôbec (akciová 
spolo nos ) alebo ru ia len v obmedzenom rozsahu (spolo nos  s ru ením obmedzeným). V týchto 
prípadoch sa použijú pre ich ru enie obdobne ustanovenia Obchodného zákonníka o ru ení 
v záväzkových vz ahoch, ak zákon neustanovuje inak. V prípade, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na 
majetok spolo nosti, rozsah ru enia spolo níkov za záväzky spolo nosti bude stanovený len do 
výšky, v ktorej veritelia, ktorí v as prihlásili svoje poh adávky, neboli uspokojení v konkurznom 
konaní (§ 56 ods. 6 ObchZ). Obchodný zákonník alej upravuje osobitne ru enie správcu vkladu 
v ustanovení § 60 ods. 5, ktoré zákon uvádza pre prípad, ak správca vkladu poruší jednu zo 
základných povinností spo ívajúcu v povinnosti vyda  vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov 
spolo níkov do spolo nosti. Ak však správca vkladu uvedie v takomto vyhlásení vyššiu sumu, než bola 
v skuto nosti splatená, vzniká mu ex lege ru enie do tohto rozdielu a to vo vz ahu k spolo nosti 
a verite om spolo nosti. 

Zákonné ru enie je okrem práva obchodných spolo ností upravené aj v rámci právnej úpravy 
záväzkových vz ahov a to v ustanovení § 477 ods. 3 upravujúce zmluvu o predaji podniku, alej rámci 
právnej úpravy komisionárskej zmluvy (ru enie komisionára), i zmluvy o tichom spolo enstve 
(ru enie tichého spolo níka) alebo ru enie príjemcu zásielky.3 

                                                            
2) Uznesenie Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 742/2005 z d a 30.09.2005. 
3) ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z. Obchodné právo. Plze : Aleš en k, 2009. s. 182. 
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RU ENIE NA ZÁKLADE JEDNOSTRANNÉHO PÍSOMNÉHO VYHLÁSENIA RU ITE A 
Podstata právnej úpravy ru enia spo íva v tom, že ru ite  ako tretia osoba, ktorá nie je ú astníkom 
právneho vz ahu medzi verite om a dlžníkom, sa písomne zaviaže, že uspokojí poh adávku verite a 
pre prípad, ak ju neuspokojí sám dlžník. Takýmto vyhlásením sa právna pozícia verite a zlepšuje, 
nako ko môže za podmienok stanovených v zákone požadova  plnenie nielen od dlžníka, ale aj od 
ru ite a. Ru ením vzniká tak osobitný trojstranný právny vz ah medzi subjektami – verite , dlžník, 
ru ite , na základe ktorého je dlžník povinný uspokoji  poh adávku verite a a pre prípad, že ju 
neuspokojí vzniká ru ite ovi povinnos  plni  v prospech verite a a následne požadova  od dlžníka to, 
o plnil namiesto neho.4 Treba poznamena , že ru ite  nevstupuje do záväzkového vz ahu na miesto 

dlžníka, ale je povinný plni  rovnaký záväzok ved a dlžníka, pri om záväzok ru ite a je relatívne 
samostatný a od záväzku dlžníka sa odlišuje tak v právnej skuto nosti, ktorá ho zakladá, ako aj v dobe 
vzniku a splatnosti a nejde o spolo ný solidárny záväzok.5 

Inštitút ru enia sa vyzna uje dvoma základnými znakmi: akcesoritou a subsidiaritou. Z akcesority 
ru enia vyplýva, že záväzok ru ite a je existen ne závislý od hlavného záväzku: ak zanikne 
poh adávka, ktorej splnenie ru ite  zabezpe uje, zanikne tiež ru ite ský záväzok, a to práve ako 
prejav uvedenej akcesority. Subsidiarita ru ite ského záväzku znamená, že ru ite  nie je zaviazaný 
ved a hlavného dlžníka ako spolo ný dlžník, ale je povinný uspokoji  poh adávku verite a až vtedy, 
ak ju neuspokojí dlžník. Ru ite  teda nie je dlžníkom primárnym, ale až sekundárnym. Existencia 
ru ite ského záväzku v situácii, ke  zabezpe ovaná poh adávka zanikla, je zásadne nemyslite ná, 
výnimky z tohto pravidla musí stanovi  zákon výslovne, nemožno ich interpretáciou rozširova  pre 
iné prípady než pre tie, pre ktoré boli ur ené.6 

V zmysle ustanovenia § 303 ObchZ ru enie vzniká jednostranným právnym úkonom, t. j. písomným 
vyhlásením ru ite a, ktoré je adresované verite ovi. Takéto písomné vyhlásenie musí obsahova  
nasledovné náležitosti: 

a) písomná forma, 
b) ozna enie verite a, 
c) ozna enie dlžníka, 
d) ozna enie ru ite a, 
e) náležitá špecifikácia záväzku, ktorý sa ru ením zabezpe uje, 
f) prejav vôle ru ite a, že uspokojí poh adávku verite a, ak tak neurobí sám dlžník, 
g) ur itos  právneho úkonu.7 

V tejto súvislosti možno poukáza  na ustanovenie § 546 ods. 1 Ob ianskeho zákonníka, pod a 
ktorého sa na vznik ru enia vyžaduje aj dohoda ú astníkov, pri om zákon neustanovuje jej formu, 
o znamená, že nemusí by  nevyhnutne písomná, ale môže ma  napríklad aj ústnu formu. Ob iansky 

zákonník požaduje písomnú formu len vo vz ahu k ru ite skému vyhláseniu obdobne ako aj 
Obchodný zákonník. Rovnako možno poukáza  aj na spôsob, akým sa eský zákonodarca vyporiadal 
so zjednotením duplicitnej právnej úpravy ru enia obsiahnutej v Ob ianskom zákonníku 
a v Obchodnom zákonníku, do právnej úpravy obsiahnutej v novom ob ianskom zákonníku 
použite nej pre ob ianskoprávne, ako aj obchodnoprávne vz ahy. Koncep ne vychádza z právnej 
úpravy ru enia obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, pokia  však ide o vznik ru enia, tak vychádza 
z Ob ianskeho zákonníka o nutnosti dohody ú astníkov. 

                                                            
4) JAKUBOVI , D. Zabezpe enie obchodnozáväzkových vz ahov: ru enie. In Obchodné právo. 2007, . 7, ro . 8, 33 s. 
5) Uznesení Najvyššieho súdu R, sp. zn. 32 Cdo 2024/2007 z d a 20.06.2007. 
6) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 1 Afs 73/2006 z d a 30.09.2006. 
7) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 350/2006 z d a 29.11.2006.  

alej sa judikatúra zaoberá náležitos ami ru ite ského vyhlásenia aj napríklad v rozsudku Najvyššieho súdu R, sp. zn. 32 Cdo 
4558/2011 z d a 30.01.2013. 
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Požiadavka ur itosti ru ite ského vyhlásenia je splnená, ak je záväzok vymedzený tak, aby ho nebolo 
možné zameni  s iným záväzkom. V judikatúre bol riešený prípad, ke  sa ru ite ské vyhlásenie 
vz ahovalo na istinu úveru, ktorá bola v takomto vyhlásení vy íslená, ako aj na jej príslušenstvo (úrok 
z omeškania), ktorého výška však nebola konkretizovaná. Napriek tomu nemožno považova  pod a 
rozhodnutia Najvyššieho súdu R takéto ru ite ské vyhlásenie za neur ité, nako ko výška úrokov 
z omeškania je ur ite ná na základe príslušného právneho predpisu. Ak je výška úrokov z omeškania 
zmluvnými stranami dohodnutá a uvedená v samotnej zmluve, ru ite  môže namieta  je výšku 
a rozpor s dobrými mravmi.8 Z judikatúry vyplýva, že ani vyhlásenie ru ite a o tom, že uhradí všetky 
finan né záväzky dlžníka, ktoré vznikli na základe ur itej špecifikovanej zmluvy o úvere v prípade, ak 
ich neuhradí dlžník, sa nepovažuje za neur ité. Formulácia „uhradí všetky finan né záväzky“ sa 
vz ahuje aj na záväzky dlžníka, ktoré mu vzniknú v budúcnosti, napríklad pri odstúpení od zmluvy 
o úvere.9 

alšou dôležitou otázkou je, aký záväzok možno ru ením zabezpe i . Platná právna úprava sa vo 
o spôsobilom predmete ru enia zmie uje v ustanovení § 304 ObchZ, ktoré je kogentným 
ustanovením, v dôsledku oho nemôže by  predmetom ru enia akýko vek záväzok a to ani napriek 
tomu, že by sa na tom zmluvné strany mali záujem odchylne dohodnú . Obchodný zákonník 
umož uje, aby sa ru ite ské vyhlásenie vz ahovalo nielen na celý záväzok, ale aj na jeho as . Ak je 
ru ením zabezpe ená iba as  záväzku, neznižuje sa rozsah ru enia iasto ným plnením záväzku, ak 
záväzok zostáva nesplnený vo výške, v akej je zabezpe ený ru ením (§ 307 ods. 2 ObchZ). V každom 
prípade musí by  záväzok, ktorý je predmetom ru enia platný, okrem výnimiek stanovených 
zákonom. Podmienka platnosti nemusí by  splnená a predmetom ru enia môže by  aj záväzok 
dlžníka neplatný len pre nedostatok spôsobilosti dlžníka bra  na seba záväzky, o ktorom ru ite  v ase 
svojho vyhlásenia o ru ení vedel (§ 304 ods. 1 ObchZ). Na platnos  ru enia nemá vplyv ani tá 
skuto nos , že sa ním zabezpe uje záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od 
splnenia podmienky (§ 304 ods.2 ObchZ). Ru ením zabezpe i  budúci alebo podmienený záväzok 
umož uje aj zákon . 89/2012 Sb. ob anský zákoník v ustanovení § 2019 ods. 1, pod a ktorého je 
ru enie možné aj vo vz ahu k súboru záväzkov ur itého druhu, ktoré vznikajú dlžníkovi v ur itej dobe 
alebo súboru rôznych záväzkov z rovnakého právneho dôvodu. 

Pokia  ide o ur enie okamihu, od ktorého je verite  oprávnený sa domáha  splnenia záväzku od 
ru ite a, je potrebné poukáza  na ustanovenie § 306 ods. 1 ObchZ, pod a ktorého je verite  
oprávnený požadova  plnenie od ru ite a len v prípade, ak si dlžník nesplnil svoj splatný záväzok 
v primeranej dobe po tom, o bol na to vyzvaný zo strany verite a. Ide o prejav subsidiarity, pod a 
ktorej sa musí verite  najskôr písomne vyzva  na plnenie dlžníka a až v prípade, ak dlžník nebude 
plni , sa môže s návrhom na plnenie obráti  na ru ite a. Táto písomná výzva môže by  obsiahnutá aj 
v samotnej žalobe, v ktorej sa verite  domáha plnenia sú asne od dlžníka aj ru ite a.10 Obchodný 
zákonník stanovuje však výnimky z povinnosti písomnej výzvy dlžníka zo strany verite a a to 
v prípade, ak verite  nemôže takúto písomnú výzvu uskuto ni  alebo v prípade, ak je nepochybné, že 
dlžník svoj záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu (§ 306 ods. 1 ObchZ). Pre úplnos  treba 
poukáza , že ustanovenie § 306 ods. 1 ObchZ je dispozitívnym ustanovením, o umož uje aj prípadné 
vylú enie jeho aplikácie.  

V ur itých prípadoch môže dôjs  k situácii, že na strane ru ite a bude vystupova  viacero subjektov, 
s ím po íta aj platná právna úprava, pod a ktorej budú tieto osoby vo i verite ovi v pozícii 
solidárnych dlžníkov a verite  bude tak oprávnený požadova  plnenie od ktoréhoko vek z nich (§ 307 
ObchZ). Aj uvedené ustanovenie je dispozitívne, o umož uje reguláciu prípustnosti jeho aplikácie. 
V súvislosti s mnohos ou subjektov na strane verite a možno poukáza  aj na prípady, ke  jeden 

                                                            
8) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 350/2006 z d a 29.11.2006. 
9) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 32 Odo 629/2006 z d a 28.05.2008. 
10) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 583/2004 z d a 25.01.2005. 
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z manželov uskuto ní ru ite ské vyhlásenie bez súhlasu druhého manžela. Judikatúra v tejto 
súvislosti uvádza, že na prevzatie ru ite ského záväzku jedným z manželov sa nevyžaduje súhlas 
druhého manžela a záväzok vzniká len tomuto manželovi.11 

alej je dôležité sa zaobera  možnos ou postúpenia poh adávky, ktorá je zabezpe ená ru ením, o 
je predmetom právnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 307 ods. 3 ObchZ, ktoré postúpenie takejto 
zabezpe enej poh adávky umož uje. Na postúpenie zabezpe enej poh adávky sa súhlas ru ite a 
nevyžaduje, napriek tomu je postupca povinný oznámi  ru ite ovi postúpenie poh adávky. V tejto 
súvislosti je možné sa zamyslie  nad otázkou prípustnosti ru ite ského vyhlásenia, ktoré sa vz ahuje 
len vo i konkrétnemu verite ovi. Aplika ná prax v tejto otázke dospela k záveru, že ru ite ský 
záväzok, ktorý sa vz ahuje len vo i konkrétnemu verite ovi zanikne postúpením poh adávky.12 

V prípade, ak ru ite  splní záväzok, ktorý je predmetom ru enia, nadobúda postavenie verite a vo i 
dlžníkovi a zárove  mu vzniká právo požadova  od verite a doklady potrebné na uplatnenie nároku 
vo i dlžníkovi (§ 308 ObchZ). Ru ite  však nenadobúda nárok, ktorý mal verite  vo i dlžníkovi, ale 
nárok (nový) na náhradu plnenia poskytnutého verite ovi.13 

Akcesorická povaha ru enia sa prejavuje aj v oblasti preml ania, nako ko pod a § 310 ObchZ sa právo 
verite a vo i ru ite ovi nepreml í pred preml aním práva vo i dlžníkovi. S poukazom na komplexnos  
právnej úpravy ru enia, ako aj inštitútu preml ania upraveného v Obchodnom zákonníku sa bude 
v otázke preml ania postupova  výlu ne pod a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.14 

alší prejav akcesorickej povahy ru enia spo íva v jeho trvaní, nako ko ru enie zaniká zánikom 
záväzku, ktorý ru enie zabezpe uje (§ 311 ObchZ). To však neplatí v prípade, ak došlo k zániku 
záväzku pre nemožnos  plnenia dlžníka a je splnite ný ru ite om alebo v dôsledku zániku právnickej 
osoby, ktorá je dlžníkom. 

BANKOVÁ ZÁRUKA 
Banková záruka predstavuje osobitný prípad ru enia, využívaný predovšetkým v medzinárodnom 
obchode, v ktorom na strane ru ite a vystupuje vždy banka (prípadne iná oprávnená osoba). Právna 
úprava tohto špecifického zabezpe ovacieho prostriedku je obsiahnutá v rámci ustanovení § 313 až 
§ 322 ObchZ, ktoré upravujú osobitosti týkajúce bankovej záruky s tým, že pod a ustanovenia § 322 
ods. 1 ObchZ sa na otázky týkajúce sa bankovej záruky neupravené v rámci týchto osobitných 
ustanovení, použijú subsidiárne ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ru enia.  

Obdobne ako vzniká ru enie, vzniká aj banková záruka, a to písomným vyhlásením banky v záru nej 
listine, že uspokojí verite a do výšky ur itej pe ažnej sumy pod a obsahu záru nej listiny, ak ur itá 
tretia osoba (dlžník) nesplní ur itý záväzok alebo sa splnia iné podmienky ur ené v záru nej listine 
(§ 313 ObchZ). Na rozdiel od ru enia je banka povinná plni  verite ovi bez toho, aby sa vyžadovala 
predchádzajúca výzva vo i dlžníkovi. alšou odlišnos ou je, že záväzky zo záru nej listiny sú zásadne 
samostatne prevodite né, ako aj odplatnos  bankovej záruky.15 Pod a základného ustanovenia 
týkajúceho sa bankovej záruky (§ 313 ObchZ), ktoré má kogentnú povahu, vzniká banková záruka 
jednostranným písomným vyhlásením banky vo i verite ovi, pri om na jej vznik sa nevyžaduje súhlas 
verite a a ani dlžníka.16 alšia osobitos  sa prejavuje v tom, že bankovú záruku môže potvrdi  aj iná 
banka než tá, ktorá bankovú záruku poskytla, v dôsledku oho sa tak môže verite  domáha  plnenia 
od ktorejko vek z týchto bánk s tým, že ak plnenie uskuto ní banka, ktorá bankovú záruku potvrdila, 

                                                            
11) Uznesenie Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 398/2005 z d a 30.08.2005. 
12) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 667/2001 z d a 08.01.2003. 
13) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 1030/2005 z d a 28.02.2006. 
14) Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6MCdo/4/2012 z d a 27.03.2013. 
15) Rozsudok Najvyššieho súdu R, sp. zn. 29 Odo 176/2001 z d a 21.08.2003. 
16) Obdobne uvádza aj napríklad Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obo 81/2008 z d a 17.07.2008. 
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následne jej vzniká právo požadova  takéto plnenie od banky, ktorá ju o potvrdenie požiadala (§ 315 
ObchZ).  

Pokia  ide o obsah záru nej listiny, zákon požaduje, aby v nej bola uvedená výška pe ažnej sumy a to 
aj v prípade, ak je bankovou zárukou zabezpe ovaný nepe ažný záväzok. Záru ná listina musí 
obsahova  aj ur enie podmienok, za ktorých banka ru í (§ 316 ObchZ). V záru nej listine je vhodné 
ur i  aj alšie podmienky ako napríklad námietky, ktoré môže banka uplatni  vo i verite ovi. 

Pod a ustanovenia § 322 ods. 2 ObchZ sa vz ah medzi bankou a dlžníkom spravuje pod a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.17 Pokia  ide o vz ah medzi bankou 
a verite om, sú v tejto súvislosti významné ustanovenia medzinárodného dokumentu a to Jednotné 
pravidlá pre zmluvné záruky vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, z ktorých 
vychádza aj platná právna úprava bankovej záruky obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Ostatné 
z týchto pravidiel možno použi  v konkrétnom prípade len, ak s tým vyjadrí súhlas verite .18 
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ABSTRAKT: 
H adanie východiskových prvkov pre možnú legalizáciu prostitúcie na území Slovenskej republiky, delenia 
prostitúcie z rôznych h adísk, sú asný stav výkonu prostitúcie, stav prostredia jej výkonu, postavenie štátu v rámci 
inštitútu prostitúcia. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Finding the starting elements for a possible legalization of prostitution in the Slovak Republic, cutting various 
aspects of prostitution, prostitution current state of performance, state of the environment of its power position 
of the state within the Institute and prostitution. 
 

ÚVOD 
Právnická teória a prax sa v mnohých oblastiach udského života rozchádzajú. Najmä v takých 
oblastiach, ke  jedinec v konkrétnej situácii nemá k dispozícií zákon, ktorý by jeho momentálnu 
situáciu riešil. Na Slovensku je takýmto typickým príkladom právny inštitút prostitúcie. Je nesporné, 
že naša právna úprava sa venuje inštitútu prostitúcia len okrajovo. Prostitúcia nie je zákonom 
zakázaná, ale nie je zákonom ani upravená. V každom prípade je táto nepreskúmaná oblas  
predmetom záujmu odborníkov z viacerých vedných odborov.  

Na základe rôznych publikácií, výsledkov vedeckých štúdií, ako aj informácií z médií sú, sú verejnosti 
dostupné základné informácie o výkone prostitúcie. Musíme si však uvedomi , že aj ke  právna 
úprava tohto inštitútu nie je asto diskutovanou otázkou, je potrebné inštitút prostitúcie v blízkej 
budúcnosti dorieši . Vypracova  projekt k celkovej právnej úprave inštitútu prostitúcia bude náro né 
a bez personálnej a finan nej podpory štátu nemožné. Je však prijate né pracova  s niektorým 
z modelov, používaným v štátoch Európskej únie. V zmysle návrhov na riešenie niektorých právnych 
nezrovnalostí inštitútu prostitúcia na území Slovenskej republiky je potrebné spracova  a následne 
ponúknu  nieko ko modelov ako návrhov na riešenie sú asného stavu.  

Prostitúcia ako taká nie je ošetrená žiadnymi právnymi normami a preto je jej status nejasný. 
Vzh adom na kontroverznos  témy, politici o tejto problematike ml ia a nevidno žiadny úmysel na 
vytvorenie zákona ošetrujúceho prostitúciu. Je ale ve mi krátkozraké predstiera , že tento fenomén 
neexistuje. Mravnos  a morálka je pre každého iná. lovek má právo slobodne si vybra  a nikdy 
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neponúka , respektíve nevyh adáva  tieto služby pre svoje potreby. lovek by však ale tiež mal ma  
právo tieto služby poskytova  alebo využi , a mal by by  chránený zákonom v oboch prípadoch. 

Odporcovia prostitúcie argumentujú udským rozmerom, že lovek nemôže by  predmetom 
obchodu. Cirkev vo svojich vyjadreniach vždy podporovala riešenie problému prostitúcie 
prohibíciou. To, že ur itá skupina vníma túto innos  ako nevhodnú a hriešnu, nie je opodstatnený 
dôvod na zákaz. Najmä ak ide o dobrovo ný výkon tohto povolania. udia sú predmetom obchodu 
vo všetkých oblastiach života. Vo svojej podstate sú všetky povolania spojené s telom – i už ide 
o fyzické alebo intelektuálne využitie. Predaj kvalít a schopností udského tela teda nie je ni  
nezvy ajné ani nelegálne. Odporcovia tiež tvrdia, že ženy nikdy nevykonávajú toto povolanie 
dobrovo ne, ale sú donútené. Toto je len nepotvrdený dohad.  

Ženy (a aj muži) si asto vyberú toto povolanie slobodne. Vzh adom na sú asnú situáciu na Slovensku 
však prostitúcia nemôže figurova  ako zamestnanie v da ových priznaniach a týmto u om nie je 
umožnené vykonáva  túto innos  legálnym spôsobom. Vo všeobecnosti na Slovensku je prostitúcia 
vnímaná ako ne istý, hnusný a nemravný akt. Jedinec ako taký nemusí súhlasi  s mnohými životnými 
situáciami, ako je napríklad konzumácia mäsa, faj enie, podvádzanie partnera, zasahovanie do tela 
plastickými operáciami i tetovaním, používanie vulgárnych výrazov. Tu radíme aj inštitút 
prostitúcia. Názor jedinca, i skupiny jedincov, nie je dostato ný dôvod na prohibíciu. Prohibícia by 
mala vychádza  z toho, i je ur itá aktivita prospešná, neutrálna alebo neprospešná pre jednu alebo 
viaceré zú astnené strany. 

Vo svojom príspevku sa budem zaobera  len dobrovo ne prostituujúcimi osobami. Táto innos  musí 
by  v prípade môjho skúmania praktikovaná výlu ne svojprávnymi dospelými osobami, ktoré s týmto 
konaním plne a slobodne súhlasia. Základnou hypotézou príspevku nie je potla enie fenoménu 
prostitúcia (to by nebolo možné, pretože prostitúcia existuje tak dlho ako samo udstvo) ale možnosti 
jej legalizácie na základe kvantitatívnych výskumných metód. Teoretickým východiskom pre 
skúmanie tejto problematiky je aj odporú anie OSN celosvetovo legalizova  prostitúciu. 

FORMY A TYPY DOBROVO NEJ PROSTITÚCIE – SÚ ASNÝ STAV 
Z objektívneho h adiska je prostitúcia formou zhodnocovania individuálneho osobnostného kapitálu, 
výmenný obchod služieb za peniaze. V podstate je to obchod ako každý iný. A aj táto špecifická forma 
obchodu by mala by  ošetrená zákonom, aby sa predchádzalo iernym trhom, kriminálnej innosti 
a da ovým únikom. Štát v sú asnosti nemá žiadne ú inné prostriedky k tomu, aby mohol zdani  zisk 
z pe azí za prostitúciu. Samozrejme, ako v každej sfére obchodu, nie je jasné, i sa všetky príjmy 
zdania, ale toto je komplexný problém obchodu a služieb ako takých a nie prostitúcie. Legalizácia 
prostitúcie by sa pravdepodobne slovenskému štátu vyplatila. Je však úlohou vedeckých tímov 
vypracova  kompletnú legislatívnu formu fungovania tohto síce tradi ného ale kontroverzného 
obchodu. Z poh adu výkonu prostitúcie je nelogické, aby prostitúcia medzi dospelými osobami, ktoré 
k tomu dali súhlas, stála mimo zákona, respektíve nebola vôbec právne ošetrená.  

Analyzova  formy a typy dobrovo nej prostitúcie môžeme z rôznych h adísk a poh adov na tento 
spolo enský fenomén. Formy sa modifikujú pod a doby, typu spolo nosti, kultúry, i stup a 
legalizácie tejto innosti. Odborníci zaoberajúci sa problematikou prostitúcie v sú asnosti uvádzajú 
rôzne typy a formy prostitúcie typické pre dvadsiate storo ie a sú asnos .  

Pod a miesta pôsobenia a úrovne poskytujúcich služieb sú osoby prevádzkujúce prostitúciu 
rozdelené do pä  základných kategórií: 

 Privátna prostitúcia – s malou a relatívne stálou klientelou. Je vykonávaná ženami i mužmi 
„na úrovni“, ktorí sú schopní klienta reprezentova  aj pri jeho spolo enských povinnostiach 
na verejnosti a pod. Komer ný sex poskytujú v súkromných, luxusne vybavených bytoch, 
spravidla vysoko solventným a postaveným klientom. 
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 Hotelová prostitúcia – klientela nie je úplne stabilná. Spolo enská úrove  poskytovate ov 

sexuálnych služieb sa odvíja od kategórie hotela. Prostituujúci tejto kategórie bývajú 
vä šinou vysokoškolsky vzdelaní, ovládajú cudzie jazyky, majú dobré vystupovanie. Ich 
klientmi sú zvä ša cudzinci. Na ich prostitúcií profitujú obvykle alšie osoby, napríklad 
taxikári, recep né a alší hotelový personál. Do tejto kategórie patria aj diev atá na 
telefón. 

 Bytová prostitúcia – ide o širokú škálu prostituujúcich udí a zara ujeme sem aj detskú 
prostitúciu. Komer ný sex je asto vykonávaný za prítomnosti tretej osoby, ktorá vystupuje 
v úlohe kupliara ( asto sa jedná o manžela, otca, brata...). Je potrebné podotknú , že 
bytová prostitúcia má blízko k organizovanej kriminalite. Klient býva asto vylákaný pod 
falošnou zámienkou plateného sexu s cie om ho okradnú  (tzv. uspáva ky). Medzi 
poskytovate mi bytovej prostitúcie nájdeme vysoké percento mladých udí – 
študentov/študentiek, ktorí si tak obstarávajú prostriedky na úhradu prenajatých bytov. 
Najviac sú touto formou komer ného sexu ohrozené osoby s mentálnou retardáciou, i 
iným postihnutím, ktoré bývajú ponúkané k sexu za úplatu. Sem zara ujeme aj komer ný 
sex formou eskort služieb a realizáciu ponúk sprostredkovaných internetom. 

o Barová prostitúcia – je vykonávaná v rôznych erotických salónoch, no ných 
kluboch, sex baroch, masážnych salónoch a alších podnikoch ponúkajúcich 
no nú zábavu.  

o Pouli ná prostitúcia – prostituujúci poskytujú rýchly, anonymný a najlacnejší sex 
akéhoko vek druhu. Veková hranica prostituujúcich je spravidla nízka. Profil 
prostituujúcich tejto kategórie je rôznorodý, typickou predstavite kou je sociálne 
nezrelá osoba s nízkym stup om vzdelania, ktorá je naj ahšie manipulovate ná. 
Nájdeme medzi nimi aj ženy so stredoškolským vzdelaním, ktoré kupliarov 
odmietajú. Empirické poznatky ukazujú, že výnimkou nie sú ani vysokoškolsky 
vzdelané ženy, ktoré odídu od rodiny raz za rok na druhý koniec republiky si 
privyrobi  peniaze. 

Z h adiska frekvencie vykonávanej innosti prostituujúcich osôb: 
 profesionálky; Osoby vykonávajúce prostitúciu profesionálne sa touto innos ou zaoberajú 

pravidelne a prakticky je ich jediným zdrojom získavania pe azí. Prostitúcia je ich prácou 
a zamestnaním, bez oh adu na to, i je v spolo nosti legálna alebo nelegálna. 

 polo profesionálky; Ide o ženy, ktoré pracujú v prostredí, v ktorom sa môžu ahko stretnú  
s požiadavkou na poskytnutie sexuálnych služieb a príležitostne tieto služby aj poskytujú, 
i už dobrovo ne alebo na príkaz nadriadeného. Naj astejšie ide o skupinu striptérok 

a barových tane níc, hostesiek a ve erných spolo ní ok, barmaniek a servírok v no ných 
kluboch a baroch, masérok v erotických masážnych salónoch. 

 príležitostné prostitútky; pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev spolo nosti 
a k poskytnutiu sexuálnych služieb za úplatu ich vedú rôzne zámery alebo osobné 
a spolo enské problémy.  

Samostatnú kategóriu prostitúcie tvorí homosexuálna prostitúcia. Naj astejšie ju poskytujú mladí 
muži vo veku okolo 18 rokov, ktorí v mnohých prípadoch nemajú homosexuálnu orientáciu. Táto 
forma prostitúcie má totiž medzi mladými mužmi výrazne komer ný charakter. Niektorí autori 
poukazujú na ve mi úzku spojitos  tejto formy prostitúcie s drogovými a alkoholovými závislos ami 
a homosexuálnych prostituujúcich uvádza ako najrizikovejšiu kategóriu pre šírenie pohlavných 
chorôb vrátane šírenia choroby AIDS.  

Cesta plateného sexu samozrejme nie je zbavená násilia. Výsledky rôznych štúdií poukazujú na to, 
že až dve tretiny osôb živiacich sa prostitúciou bolo ohrozených zo strany zákazníka, pasáka, 
sprostredkovate a, i kupliara telesným násilím.  
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V oblasti prevádzkovania dobrovo nej prostitúcie bolo už vykonaných nieko ko analýz, kde boli 
potvrdené vytý ené hypotézy dotazníkovou formou. Na základe výsledkov výskumu boli potvrdené 
alebo nepotvrdené nasledovné hypotézy:  

 peniaze sú dominantným motívom k za atiu s prostitúciou – hypotéza potvrdená; 
 viac ako polovica prostituujúcich osôb neplánuje presta  vykonáva  túto innos  – hypotéza 

nepotvrdená; 
 vä šina prostituujúcich osôb má skúsenosti s násilím a agresiou zo strany klientov – 

hypotéza potvrdená; 
 vä šina prostituujúcich osôb si svojich zákazníkov nevyberá, služby poskytujú zákazníkovi, 

ktorý ich o službu požiada – hypotéza potvrdená; 
 ve ké množstvo prostituujúcich osôb konzumuje denne alebo takmer denne alkohol, drogy, 

i omamné látky – hypotéza potvrdená. 

Analýzu situácie v oblasti dobrovo nej prostitúcie na Slovensku poskytuje v jednej svojej asti projekt 
Ministerstva vnútra SR. Dobrovo ná prostitúcia je pod a tohto výskumného projektu poskytovaná 
nasledovne: 

 vo verejných domoch (erotické salóny, no né kluby) – 17,98 %; 
 v bytoch – 11,88 %; 
 v baroch a hoteloch – 15,15 %; 
 pouli ná prostitúcia – 15,19 %; 
 na telefón – 12,92 %; 
 eskort služby – 5,10 %; 
 iná prostitúcia (privátna) – 0,68 %. 

Pod a názoru respondentov 8,57 % tvrdilo, že sa v ich obci prostitúcia nevyskytuje a nemá teda 
celoplošný charakter. 12,53 % respondentov k skúmanej téme nepodali odpove , pretože sa 
nezaujímajú o vybranú problematiku.  

Predmetom skúmania bol aj záujem o sexuálne služby zo strany predstavite ov jednotlivých 
spolo enských skupín. Výskum dosiahol nasledujúce výsledky: 

 podnikatelia – 21,14 %; 
 pracovníci v službách – 5,25 %; 
 vodi i kamiónov – 28,14 %; 
 politici – 7,67 %; 
 turisti – 12,29 %; 
 cudzinci – 22,92 %; 
 iná skupina – 2,59 %. 

Skúmaním postoja k prostitúcii možno konštatova , že takmer tri štvrtiny respondentov má 
k prostitúcii zamietavý postoj – 72%, neutrálny postoj, resp. je im to jedno, vyjadrila viac ako pätina 
respondentov. Naopak, celkovo len 3 % respondentov vyjadrili k prostitúcii pozitívny postoj. K otázke 
postoja k prostitúcii sa nevedeli vyjadri  3 % respondentov. 

Z analýzy rôznych aspektov prostitúcie vyplýva, že stále pretrváva ur itý odstup od tohto problému 
a ani legislatíva Slovenskej republiky nedáva dostato né možnosti, ako proti prostitúcii bojova . Je 
však prostitúcia len spolo enský inštitút alebo sa na  môžeme pozrie  s nadh adom a pragmaticky 
a za leni  prostitúciu tak niekde medzi právne inštitúty ako podnikate skú innos , ktorej príjmy sú 
predmetom zdanenia? Odhad ve kosti biznisu prostitúcie na Slovensku je okolo 70 miliónov EUR 
ro ne. Štát v sú asnosti nemá žiadny dosah na to, aby mohol zdani  zisk z pe azí získaných 
prostitúciou.  
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K priblíženiu ekonomického h adiska inštitútu prostitúcia urobíme analýzu tej asti prostitúcie, ktorá 
je vykonávaná v erotických kluboch. Nájdeme odpove  na hypotézu: „Bola by legalizácia príjmov 
z prostitúcie ekonomickým prínosom pre štát?“ 

Orienta né údaje poskytnuté z internetových zdrojov ozna ujú, že na Slovensku pracuje oficiálne 33 
firiem, ktoré vlastnia no né kluby a 59 erotických salónov. K no ným a erotickým klubom možno 
pri íta  aj poskytovanie erotických masáží, i eskort služieb mimo týchto zariadení. Ke že pod a už 
uvedeného prieskumu tieto zariadenia sa podie ajú na dobrovo nej prostitúcii iastkou 17,98 %, 
môžeme urobi  priemerné výpo ty dosiahnutých tržieb. Vo vyh adaných erotických zariadeniach 
pracuje asi 5.000 osôb -poskytovate ov sexuálnych služieb. Samozrejme, že informácie sú len 
orienta né – latencia v prostredí prostitúcie je obrovská. Vydanie akýchko vek informácií je 
predmetom obchodného tajomstva podniku a môže vies  k rozviazaniu pracovného pomeru. 

Neoficiálnou informáciou pod a bulvárneho asopisu je, že pracovní ky erotických zariadení 
dosiahnu mesa ný zárobok až 3.000 € netto. Ak predpokladáme, že uvedených 5.000 osôb – 
erotických pracovníkov dosiahne mesa ný príjem 3.000 €, tržby za poskytované služby predstavujú 
15 miliónov eur mesa ne, o za jeden rok predstavuje ro ný nezdanený príjem 180 miliónov eur. Do 
štátnej kasy by tak v hrubých výpo toch bez zahrnutia odvodového za aženia a odpo ítate ných 
položiek pri 19% sadzby dane mohlo po legalizácii pritiec  viac ako 34,2 mil. € ro ne a to je výpo et 
len u 17,98 percenta erotických pracovníkov.  

Všetky tieto výpo ty sú na základe hlbokej latencie len ve mi orienta né. Následne by bolo možné 
rozanalyzova  uvedené príjmy aj pod a ceny za poskytované služby v iných kategóriách 
poskytovate ov erotických služieb. Lebo je nesporné, že pouli ná, i náhodná privátna prostitútka 
takýto príjem nedosiahne. Naopak, je možné, že rozanalyzovaná skupina pracovníkov erotických 
salónov je schopná zarobi  aj nieko konásobne vyššiu mzdu, ako je v prieskume uvedené . 

Organizácia práce je v erotických salónoch rôzna. Niektorí erotickí pracovníci sú zamestnancami 
no ného klubu i salónu v pozícii masér, tane nica, ašní ka. Pracujú na základe pracovnej zmluvy 
a sú riadne sociálne a zdravotne poistení. Samozrejme, je im pride ovaná minimálna mzda a sú 
odvádzané pre nich minimálne odvody. Druhým organiza ným prvkom je systém prenájmu izby. 
Erotický pracovník si v erotickom zariadení prenajme izbu s mesa ným nájmom 300 – 1.000 eur 
mesa ne a tu prevádzkuje svoju innos . Sú povinní privies  spotrebite a/svojho klienta do 
miestneho baru, kde prostituujúci s ním konzumuje nápoje za cenu aj s tisíc percentnou prirážkou. 
Žia , takýto personál je zvy ajne nahlásený na pracovnom úrade a zdravotné poistenie platí za nich 
štát, prípadne si platia len zdravotné poistenie. Pretože lovek, ktorý je prihlásený na pracovnom 
úrade nemá obmedzenie pohybu, nemožno ho v noci kontrolova . Dokonca má možnos  prespáva  
aj v hoteli – aj ke  hotel má erotické zameranie. Sú asný stav je právne nepostihnute ný práve kvôli 
tomu, že chýba zákonná úprava.  

SKÚMANIE MOŽNOSTÍ LEGALIZÁCIE PROSTITÚCIE 
Existujú tri podstatne odlišné prístupy a spôsoby riešenia otázky prostitúcie: 

 prístup represívny (prohibícia) – prostitúciu striktne zakazuje a jej prevádzkovanie trestá; 
v sú asnej modernej dobe je pre zastaranie nepoužite ný; 

 prístup aboli ný – prostitúcia pod a neho nie je ani regulovaná, ani stíhaná; postihnuté sú 
len kriminálne javy, ktoré prostitúciu sprevádzajú (kupliarstvo, obchod s bielym mäsom 
a iné) – tento model funguje momentálne v SR; V rámci tohto prístupu sa v minulosti 
používal kasernový systém, ktorý spo íval v tom, že sa prostitútky mohli zdržiava  len 
v ur itých uliciach mesta a tu vykonáva  svoje remeslo; 

 prístup reglementa ný – vychádza z toho, že prostitúcia je legalizovaná, podria uje sa 
štátnemu dozoru a kontrole vrátane nadväzujúcich opatrení. 
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Ako by však mala vyzera  právna úprava, ak by sa Slovensko rozhodlo legalizova  prostitúciu? 
V každom prípade by mal by  zákonne upravený prechod od sú asného aboli ného prístupu 
k reglementa nému. Prostitúcia je predovšetkým hospodárskej povahy. Vzh adom k tomu, že 
sexuálny priemysel je integrovaný do ekonomického, spolo enského a politického života v mnohých 
krajinách neznamená, že by sme mali pasívne prija  tento stav ako druh ekonomického práva. Právne 
možno legalizáciu prostitúcie oprie  o právne dokumenty s celosvetovou pôsobnos ou. Listina 
základných udských práv a slobôd vychádza z toho, že: „Každý môže robi  to, o nie je zákonom 
zakázané a nikto nemôže by  nútený robi  to, o zákon neukladá.“ Z toho vyplýva, že každý môže 
slobodne rozhodova  o svojom sexuálnom živote, nikomu nemôže by  sexuálny život zakázaný.  

Naopak, trestný zákon obsahuje inštitút „neoprávnené podnikanie“. Pretože obchodný zákonník 
poskytuje presné vymedzenie podmienok podnikania, prostitúciu nemožno pod a nich zaradi  do 
podnikate skej sféry. A tak vzniká právne vákuum, v ktorom sa sexuálnym pracovníkom darí 
neoprávnene sa trvale obohacova  a štát prichádza o zna né finan né prostriedky (da ové úniky).  

Prostitúciu môžeme ozna i  ako formu zhodnocovania individuálneho osobnostného kapitálu, 
výmenný obchod služieb za peniaze. Aj táto špecifická forma obchodu by mala by  ošetrená 
zákonom. Bolo by potrebné zmeni  legislatívu SR do tej miery, aby existovala reálna kontrola 
prostredníctvom da ových úradov, živnostenských úradov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
nad vykonávaním tejto innosti. 

Legalizácia prostitúcie by bola prínosná pre všetky strany:  
 pre osoby, ktoré ponúkajú sexuálne služby;  
 pre osoby, ktoré majú o takéto služby záujem;  
 a napokon aj štát, ktorý by mal alší a výrazný príjem do rozpo tu. 

Prostitúcia by sa stala legálnym podnikaním na základe živnostenského zákona i už formou vo nej 
živnosti, licencie alebo koncesovanej živnosti, i ohlasovacej živnosti bez špeciálnej kvalifikácie 
a porušovanie podmienok stanovených zákonom (platných pre obidve pohlavia – pre 
prostituujúcich) by sa stalo trestným, tak ako u inej formy podnikania. Od takéhoto zákona možno 
o akáva  iasto né zníženie kriminality spojenej s prostitúciou. Zisky z legálnej prostitúcie odvádzané 
do štátnej pokladne by zamedzili ich spätnému „pretekaniu“ do oblasti organizovaného zlo inu. Ten, 
kto by ponúkal sexuálne služby, by bol povinný zaregistrova  sa na štátnom úrade, pravidelne 
dochádza  na preventívnu lekársku prehliadku a plati  si zdravotné poistenie. Návrh zákona môže 
obciam udeli  právomoc rozhodova  o iastkových podmienkach výkonu prostitúcie, ako napríklad 
o ase a mieste vyhradenom na prostitúciu, ur i  minimálny vek výkonu prostitúcie a podobne. 
Vytváraním všeobecných vedeckých záverov rôznymi vedeckými skupinami pomôže v budúcnosti 
vytvori  kvalitný zákon o prostitúcii. 

Vládny návrh zákona o regulácii prostitúcie, ktorý je potrebné predloži , by mal obsahova : 
 oddelenie legálnej prostitúcie od nelegálnej, minimalizova  po et osôb, ktoré sú nútené 

k prostitúcii; 
 lepšie chráni  ohrozené osoby pred zneužívaním a obchodovaním za ú elom sexuálneho 

vykoris ovania; 
 zakáza  vykonávanie prostitúcie osobám, ktoré sú mladšie ako 18 rokov; 
 stanovi  pravidlá pre prevádzkovanie prostitúcie na verejne prístupných miestach 

a v objektoch k tomu príslušných; 
 stanovi  konkrétne podmienky, za ktorých sa bude môc  prostitúcia prevádzkova ; 
 stanovi  podmienky, za ktorých možno vykonáva  prostitúciu ako podnikanie; 
 snaha obmedzi  šírenie prenosných pohlavných chorôb a iných nákazlivých chorôb 

u prostituujúcich osôb prostredníctvom pravidelných zdravotných prehliadok; 
 umožni  postihova  osoby, ktoré konajú v rozpore s navrhnutou právnou úpravou; 
 eliminova  prípady narušovania verejného poriadku v súvislosti s vykonávaním prostitúcie; 
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 zavies  centrálnu evidenciu osôb prevádzkujúcich prostitúciu. 

Zákon, ktorý je potrebné navrhnú  a prija , vo svojej komplexnej podobe by musel pojednáva  
i o cudzincoch, ktorí by chceli v prostitúcii na našom území podnika . Pod a európskeho práva musia 
ma  ob ania Európskej únie rovnaké podmienky k podnikaniu ako naši ob ania.  

ZÁVER 
Prevádzkova  prostitúciu organizovane, teda v zmysle zákona by bolo v Slovenskej republike 
potrebné. Vypracova  právnu úpravu bude však náro né.  

Organizovanie prostitúcie cez masážne salóny, hotely, kluby, ktoré v svojich reklamných 
prostriedkoch ponúkajú najpríjemnejšie možnosti relaxácie prebieha už v sú asnosti zákonným 
spôsobom. Tieto firmy vytvárajú zamestnancom pracovný pomer v rôznych pracovných pozíciách – 
striptérka, masérka, hosteska, obsluhujúci personál, spolo ní ka i tane nica. Poskytovanie 
sexuálnych služieb firmy nemajú konkrétne v innosti. Prostitúcia a jej výkon sa v zozname živností 
v Živnostenskom zákone nenachádza. Pod kódom 30. figurujú „Kultúrne, zábavné, rekrea né, 
športové innosti.“ Sem patrí aj podskupina: 30.4. Prevádzkovanie erotického salónu. 

Živnostenské úrady vydávajú oprávnenia na prevádzkovanie erotických salónov, pri om je 
všeobecne známe, že sa v nich poskytujú sexuálne služby.  

Náro nos  legalizácie možno vidie  aj v jednoduchých primitívnych formách výkonu prostitúcie, 
najmä na ulici. Prostituujúci nemajú asto ani základné vzdelanie a príchod akéhoko vek úradníka i 
policajta je spojený s agresivitou a nepochopením. Muselo by sa za a  osvetou v zmysle prínosu 
z legalizácie ich innosti. Možno by sa malo za a  ich organizovaním do spolo enstva. Bez lenstva 
v tomto spolo enstve by boli prostituujúci okamžite z výkonu miesta prostitúcie odvedení policajnou 
hliadkou. V založenom spolo enstve by sa muselo za a  s osvetou najmä v tom zmysle, aké výhody 
im lenstvo prinesie. Ponúka  treba zlepšenie ich sociálneho postavenia, ponúknu  paušálne platby 
dane, oslobodenie od niektorých poplatkov a samozrejme sociálne zabezpe enie v ase potreby 
(choroby, i materskej dovolenky).  

Zákonnú úpravu výkonu prostitúcie by bolo možné oprie  aj o požiadavky prostitútok pod a Svetovej 
charty za práva prostitútok (vznikla 1986 v Bruseli), ktorá predpokladá zrovnoprávnenie prostitúcie 
s inými zárobkovými innos ami. 

Požiadavky boli zostavené do ôsmych bodov a to:  
 zákonne odkriminalizova  prostitúciu a regulova  ju pod a zákonov obchodu; 
 dodržiavanie udských práv – sloboda prejavu, podpora materstva, sobášov, podpora 

v nezamestnanosti a zdravotné poistenie; 
 v pracovnom zákone zakotvi  slobodu výberu miesta pre výkon prostitúcie, možnos  

vykonáva  prostitúciu pod a podmienok, ktoré si stanovia prostitútky a nie 
nezainteresované osoby; 

 zdravie – povinné zdravotné prehliadky pre všetkých sexuálne aktívnych obyvate ov, 
nielen pre prostitútky; 

 zabezpe i  ved ajšie služby pre výkon prostitúcie – zriadenie poradenských, právnych 
a ubytovacích služieb pre prevenciu detskej prostitúcie;  

 zjednoti  dane – rovnaké dane pre prostitútky ako pre bežných podnikate ov, žiadne 
špeciálne dane z prostitúcie;  

 podpora pri ovplyvnení verejnej mienky – pomoc pri odstra ovaní stigmatizácie 
a diskriminácie prostitútok; podpora mienky, že rozhodujúcu úlohu v jave prostitúcie hrá 
dopyt po nej;  

 akceptácia organizácie a združovania sa prostitútok a ex – prostitútok. 
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Z vykonanej analýzy – zhodnotenia literatúry a poznatkov z internetu – je zrejmé, že populácia 
registruje vo svojom okolí ponuku sexuálnych služieb v tla i, na webe a aj v rôznych kluboch 
a podnikoch. Vo všeobecnosti prevláda u obyvate ov zamietavý postoj k prostitúcií a vä šina si myslí, 
že štát by mal prostitúciu regulova  zákonom a ur i  aj podmienky, kde a ako sa môže vykonáva . 
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ABSTRAKT: 
V predkladanom príspevku sa autor sústre uje na analýzu v odbornej literatúre v zásade málo spracovanej témy, 
ktorou je história prekladu a tlmo enia v trestnom konaní. Pri spracovávaní tejto témy volí širší poh ad a približuje 
v tomto kontexte aj súvisiace historické fakty. Venuje sa nielen jednotlivým trestným poriadkom, po núc zák. 
l. XXXIII/1986, ale aj alším právnym normám, po núc zmienkou o dvorskom dekréte . 109/1835 sb. z. 

o súdnych tlmo níkoch. Dochádza k záveru o bohatej právnej úprave tejto problematiky v jej historickom 
kontexte a o vyhovujúcej aktuálnej legislatíve. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In his article the author analyses the history of translation and interpretation services in criminal proceedings, 
a topic rarely developed in specialized literature. For his analysis he applied wide point of view and he also 
included related historical facts in this context. He deals not only with various codes of criminal procedure 
starting since the Act XXXIII/1986 but also with other legal regulations e.g. Royal Decree No. 109/1835 Collection 
of Laws regarding sworn interpreters. In his conclusions he asserted that there are quite rich sources of legal 
regulations in relation to the issue in the historical context as well as regarding satisfactory current legislation. 
 

Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyzna uje aj postupným nárastom 
trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z po tu 
stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 pod a štatistických preh adov 
Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú íslo 1107, 
v roku 2012 – 1219 a v roku 2013 – 1242, o nazna uje ro ný stúpajúci trend týchto ukazovate ov. 
Pre úplnos  dodávam, že v tomto období tradi ne prvé miesta patria stíhaným ob anom eskej 
republiky (v priemere po cca 330), Ma arska (po cca 160), Ukrajiny (po cca 130), Po ska (po cca 120), 
ale aj napr. Vietnamu (po cca 30) alebo íny (po cca 20). V menšom po te, avšak s o to vä šími 
problémami je potrebné zabezpe i  tlmo enie a preklad aj pre stíhaných ob anov napr. Eritrey, 
Somálska, Libérie, Beninu, Nigérie a mnohých alších. K týmto ukazovate om je navyše potrebné 
priráta  množstvo trestných vecí, v ktorých sú cudzinci poškodení alebo svedkovia a trestné veci, 
ktorých obsahom sú listinné dôkazy písané v inom ako slovenskom jazyku získané v rámci množstva 
dožiadaní orgánov inných v trestnom konaní a súdov adresovaných rôznym štátom sveta a v rámci 
prevzatých alebo odovzdaných trestných konaní.  

Nazna ené kvantitatívne údaje potom umoc ujú význam zásady, ktorú možno ozna i  ako právo na 
tlmo enie a preklad zakotvenej v § 2 ods. 20 Tr. poriadku.  
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Pod a tohto ustanovenia, ak obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poškodený, 
zú astnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na 
tlmo níka a prekladate a. Táto zásada je následne podrobnejšie upravená najmä v § 28 Tr. por., 
pod a ktorého ak je potrebné pretlmo i  obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 
vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa 
tlmo ník opatrením. Tlmo níkom môže by  výnimo ne aj zapisovate . Ak obvinený využije svoje 
právo pod a § 2 ods. 20, pribratý tlmo ník pretlmo í na jeho žiados  aj jeho poradu s obhajcom 
v priebehu alebo v priamej súvislosti s procesným úkonom, s podaním opravného prostriedku alebo 
s inými procesnými podaniami. 

Tlmo ník sa priberie aj vtedy, ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 síce vyhlási, že rozumie jazyku, v ktorom 
sa vedie konanie, avšak orgán, ktorý úkon vykonáva zistí, že jazykové schopnosti tejto osoby nie sú 
dostato né k riadnemu uplatneniu jej práv v jazyku, v ktorom sa vedie konanie; o pribratí tlmo níka 
sa v takomto prípade rozhodne uznesením, proti ktorému je prípustná s ažnos . 

Ak si osoba pod a § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmo níkov zapísaný žiadny 
tlmo ník alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmo níci sú nedosiahnute ní, priberie opatrením 
orgán inný v trestnom konaní alebo súd tlmo níka na úradný jazyk štátu, ktorého je táto osoba 
štátnym ob anom, alebo v ktorom má bydlisko a ktorému táto osoba rozumie. 

Ak je potrebné preloži  zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnos , priberie sa prekladate  opatrením. 
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Obvinenému sa písomne preloží uznesenie 
o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného do väzby, obžaloba, dohoda o vine a treste 
a návrh na jej schválenie, rozsudok, trestný rozkaz, rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie 
o podmiene nom zastavení trestného stíhania; tohto práva sa môže obvinený výslovne vzda , o om 
musí by  pou ený, rovnako ako o dôsledkoch vzdania sa tohto práva. Ak sa takéto rozhodnutie týka 
viacerých obvinených, preloží sa obvinenému len tá as  rozhodnutia, ktorá sa ho týka pokia  ju 
možno oddeli  od ostatných výrokov rozhodnutia a ich odôvodnení. Preklad rozhodnutia a jeho 
doru enie zabezpe uje orgán, o ktorého rozhodnutie ide. 

Na žiados  obvineného alebo aj bez takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa konanie vedie, že 
sa obvinenému okrem týchto rozhodnutí písomne preloží aj iná písomnos , ak je to nevyhnutné pre 
zaru enie spravodlivého procesu, najmä pre riadne uplatnenie práva na obhajobu, a to v rozsahu 
ur enom týmto orgánom. Ak orgán, pred ktorým sa konanie vedie, nevyhovie takejto žiadosti 
obvineného, rozhodne o tom uznesením, proti ktorému môže obvinený poda  s ažnos . Namiesto 
písomného prekladu pod a prvej vety možno takúto písomnos  alebo jej podstatný obsah pretlmo i , 
ak to nemá vplyv na spravodlivos  procesu. Táto skuto nos  sa poznamená v zápisnici o úkone tak, 
aby bolo zrejmé, i sa pretlmo ila celá písomnos  alebo ktorá jej as . Ustanovenie prvej vety sa 
nepoužije, ak už bola písomnos  alebo jej podstatný obsah obvinenému pretlmo ený alebo ak 
obvinený po pou ení prehlási, že preklad takejto písomnosti nepožaduje. 

Pokia  sa na zaru enie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnos  tlmo níka a nepodarí 
sa zabezpe i  tlmo níka pre jazyk, ktorému osoba uvedená v § 2 ods. 20 dostato ne rozumie, možno 
v odôvodnených prípadoch tlmo enie zabezpe i  aj prostredníctvom technických zariadení ur ených 
na prenos obrazu a zvuku. 

Kvalitatívny aspekt tejto zásady je daný tým, že tak z teoretického ako aj z praktického h adiska je 
vnímaná tiež ako sú as  takého základného práva obvineného akým je právo na obhajobu a zárove  
je zárukou práva obvineného na spravodlivý proces.  

Okrem týchto dvoch nazna ených aspektov je potrebné konštatova , že právo na tlmo enie 
a preklad má okrem trestnoprávneho aspektu aj aspekt netrestný, vrátane ústavnoprávneho, o 
vyplýva z celého radu právnych noriem. K nim patrí predovšetkým Ústava SR, konkrétne lánok 6 
ods. 1, 2, pod a ktorého na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. 



45

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKJÁN ŠANTA

 
Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon. Pod a lánku 12 ods. 2 
Ústavy SR, základné práva a slobody sa zaru ujú na území Slovenskej republiky všetkým bez oh adu, 
okrem iného, na jazyk. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzova , zvýhod ova  alebo 
znevýhod ova . Nakoniec pod a lánku 47 ods. 4 kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie 
konanie pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy, má právo na tlmo níka. 
Pre úplnos  uvádzam, že do kategórie týchto mimotrestných právnych noriem možno zaradi  aj napr. 
zákon . 270/1995 Z. z. v platnom znení o štátnom jazyku Slovenskej republiky, zákon . 184/1999 
Z. z. v platnom znení o používaní jazykov národnostných menšín, zákon . 382/2004 Z. z. v platnom 
znení o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vykonávaciu vyhlášku MS SR . 490/2004 Z. z. a vyhlášku MS SR . 491/2004 Z. z. v platnom znení 
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách zo stratu asu pre znalcov, tlmo níkov 
a prekladate ov.  

alším významným aspektom tejto problematiky, okrem nazna eného vnútroštátneho aspektu, je 
tiež aspekt medzinárodný, pretože sú as ou právneho poriadku Slovenskej republiky sú tiež napr. 
také právne normy zakotvujúce právo na preklad a tlmo enie, akými sú:  

• Medzinárodný pakt o politických a ob ianskych právach publ. pod. . 120/1976 Zb. ( l. 14 
ods. 3 písm. a) a f), l. 26 a 27) 

• Dohovor (Rady Európy) o ochrane udských práv a základných slobôd v znení protokolov 
. 3, 5 a 8 dojednaný v Ríme 4. novembra 1950, publ. pod. . 209/1992 Zb. ( l. 5 ods. 2, 
l. 6 ods. 3 a l. 14) 

• Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach ( l. 15 a 16) publ. pod 
. 550/1992 Zb. v znení dodatkového protokolu publ. pod . 12/1997 Z. z. a druhého 

dodatkového protokolu publ. pod . 165/2005 Z. z. ( l. 4) 
• Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi lenskými štátmi Európskej únie 

vypracovaný Radou v súlade s lánkom 34 Zmluvy o Európskej únii publ. pod .572/2006 
Z. z. ( l. 5) 

• Charta základných práv Európskej únie ( l. 47 a 48 ods. 2; Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010)1 

Osobitný význam pre právnu úpravu a aplika nú prax práva na tlmo enie a preklad má Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmo enie a preklad 
v trestnom konaní (Ú.v. EÚ L 280, 26.10.2010), ktorú novelou – zákonom . 1/2014 Z. z. ú inným od 
1. februára 2014 ako právne záväzný akt Európskej únie prebral Trestný poriadok SR.  

Slovenská republika tak uznáva a vo svojom právnom poriadku rešpektuje všetky demokratické 
zásady trestného konania uvedené v medzinárodných zmluvách, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.2 

Nakoniec, okrem takto uvedeného stavu de lege lata a ú innej právnej úpravy, má spomínaná 
zásada práva na preklad a tlmo enie významný historický aspekt, ktorý je predmetom tejto 
stru nej historicko-právnej analýzy, prioritne z poh adu trestného práva.  

Pred samotným trestnoprávnym a vecne súvisiacim poh adom na danú problematiku nemožno 
nespomenú  jej širšie uvádzané netrestné a historické aspekty majúce korene až v 9. storo í 
s mimoriadnym historickým významom pre slovenské a slovanské dejiny a ktoré sa týkajú rôznosti 
používania jazykov.  

Nazna ovaným dokumentom (hoci spochyb ovaním jeho originality) je listina vydaná pápežom 
Hadriánom II. adresovaná Rastislavovi, Svätoplukovi a Koce ovi, ktorou pápež vo februári roku 869 
povo uje používa  pri bohoslužbách slovanský jazyk a schválil tak preloženie textov Svätého písma 

                                                            
1) ENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok  ve ký komentár, Eurokódex, s.r.o. Žilina, r. 2014, s. 64 
2) KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady trestného konania, Heuréka Šamorín, r. 2013, s. 27 
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z latinského do slovanského jazyka, okrem iného aj slovami: „Tú však jedinú zachovávajte oby aj, 
aby ste v omši najprv ítali Apoštola a Evanjelium po latinsky a potom po slovansky, aby sa splnilo 
slovo Písma: „Chvá te Pána všetky národy“ (Ž 117, 1), a inde: „Všetci budú hovori  rozli nými jazykmi 
ve ké veci Božie, ako im dal Duch Svätý hovori “ (Sk 2, 11 a 4). Ak by však niekto z u ite ov u Vás 
zídených, ktorí dráždia sluch a od pravdy sa odvracajú k bludom, opovážil sa inakšie Vás zavádza  
a hani  knihy Vášho jazyka, nech je vylú ený nielen od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví.“  

Medzi najvýznamnejšie diplomatické písomnosti z obdobia Ve kej Moravy patrí pápežský list pápeža 
Jána VIII. z júna 880 ozna ovaný aj ako Bula Industriae tuae, ktorým pápež prijíma Svätopluka a jeho 
ud pod svoju ochranu, o je považované tiež za uznanie Ve kej Moravy ako štátu a Svätopluka ako 

jeho vládcu.  

V tomto pápežskom liste je okrem iného uvedené: „Napokon právom schva ujeme slovienske písmo 
vynájdené nebohým Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy patriace Bohu, 
a prikazujeme, aby sa v tomto jazyku hlásalo velebenie a skutky Krista, Pána nášho. Ve  zvelebova  
Pána nielen tromi, lež všetkými jazykmi pripomína nám Písmo sväté, ktoré prikazuje slovami „Chvá te 
Pána všetky národy a oslavujte ho všetci udia“ (Ž 117, 1). --- Ve  ani viera, ani náuka nijako 
neprekáža i už omše spieva  v tomže slovienskom jazyku, i íta  sväté evanjelium alebo sväté 
ítanie Nového alebo Starého zákona správne preložené a vysvet ované, i prespevova  všetky iné 

hodinkové pobožnosti, pretože kto stvoril tri hlavné jazyky, a to hebrejský, grécky a latinský, ten aj 
všetky ostatné stvoril na svoju chválu a slávu. Prikazujeme však, aby sa vo všetkých kostoloch Vašej 
krajiny ítalo evanjelium pre vä šiu slávu po latinsky a len potom preložené do slovienskeho jazyka 
a zaznievalo do uší udu, ktorý nerozumie latinskému slovu, ako sa to vraj v niektorých cirkvách robí. 
A ke  sa Tebe i Tvojim ve možom pá i po úva  omše radšej v latinskom jazyku, naria ujeme, aby sa 
pre Teba omšové obrady odbavovali po latinsky.“ 

Nakoniec pápež Štefan V. listom zo septembra 885 zatracuje Metoda (v ase, ke  už bol Metod 
m tvy, o om pápež nemal vedomosti), zakazuje používanie slovienskeho jazyka v liturgii, s ím sa 
spája postupný zánik slovienskeho písomníctva na našom území tiež týmito slovami: „Avšak 
pobožnosti a sväté sviatosti a omšové bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúži  slovienskym 
jazykom, hoci sa pri najsvätejšom tele blahoslaveného Petra prísahou zaru il, že to viac neurobí, (my) 
zhroziac sa hriechu (spáchaného) jeho krivou prísahou, zakazujeme z Božej a našej apoštolskej moci 
pod trestom uvrhnutia do kliatby, aby sa toho odteraz nikto nikdy nedopustil; s výnimkou, že ide 
o vyu ovanie prostého a nevzdelaného udu, iba ke  vzdelaní hlásajú výklad evanjelia i apoštola 
v tomže jazyku, aj dovo ujeme, aj nabádame, aj napomíname, aby sa tak o naj astejšie dialo, aby 
každý jazyk velebil Boha a vyznával ho (Flp 2, 11). Vzdorovitých však a neposlušných, vyvolávajúcich 
zvadu a pohoršenie, ak by sa po prvom a ani po druhom napomenutí vôbec nepolepšili, prikazujeme 
z lona cirkvi vyobcova  ako rozsieva ov kúko a, a aby ani jedna prašivá ovca nenakazila celé stádo, 
z našej moci rozkazujeme ich zadrža  a aleko vyhna  od Vašich hraníc.“ 

Z trestnoprávneho h adiska medzi najvýznamnejšie právne normy z tohto obdobia (r. 863-869) patrí 
Zakon sudnyj judem (Súdny zákon pre svetských udí), ktorý bol po dlhé obdobie v ur ení pôvodu 
a autora sporným dokumentom, pokladaným za starobulharský i staroruský právny text. 
Z vykonaného filologického a lingvistického rozboru však vyplynul jednozna ný záver 
o ve komoravskom pôvode tohto právneho diela, ktorého autorstvo bolo prisúdené 
sv. Konštantínovi (Cyrilovi). Zákon je najstarším dochovaným slovanským právnym textom 
vypracovaným pod vplyvom byzantských vzorov, najmä byzantskej právnej zbierky nazývanej Ekloga. 
Z viacerých zachovaných rukopisov z obdobia 13. a 14. storo ia je najznámejší Novgorodský rukopis 
z roku 1280, ktorého obsahom je napr. aj ustanovenie o tom, že „ V každom spore, žalobe a udaní 
treba dodrža , aby knieža a sudca neprijímali udanie bez vypo utia viacerých svedkov. Treba poveda  
stranám, žalobcom a udava om: Ak to nedokážete s pomocou svedkov, ako káže i zákon Boží, 
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o akávajte, že prijmete rovnaký trest, aký ste vyslovili proti druhému. Tak prikazuje Boží zákon, a kto 
ho nezachová, nech je prekliaty.“3 

Poh ad do novšej histórie právnej úpravy tlmo níkov vedie k zisteniam, že k tejto relevantnej právnej 
úprave na našom území patrili dvorský dekrét zo d a 22. decembra 1835 . 109 sb. z.s. o súdnych 
tlmo níkoch a neskoršie nariadenie . 58.600/1916 I.M. o súdnych tlmo níkoch, ktoré platili až do 
16. júna 1949, kedy nadobudol ú innos  prvý zákon komplexnejšie v našich novodobých dejinách 
upravujúci túto problematiku, t. j. zákon . 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch 
a tlmo níkoch. 

Citovaný zákon (s jeho novelou z. . 34/1958 Zb.) pozostával z 28 paragrafov, systematicky lenených 
do 3 astí s názvami Ustanovenia všeobecné (§ 1 – § 21), Osobitné ustanovenia pre stálych 
prísažných tlmo níkov (§ 22 – § 25) a Ustanovenia prechodné a závere né (§ 26 – § 28).  

Z jeho obsahu vyplývalo, že stáleho prísažného tlmo níka ustanovoval na žiados  alebo z úradnej 
moci krajský súd, v ktorého obvode mal tlmo ník bydlisko. Na takéto ustanovenie nemal tlmo ník 
právny nárok. Ak bol tlmo ník ustanovený z moci úradnej, musel úrad prija . Za tlmo níka mohol by  
ustanovený ten kto: bol eskoslovenským ob anom, bol ob iansky bezúhonný, štátne spo ahlivý 
a oddaný myšlienke udovodemokratického zriadenia, mal potrebné znalosti a skúsenosti a bol 
spôsobilý úrad tlmo níka náležite vykonáva . Ministerstvo spravodlivosti mohlo z dôvodov hodných 
osobitného zrete a odpusti  podmienku eskoslovenského ob ianstva. Po et tlmo níkov sa riadil 
miestnou potrebou. Krajský súd posudzoval pod a svojho uváženia, i bol dosiahnutý potrebný 
po et, pri om dbal, aby tu bol dostatok tlmo níkov z každého jazyka, z ktorého súdy tlmo níka 
priberajú. Krajský súd zárove  viedol pre všetky súdy svojho obvodu zoznam tlmo níkov, ktorých 
ustanovil a tieto zoznamy nahrádzali zoznamy tlmo níkov súdov dovtedy vedené. Osoby, ktoré boli 
doposia  zapísané v zoznamoch tlmo níkov sa previedli do týchto nových zoznamov, ak splnili 
podmienky tohto nového zákona a požiadali o tento zápis do mesiaca od jeho vyhlásenia.  

Pred nastúpením do úradu tlmo ník skladal s úb, následne mu bol vydaný ustanovovací dekrét 
a došlo k jeho zápisu do zoznamu tlmo níkov. Pri svojej innosti tlmo ník používal okrúhlu pe iatku 
a bol povinný vies  denník, v ktorom zapisoval tlmo nícke úkony pod a predmetu a s uvedením pre 
koho, kedy a za akú odmenu bol úkon vykonaný.  

Ak nebol pre niektorý jazyk v obvode súdu tlmo ník alebo ak nemohol tlmo ník svoj úrad vykonáva , 
pribral súd tlmo níka z iného súdneho obvodu. Ak to bolo spojené s nepomernými výdavkami alebo 
ak nezniesla vec odklad, najmä ak išlo o vec národného poistenia, mohol súd pod a svojho uváženia 
pribra  na tlmo nícky úkon i inú osobu, ktorá mala potrebné znalosti; ustanovenie o tlmo níkoch 
platilo potom primerane.  

Tlmo ník podliehal dozoru a kárnej právomoci krajského súdu, ktorým bol ustanovený. Krajský súd 
vymazal (dobový pojem pre iarkol) tlmo níka v zozname, ak odpadla niektorá z podmienok pre jeho 
ustanovenie alebo ak sa zistilo dodato ne, že nebola splnená, ak bol tlmo ník pre kárny priestupok 
právoplatným rozhodnutím pozbavený úradu pod a § 15 alebo ak nemal už bydlisko v jeho obvode. 
Tlmo ník sa mohol tejto funkcie vzda  aj sám.  

Pod a osobitných ustanovení pre stálych prísažných tlmo níkov preklad písomnosti s cudzej alebo 
do cudzej re i vykonal stály prísažný tlmo ník na písomnosti samej alebo spojil preklad 
s písomnos ou tak, aby bola zabezpe ená neoddelite nos  prekladu od preloženej písomnosti. Ak 
išlo o písomnos , ktorú s prekladom nebolo možno spoji  (zbierky zákonov, asti viazaných kníh 
a pod.), spojil sa s prekladom jej overený opis. Tlmo ník overil preklad pripojením doložky. Pokia  
pod a platných medzinárodných zmlúv alebo iných predpisov bolo treba, aby bol overený tlmo níkov 

                                                            
3) Spracované pod a: LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ A.: Pramene práva na území  Slovenska I. Od najstarších ias do roku 1790, 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, r. 2007, s. 40-47 
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podpis, a nebol v takomto prípade stanovený iný postup, vykonal toto overenie krajský súd, ktorým 
bol tlmo ník ustanovený. Tým nebola dotknutá potreba alšieho overenia vyššími úradmi alebo 
orgánmi.  

Na citovaný zákon nadväzovalo vládne nariadenie . 76/1950 Zb. o odmene a náhrade hotových 
výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmo níkov a vyhláška ministerstva spravodlivosti zo d a 27. 
júna 1950, . 409 v., ktorou sa ur ujú sadzby odmien stálych prísažných. Posledne menovaná 
vyhláška bola 1. januárom 1958 nahradená vyhláškou ministerstva spravodlivosti zo d a 16. 
decembra 1957, . 234 Ú.v., ktorou sa ur ovali sadzby odmien stálych prísažných znalcov 
a tlmo níkov.  

V nazna ených historických súvislostiach však nemožno opomenú  vojnové obdobie, pretože práve 
za jednozna ne najnegatívnejšiu právnu úpravu novodobých dejín, ktorá sa vz ahovala nielen na 
tlmo níkov možno ozna i  protižidovské vojnové kódexy, konkrétne nariadenie . 198/1941 Sl.z. zo 
d a 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov, pretože pod a § 14 ods. 1, 2 tohto nariadenia 
Žid ani židovský miešanec nesmel by  ustanovený za znalca, odhadcu, tlmo níka, sudcu laika, 
konkurzného správcu, vnúteného správcu v súdnom alebo inom pokra ovaní, za poru níka, 
opatrovníka, vyjmúc ustanovenie za poru níka a opatrovníka pre poru enca alebo opatrovanca – 
Žida.  

Z h adiska trestného práva procesného je potrebné uvies , že po vzniku eskoslovenskej republiky 
na základe tzv. recep ného zákona z 28. októbra 1918 zostali v platnosti dovtedajšie trestnoprocesné 
predpisy. V echách, na Morave a v Sliezsku na alej platil Trestný poriadok . 119 z roku 1873, na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi uhorský Trestný poriadok . XXXIII/1896. Tento právny dualizmus 
zostal v eskoslovensku až do roku 1950.4 Napriek jeho progresívnosti a demokratickému charakteru 
(napr. oddelenie kompetencii obžaloby, obhajoby a súdu) a precíznej úprave napr. znaleckého 
dokazovania v jeho XIV. hlave, systematickejšie postavenie tlmo níkov neupravuje.  

V kontexte predmetnej problematiky je namieste zmienka o zákonnom lánku XXXIV/1897 o uvedení 
do života trestnoprávneho poriadku, pod a § 9 ktorého zmocnencom štátneho (krá ovského) 
zastupite stva mohol by  len ten, kto mal všeobecnú kvalifikáciu ur enú v § 1a, a b, zák. l. 1/1883, 
ovládal slovom a písmom štátny (ma arský) jazyk a ukon il právnické vzdelanie v niektorom 
krajinskom právnickom ústave. Zmocnencom štátneho zastupite stva mohol by  ustanovený aj 
verejný úradník s touto spôsobilos ou.  

Zákonný lánok XXXIII/1897 o porotných súdoch upravoval organizáciu porotných súdov, spôsobilos  
by  porotcom, zostavenie zoznamu porotcov a predbežný výber poroty. V súvislosti s jazykovými 
predpokladmi v § 4 zakotvoval, že: „Porotcom môže by  len ten uhorský ob an mužského pohlavia, 
ktorý v tom roku, ke  sa základný zoznam zostavil, aspo  dvadsa šes  rokov života vyplnil a úradný 
jazyk štátu (ma arský jazyk), v Rjeke ale jazyk taliansky rozumie, tým písa , íta  vie, a jestliže je 
bu to 

1) ro ite aspo  dvadsa  korún priamej štátnej dane plati  povinný, nako ko by ale do asné 
oslobodenie od dane požíval, takým majetkom vládne, ktorý predstavuje cenu dvadsa  
korunnej priamej štátnej dane zodpovedajúcu, alebo je  

2) obecním úradníkom, duchovným, lenom ma arskej vedeckej akadémie, vedec, 
diplomovaný: ú bár (ú tovník), pravotár (právnik), merník, stavite , kapitán lodi, lekárnik, 
lu bár, lesník, baník, u ite , zverolekár, alej ten, kto vyššiu umeleckú alebo inú vyššiu 
školu odbornú skon il, kone ne kto závere nú skúšku stredných škôl zložil.“5 

                                                            
4) IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné Druhé, doplnené a prepracované vydanie, vydavate stvo IURA EDITION, spol. s.r.o. 
Bratislava, 2010, s. 15 
5) LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území  Slovenska II. 1790-1918, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 
2012, s. 596-597 
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Pod a dobovej literatúry, po revolúcii r. 1945 stratili význam zmeny zavedené na úseku trestného 
konania okupantmi a ich prisluhova mi pod a dekrétu o obnovení právneho poriadku. Na Slovensku 
tieto ustanovenia pod a nariadenia Slovenskej národnej rady zo d a 1. septembra 1944 
(o vykonávaní zákonodárnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku) zostali v platnosti, avšak 
jednotlivé opatrenia boli postupne rušené. Formálne sa vrátilo trestné právo procesné v podstate 
k stavu pred druhovu svetovou vojnou (až na porotné a kmetské súdy, ktoré nefungovali), avšak 
trestné právo procesné sa stalo sú as ou nadstavby úplne novej základne. Bola to však nadstavba 
nedokonalá a alšia platnos  starých trestných poriadkov bola zrejme do asná. eskoslovensko sa 
nevrátilo k predvojnovému typu buržoáznej republiky. Stalo sa udovou demokraciou, štátom 
spejúcim k socializmu. Preto boli vzápätí uskuto nené dôležité zmeny smerujúce k z udoveniu 
súdnictva, v rámci ktorých najvä ší význam mal zákon o z udovení súdnictva . 319/1948 Zb., 
nadväzujúci na Ústavu z 9. mája. Napriek všetkým týmto zmenám nevyhovovala vtedajšia úprava 
ešte naplno potrebám novej základne, a preto bolo do právnickej dvojro nice zahrnuté nielen 
vypracovanie Trestného zákona, ale i nového Trestného poriadku. Práce na om boli za até na jese  
1948 a skon ili sú asne s dokon ením nového Trestného zákona. Aj tu sa na príprave podie ali 
pracujúci najmä z radov robotníkov, ktorí sa zaslúžili tak o obsah nového Trestného poriadku, ako aj 
o jeho zrozumite nú formu. Sudcovské kádre boli sústavne dopl ované osobami, ktoré vzišli z radov 
robotníkov, drobných ro níkov a ostatných pracujúcich, triedne spojených s robotníckou triedou.6 

alší Trestný poriadok – z . 87/1950 Zb. postavenie tlmo níka upravoval v § 58 ods. 1 – 4 tým 
spôsobom, že ak bolo treba pretlmo i  obsah výpovede alebo písomnosti, pribral sa na to tlmo ník. 
Ako tlmo ník nesmel by  pribratý ten, kto by bol vo veci vylú ený (§ 39). Tlmo ník sa v predvolaní 
upozornil na následky nedostavenia sa (§§ 73 a 75) a na povinnos  bez odkladu oznámi  skuto nosti, 
pre ktoré by bol vo veci vylú ený alebo ktoré mu iná  bránili, aby bol vo veci inný ako tlmo ník. 
Musel by  pou ený o tom, že je povinný pod a svojich znalostí presne pretlmo i  obsah výpovede 
alebo písomnosti a zachováva  ml anlivos  o tom, o sa ako tlmo ník dozvedel; alej musel by  
pou ený o význame svojej funkcie z h adiska všeobecného záujmu a o trestných následkoch krivej 
výpovede.  

Novela tohto Trestného poriadku – z. . 67/1952 Zb. ú inný od 1.1.1953 v § 58a s názvom Tlmo né 
už zakotvovala aj tú skuto nos , že tlmo ník má nárok na náhradu nutných výdavkov a na primeranú 
odmenu (tlmo né). Výšku tlmo ného ur oval prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu. 
Proti tomuto rozhodnutiu bola prípustná s ažnos , ktorá mala odkladný ú inok.  

Význam alšieho Trestného poriadku – z. . 64/1956 Zb. je potrebné z h adiska danej problematiky 
vidie  tiež v tom, že už zakotvuje základné zásady trestného konania, a konkrétne v § 2 ods. 13 
stanovuje, že každý je oprávnený pred súdom používa  svoj materský jazyk.  

V § 28 a § 29 alej tento Trestný poriadok zakotvoval, že ak treba pretlmo i  obsah výpovede alebo 
písomnosti, alebo ak obvinený neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vykonáva, priberie sa tlmo ník; 
tlmo ník mohol by  zárove  zapisovate om. Ako tlmo ník nesmel by  pribratý ten, kto by bol vo veci 
vylú ený z dôvodu uvedeného v § 25 ods. 1. Tlmo ník sa v predvolaní upozornil na následky 
neustanovenia sa (§ 74) a na povinnos  bez odkladu oznámi  skuto nosti, pre ktoré by bol vo veci 
vylú ený alebo ktoré mu iná  bránili by  vo veci inný ako tlmo ník. Musel by  pou ený o tom, že je 
povinný presne pretlmo i  obsah výpovede alebo písomnosti a zachováva  ml anlivos  o tom, o sa 
ako tlmo ník dozvedel; alej musel by  pou ený o význame svojej funkcie z h adiska všeobecného 
záujmu a o trestných následkoch krivej výpovede. Mal nárok na náhradu nutných výdavkov a na 
primeranú odmenu (tlmo né). Výšku tlmo ného ur oval ten, kto tlmo níka pribral, a v konaní pred 
súdom predseda senátu. Proti tomuto rozhodnutiu bola prípustná s ažnos , ktorá mala odkladný 
ú inok.  

                                                            
6) SOLNÁ , J. a kol.: eskoslovenské trestné ízení, ORBIS, Praha, r. 1963, s. 21-22 
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V poradí druhým zákonom na území Slovenskej republiky, ktorý komplexne upravoval postavenie 
tlmo níkov bol zákon . 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmo níkov. Ú innos  
nadobudol 1. septembra 1959 a bez jedinej novely platil až do prijatia nového zákona o znalcoch 
a tlmo níkoch . 36/1967 Zb. V § 20 paragrafoch, okrem úvodného ustanovenia (§ 1), v § 2 až § 9 
upravoval postavenie znalcov, v § 10 – § 14 postavenie tlmo níkov, § 15 – § 17 tvorili spolo né a § 18 
– § 20 závere né ustanovenia.  

Zmyslom tohto zákona a jeho základným cie om bolo reagova  na nové spolo enské zriadenie 
a socialistickú ideológiu, ktorá jednozna ne preferovala znaleckú innos  vykonávanú pracovníkmi 
orgánov štátnej správy a organizácii socialistického sektora, ktoré tieto osoby zastupovali.7 Rovnaký 
prístup bol zvolený aj k postaveniu a k innosti tlmo níkov a vyplýval napr. aj z § 10 citovaného 
zákona, pod a ktorého jazykové a hospodárske školy boli povinné oznámi  predsedovi krajského 
súdu, v ktorého obvode mali sídlo, zo svojich pracovníkov osoby, ktoré boli spôsobilé, aby vykonávali 
tlmo nícku innos  a overovali správnos  prekladov. Orgány a organizácie, ktoré potrebovali 
tlmo nícke úkony, navrhovali predsedovi krajského súdu, v ktorého obvode mali sídlo, spôsobilé 
osoby predovšetkým z radov pracovníkov štátnej správy a organizácií socialistického sektora. 
Predseda krajského súdu mohol tiež pod a potreby požiada  orgány štátnej správy a organizácie 
socialistického sektora, aby mu oznámili osoby spôsobilé na tlmo nícku innos . Predseda krajského 
súdu zis oval, i sú u ozna ených osôb splnené podmienky uvedené v § 4. Ak zistil, že tieto 
podmienky sú splnené, vydal týmto osobám osved enie, že môžu overova  správnos  prekladov 
pripojením tlmo níckej doložky, vydával im tlmo nícku pe iatku, bral ich do s ubu analogicky pod a 
§ 7 a zapísal ich do zoznamu tlmo níkov. Poverenie platilo pre celé štátne územie; z dôležitých 
dôvodov mohlo by  kedyko vek odvolané.  

Dožiadané orgány štátnej správy a organizácie socialistického sektora mohli ozna i  pre tlmo nícky 
úkon iba pracovníka, ktorý mal k tomu potrebné predpoklady, najmä bol ob iansky bezúhonný, bol 
oddaný udovodemokratickému zriadeniu, mal potrebné politické a odborné znalosti a skúsenosti 
a mohol znalecký úkon úspešne vykona . Súdy, prokurátori a iné orgány inné v trestnom konaní, 
arbitrážne orgány a ostatné orgány štátnej správy mohli požiada  o ozna enie iného pracovníka, ak 
zistili, že tento pracovník nemá predpoklady nato, aby mohol požadovaný úkon úspešne vykona .  

Toto ustanovenie a tézu o preferencii tlmo enia zástupcami socialistických orgánov a organizácií 
umoc oval § 15 ods. 4 tohto zákona, pod a ktorého len ak tlmo nícky úkon nebolo možné vykona  
prostredníctvom takto zapísaného tlmo níka, bolo možné tlmo nícky úkon zveri  niektorému 
jednotlivcovi, ktorý mal požadované jazykové znalosti.  

Pod a § 11 – 14 citovaného zákona, za vykonané tlmo nícke úkony priznávali orgány alebo 
organizácie, ktoré si takéto úkony vyžiadali, tlmo níkovi náhradu hotových výdavkov a odmenu 
pod a sadzieb, ktoré stanovil minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.  

Overený preklad písomnosti z cudzej re i alebo do cudzej re i vykonal tlmo ník na písomnosti samej 
alebo spojil preklad s písomnos ou tak, aby bola zabezpe ená neoddelite nos  prekladu od 
preloženej písomnosti. Ak išlo o písomnos , ktorú nebolo možné s prekladom spoji , spojil sa 
s prekladom jej overený opis.  

Ak bolo pod a medzinárodných zmlúv alebo iných predpisov treba, aby bol tlmo níkov podpis 
overený, a nebol v takomto prípade stanovený iný postup, vykonal toto overenie udový súd, 
v ktorého obvode bol tlmo nícky úkon vykonaný. Tým nebola dotknutá nutnos  alšieho overenia 
vyšším orgánom, ak to bolo stanovené v osobitnom predpise.  

Vykonávacím predpisom k tomuto zákonu bola vyhláška ministra spravodlivosti . 193/1959 Ú.l.  

                                                            
7) ŠANTA, J.: Ná rt histórie znaleckého dokazovania v trestnom konaní, Znalectvo, Žilinská univerzita, EDIS – vydavate stvo ŽU 
v Žiline, r. 2013, . 4, s. 5 
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Vyššie analyzovaný Trestný poriadok z roku 1956 však neplatil dlho; oskoro ho bolo treba 
prispôsobi  zmenám, ktoré nastali vo vývoji spolo nosti. Ústava SSR z 11. júla 1960 . 100 Zb. 
kodifikovala niektoré základné zásady trestného konania a položila základ pre inštitúciu miestnych 
udových súdov. Ako alej uvádzajú dobové zdroje, táto inštitúcia bola výrazom tendencie prenáša  

v socialistickej spolo nosti výkon istých potla ovacích funkcií zo štátnych orgánov na 
celospolo enské organizácie, kde by tieto funkcie nadobudli charakter výchovných opatrení. Na 
plenárnom zasadnutí ÚV KS  v decembri 1960 bol daný podnet na vydanie nového Trestného 
zákona, aby sa trestnoprávnou reformou, najmä z udovením súdnictva, zaru ilo upev ovanie 
socialistickej zákonnosti. Príprava novej úpravy trvala rok.  

Zárove  s novým Trestným zákonom nadobudol ú innos  1. januára 1962 aj nový Trestný poriadok 
z 29. novembra 1961 . 141 Zb. Tak Trestný zákon, ako aj Trestný poriadok mali zodpoveda  obdobiu 
budovania vyspelej socialistickej spolo nosti a zbieraniu síl na prechod ku komunizmu, ako sa to 
v tom ase proklamovalo. Na úseku trestného súdnictva sa sledovalo prehlbovanie zásady 
socialistického demokratizmu a využívanie rastúcej aktivity pracujúcich na širšie uplatnenie ich 
spolo enských organizácií v innosti štátnych orgánov, zameranej na znižovanie a postupnú 
likvidáciu kriminality. Nový Trestný poriadok zotrval v podstate na systematike Trestného poriadku 
z roku 1956, realizoval však zásadu spolupráce so spolo enskými organizáciami v boji proti 
kriminalite, pri om zdôraz oval predchádzanie zlo innosti a výchovu ob anov k dôslednému 
zachovávaniu zákonov a pravidiel socialistického spolužitia i estného plnenia povinností k štátu 
a spolo nosti. Preh bil zásadu obhajoby, zdokonalil uplatnenie zásady objektívnej pravdy a posilnil 
kasa nú zásadu v odvolacom konaní. Inak prijal všetky pokrokové zásady Trestného poriadku z roku 
1956.8 

Tento pôvodný Trestný poriadok – z. . 141/1961 Zb. zásadu práva každého používa  svoj materinský 
jazyk pred orgánmi innými v trestnom konaní zakotvoval v § 2 ods. 14 Trestného poriadku. V § 28 
a § 29 alej uvádzal, že ak treba pretlmo i  obsah výpovede alebo písomnosti alebo ak obvinený 
neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, priberie sa tlmo ník; tlmo ník môže by  sú asne 
zapisovate om. O ustanovení tlmo níka, o spôsobilosti na túto funkciu a o vylú ení z nej, o práve 
odoprie  výkon tlmo níckeho úkonu, o s ube a o pripomenutí povinností pred výkonom 
tlmo níckeho úkonu, ako aj o náhrade hotových výdavkov a odmene za tlmo nícky úkon platia 
osobitné predpisy. Výšku náhrady a odmeny tlmo níka ur í ten orgán, ktorý tlmo níka pribral, 
a v konaní pred súdom predseda senátu. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná s ažnos , ktorá má 
odkladný ú inok.  

Pod a dobového komentára k tomuto zneniu Trestného poriadku pribratie tlmo níka ku konaniu je 
vykonaním zásady, že každý je oprávnený používa  pred orgánmi innými v trestnom konaní svoj 
materinský jazyk. Tlmo níka treba pribra  i vtedy, ak predseda senátu alebo len senátu, prípadne 
samosudca ovláda materinský jazyk obvineného9 (Rt 29/1981).Tlmo níka je nutné pribra  tiež vtedy, 
ak je obvinený hluchonemý (Rt 15/78).  

Z tohto obdobia pochádza aj alší doposia  aktuálny judikát R 36/67, pod a ktorého, ak obžalovaný 
neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, je pod a § 28 Trestného poriadku orgán inný v trestnom 
konaní povinný pribra  tlmo níka. Nepribratie tlmo níka ku konaniu je ukrátením práva na obhajobu 
(§ 33 ods. 1 Trestného poriadku) a dôvodom na zrušenie rozsudku (§ 258 ods. 1 písm. a) Trestného 
poriadku ú inného v tom ase).  

                                                            
8) R ŽEK, A. a kol.: eskoslovenské trestné konanie Druhé prepracované a doplnené vydanie, OBZOR, Bratislava, r. 1977, s. 32-
33 
9) R ŽEK, A. a kol.: Trestný poriadok komentár, OBZOR, Bratislava, r. 1977, s. 104 
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Na základe zákona . 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dochádza do Trestného poriadku k zakotveniu prekladate a a § 28 a § 29 po 
tejto novele zneli takto:  

Ak treba pretlmo i  obsah výpovede alebo ak strana vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie 
vedie, priberie sa tlmo ník; tlmo ník môže by  sú asne zapisovate om. Ak si strana pod a § 2 ods. 14 
zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmo níkov zapísaný žiadny tlmo ník, alebo vec neznesie odklad 
a zapísaní tlmo níci sú nedosiahnute ní, ustanoví orgán inný v trestnom konaní tlmo níka na úradný 
jazyk štátu, ktorého je strana štátnym ob anom; ak ide o osobu bez štátneho ob ianstva, štátu, na 
ktorého území strana býva. Ak je potrebné preloži  písomnos , priberie sa prekladate ; ustanovenie 
odseku 2 platí na prekladate a rovnako (§ 28). 

O ustanovení tlmo níka, o spôsobilosti na túto funkciu a o vylú ení z nej, o práve odoprie  výkon 
tlmo níckeho úkonu, o s ube a o pripomenutí povinností pred výkonom tlmo níckeho úkonu, ako aj 
o náhrade hotových výdavkov a odmene za tlmo nícky úkon platia osobitné predpisy. Výšku náhrady 
a odmeny tlmo níka ur í ten orgán, ktorý tlmo níka pribral, a v konaní pred súdom predseda senátu. 
Ak tento orgán alebo predseda senátu nesúhlasí s vyú tovaním náhrady a odmeny tlmo níka, 
rozhodne o ich výške uznesením. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná s ažnos , ktorá má odkladný 
ú inok. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia na prekladate a rovnako (§ 29).  

D a 1. júla 1967 nadobudol ú innos  nový zákon o znalcoch a tlmo níkoch . 36/1967 Zb. Postupne 
po prijatí dvoch noviel, zákonov . 238/2000 Zb. a 554/2003 Zb. tento zákon v 29 paragrafoch 
zakotvoval ú el a rozsah úpravy, znalcov a tlmo níkov zapísaných do zoznamu (vymenúvanie znalcov 
a tlmo níkov), výkon znaleckej (tlmo níckej) innosti, odme ovanie a náhradu nákladov, odvolanie 
znalca (tlmo níka), znaleckú innos  ústavov, znalcov (tlmo níkov) nezapísaných do zoznamu, 
spolo né, prechodné a závere né ustanovenia.  

Okrem iného tento zákon ustanovoval, že jeho ú elom je zabezpe enie riadneho výkonu znaleckej 
a tlmo níckej innosti v konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych 
orgánov, ako aj znaleckej a tlmo níckej innosti vykonávanej v súvislosti s právnymi úkonmi ob anov 
alebo organizácií. Zákon sa nevz ahoval na podávanie posudkov, ktoré boli upravené inými právnymi 
predpismi a na podávanie posudkov a vykonávanie tlmo níckych úkonov, ktoré neslúžili potrebám 
konania pred štátnymi orgánmi ani neboli realizované v súvislosti s právnymi úkonmi ob anov 
a organizácií; najmä sa nevz ahoval na expertíznu innos  súvisiacu s plnením výrobných úloh 
organizácií a na tlmo nícku innos  v rámci medzinárodného styku a cestovného ruchu. Tlmo nícku 
innos  vykonávali tlmo níci zapísaní do zoznamu tlmo níkov. Osoby nezapísané do zoznamu 

tlmo níkov mohli by  v konaní pred štátnymi orgánmi ustanovené za tlmo níkov len výnimo ne za 
podmienok ustanovených v § 24. Tlmo níkov vymenúval pre jednotlivé jazyky minister spravodlivosti 
alebo predseda krajského súdu v rozsahu, v ktorom ho minister spravodlivosti na to poveril. 
Tlmo níkom pre jazyky boli na rove  postavení tlmo níci pre styk s hluchonemými osobami.  

Vymenovaný za tlmo níka mohol by  ten, kto bol eskoslovenským štátnym ob anom, mal potrebné 
znalosti a skúsenosti z jazyka, v ktorom mal ako tlmo ník pôsobi , predovšetkým ten, kto absolvoval 
špeciálnu výu bu pre tlmo nícku innos , ak išlo o vymenovanie pre jazyk, v ktorom je taká výu ba 
zavedená, mal také osobné vlastnosti, ktoré dávali predpoklad pre to, že tlmo nícku innos  mohol 
riadne vykonáva  a s vymenovaním súhlasil. V odôvodnených prípadoch mohol minister 
spravodlivosti odpusti  podmienku eskoslovenského štátneho ob ianstva. K vymenovaniu za 
tlmo níka došlo na základe výberu medzi osobami, ktoré sp ali podmienky pre vymenovanie. 
Návrhy na vymenovanie tlmo níka mohli podáva  štátne orgány, vedecké inštitúcie, vysoké školy, 

alej organizácie, v ktorých pracovali osoby prichádzajúce do úvahy, ako aj príslušné orgány 
spolo enských organizácií, ak to vyplývalo z úloh týchto organizácií. Za tlmo níka mohol by  
vymenovaný aj ten, kto sám o vymenovanie požiadal. Vymenovaní tlmo níci sa po zložení s ubu 
zapisovali do zoznamu znalcov a tlmo níkov. Zoznamy znalcov a tlmo níkov viedli krajské súdy, 
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v obvode ktorých mal tlmo ník trvalé bydlisko. Ústredný zoznam znalcov a tlmo níkov viedlo 
Ministerstvo spravodlivosti; zoznam sa pôvodne zasielal aj Povereníctvu Slovenskej národnej rady 
pre spravodlivos  a krajským súdom. Zoznamy znalcov a tlmo níkov boli verejne prístupné. Tlmo níci 
boli povinní vies  tlmo nícky denník. Do denníka zapisovali vykonanie všetkých tlmo níckych úkonov, 
ich predmet, pre koho bola innos  vykonaná, výšku odmeny a výdavkov a de  ich vyplatenia. Orgán, 
ktorý tlmo níka vymenoval ho odvolal a zariadil jeho vy iarknutie zo zoznamu, ak sa dodato ne 
ukázalo, že sa nesplnili podmienky pre jeho vymenovanie, alebo ak tieto podmienky odpadli, po 
vymenovaní nastali skuto nosti, pre ktoré tlmo ník nemohol svoju innos  trvale vykonáva , 
tlmo ník napriek výstrahe neplnil alebo porušoval svoje povinnosti, organizácie, v ktorej bol tlmo ník 
zamestnaný, preukázali, že mu tlmo nícka innos  bránila v riadnom výkone povinnosti vyplývajúcich 
z pracovného pomeru alebo ak tlmo ník požiadal o svoje odvolanie.  

Vykonávacia vyhláška MS SR . 37/1967 Zb. zo 17. apríla 1967 (novelizovaná vyhláškami . 6/1985 
Zb., 301/1990 Zb., 382/1992 Zb.) v 31 paragrafoch predmetnú problematiku bližšie upravovala 
v piatich astiach s názvami Riadenie znaleckej a tlmo níckej innosti, Výkon znaleckej (tlmo níckej) 
innosti, Odme ovanie ústavov, Odmeny a náhrady nákladov na znalecké posudky a za tlmo nícke 

a prekladate ské úkony, Všeobecné a závere né ustanovenia.  

Obdobnú problematiku upravovala aj neskoršia nová vykonávacia vyhláška . 263/1996 Z. z. 
(novelizovaná vyhláškou . 294/2000 Z.z.), ktorá ú innos  nadobudla d om 1. septembra 1996 
a ktorá zárove  zrušovala uvedenú vyhlášku MS SR . 37/1967 Zb. v platnom znení.  

Aktuálnym a v sú asnosti ú inným zákonom upravujúcim predmetnú problematiku je zákon 
. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (novelizovaný zákonmi . 93/2006 Z.z., 522/2007 Z.z., 520/2008 Z.z., 400/2009 Z. z. 
a zákonom . 136/2010 Z.z.). Tento zákon pozostáva z 38 paragrafov systematicky lenených do 
6. astí s názvami Všeobecné ustanovenia, Znalci, Tlmo níci a prekladatelia, Priestupky a iné správne 
delikty, Pôsobnos  ministerstva v oblasti výkonu innosti a vybavovania s ažností, Spolo né, 
prechodné a závere né ustanovenia.  

Vzh adom na aktuálnos  znenia tohto zákona zmie ujem sa len o jeho základných ustanoveniach, 
pod a ktorých tlmo ník alebo prekladate  je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená 
štátom na vykonávanie innosti pod a tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname tlmo níkov 
a prekladate ov (§ 1 ods. 1 písm. a/) alebo nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za 
prekladate a alebo tlmo níka pod a § 15 (§ 1 ods. 1 písm. b/). Tlmo ník alebo prekladate  pod a 
odseku 1 písm. a/ vykonáva svoju innos  pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo 
právnickú osobu. Tlmo ník alebo prekladate  pod a odseku 1 písm. b/ môže vykonáva  svoju innos  
len pre súd alebo iný orgán verejnej moci. Tlmo ník a prekladate  vykonávajú svoju innos  pre 
zadávate a za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu asu.  

Tento zákon alej (§ 20) tlmo nícku innos  definuje ako špecializovanú odbornú innos  
vykonávanú za podmienok ustanovených v tomto zákone tlmo níkmi pre potreby zadávate a. 
Úkonom tlmo níckej innosti je najmä tlmo enie. Tlmo ník vykonáva tlmo nícku innos  využívaním 
svojho jazykového vzdelania a alšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zru ností, 
skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto innosti je 
ur ený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z h adiska používania rôznych jazykov 
a umož uje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky. Tlmo ník je aj 
tlmo ník posunkovej re i nepo ujúcich, artikula ný tlmo ník, ktorý využívaním svojich špecifických 
schopností, zru ností a skúseností umož uje za upravených podmienok jednosmernú alebo 
obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú re  a nepo uje 
hovorenú re  a tlmo ník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, 
zru ností a skúseností umož uje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku 
a sluchu.  
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Prekladate ská innos  (§ 21) je špecializovaná odborná innos  vykonávaná za podmienok 
ustanovených v tomto zákone prekladate mi pre potreby zadávate a. Úkonom prekladate skej 
innosti je najmä preklad. Prekladate  vykonáva prekladate skú innos  na základe využitia svojich 

jazykových schopností, alších špecifických schopností, zru ností a skúseností, jazykových 
prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.  

Pre úplnos  je potrebné poznamena , že súvisiacimi právnymi normami s týmto zákonom je vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti SR . 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva citovaný zákon . 382/2004 Z. z. 
(novelizovaná predpismi . 500/2005 Z.z., 534/2008 Z. z. a 33/2009 Z.z.) a vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti SR . 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu asu pre 
znalcov, tlmo níkov a prekladate ov (novelizovaná predpismi . 400/2006 Z.z., 565/2008 Z.z., 
34/2009 Z. z. a 524/2009 Z.z.).  

Aktuálny poh ad do danej problematiky napovedá, že prekladatelia a tlmo níci si v roku 2005 na 
presadzovanie svojich záujmov vytvorili ob ianske združenie -Slovenskú asociáciu prekladate ov 
a tlmo níkov (SAPT), ktoré je neziskovou stavovskou organizáciou. Cie om SAPT je: 

- zvyšova  odbornú úrove  svojich lenov a podporova  ich vzdelávanie v oblasti tlmo níctva 
a prekladate stva, 

- zvyšova  povedomie o profesii tlmo níkov a prekladate ov, chráni  záujmy svojich lenov 
a presadzova  uplat ovanie štandardných zásad a podmienok poskytovania tlmo níckych 
a prekladate ských služieb a profesionálneho a etického kódexu,  

- poskytova  svojim lenom a klientom poradenstvo oh adom organiza ných, zmluvných 
a technických podmienok poskytovania tlmo níckych a prekladate ských služieb, 

- v prípade potreby vyžadova  od orgánov verejnej správy vysvetlenia a stanoviská, ako aj 
vstupova  do pripomienkového konania pri prijímaní zákonov a predpisov, ktoré môžu ma  
vplyv na poskytovanie prekladate ských a tlmo níckych služieb,  

- spolupracova  s medzinárodnými a zahrani nými asociáciami tlmo níkov a prekladate ov, 
ako aj s domácimi organizáciami a inštitúciami relevantného zamerania.10  

alšími inštitúciami v SR združujúcimi prekladate ov sú Slovenská spolo nos  prekladate ov 
umeleckej literatúry (SSPUL) a Slovenská spolo nos  odbornej literatúry (SSPOL).  

Nakoniec v nadväznosti na jednotlivé aktuálne aspekty výkonu innosti právnych prekladate ov 
a tlmo níkov je potrebné uvies , že medzinárodná pracovná skupina, ktorá analyzovala za lenenie 
právneho prekladu a tlmo enia do právnej praxe jednotlivých lenských štátov, právne úpravy 
tlmo enia a prekladu pre štátne orgány a vyhodnocovanie kvality tlmo níckych a prekladate ských 
úkonov, prijala odporú ania a tie boli publikované pod názvom Status Quaestionis (Hertog, Van 
Gucht, 2008) a sú podnetom na diskusiu o budúcnosti výkonu prekladate ského a tlmo níckeho 
povolania pre štátne orgány.  

Kompetentné orgány lenských štátov EÚ by sa v týchto intenciách 
- mali zamera  na relevantné právne a etické aspekty právneho tlmo enia a prekladu 

a komunikova  ich zadávate om právnych prekladov a tlmo enia s cie om zaškoli  ich 
týmto spôsobom na za lenenie právnych prekladate ov a tlmo níkov do fungovania 
štátnych orgánov,  

- by mali zozbiera  potrebné informácie a údaje s cie om systematicky plánova  rozvoj 
kvality a funk nosti právnych prekladov a tlmo enia v praxi, 

- by mali zriadi  špecializované vzdelávanie pre právnych prekladate ov a tlmo níkov na 
úrovni univerzitného vzdelávania, ktoré by malo v jednotlivých lenských štátoch 
porovnate nú štruktúru, obsah a úrove  a umož ovalo tak výmenu študentov 
v jednotlivých jazykových kombináciách, 

                                                            
10) Poradca, Žilina, r. 2010, . 4, s. 9 
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- by sa mali zamera  na vyhodnocovanie kvality prekladate ských a tlmo níckych úkonov. 

Navrhovanou formou evalvácie kvality je okrem iného zaznamenávanie úkonov formou 
audio a videonahrávok a ich následné vyhodnocovanie skúsenými prekladate mi 
a tlmo níkmi, ktorí prešli špecializovaným školením na vzdelávanie tlmo níkov 
a prekladate ov a na rozvoj ich profesionálnych kompetencií (Hertog, Van Gucht, s. 189 – 
200; prel. MŠ.)11 

Za zmienku stoji aj tá skuto nos , že de  30. september 2014 je Medzinárodným d om 
prekladate ov, ktorého hlavnou témou sú jazykové práva – zásadná sú as  udských práv. Jeho oslavy 
organizuje Medzinárodná federácia prekladate ov (Fédération internationale des traducteurs, FIT), 
založená v roku 1953 v Paríži, kde má sídlo doposia , združujúca prekladate ské asociácie z asi 55 
krajín a vyše 80.000 prekladate ov. 

Záverom pripomínam, že ú inným Trestným poriadkom je zákon . 301/2005 Z. z. v platnom znení 
upravujúci tlmo enie a preklad spôsobom uvedeným v úvode tohto lánku (§ 2 ods. 20, § 28, § 29, 
ale aj § 36 ods. 3, § 53 ods. 2, V. as  Trestného poriadku). 

ZÁVER 
Z analyzovaných historických údajov je zrejmé, že problematika tlmo enia a prekladu v trestnom 
práve na území Slovenska má dlhoro nú históriu.  

Prvým systematizovaným zákonom upravujúcim túto innos  na území Slovenska (platiacim v celom 
bývalom eskoslovensku) bol zákon . 167/1949 Sb. o stálych prísažných znalcoch a tlmo níkoch.  

Rozhodne najnegatívnejšie, z dôvodu diskriminácie tlmo níkov – Židov do uvedenej problematiky, 
zasiahlo spomínané nariadenie . 198/1941 Sl. o právnom postavení Židov tým, že práve Židia, okrem 
iného, nemohli by  ustanovení za tlmo níkov.  

Ako ukázal historický vývoj predmetnej právnej úpravy, spolo enské zmeny, vrátane ideologických, 
si postupne vyžiadali prijatie úplne nových Trestných poriadkov – zákonov . 87/1950 Zb., 64/1956 
Zb., 141/1961 Zb., ich novelizácie a nakoniec Tr. poriadku – zákona . 301/2005 Z. z. ako základných 
právnych noriem upravujúcich tlmo enie a preklad v procese trestného konania. Postupne tieto 
Trestné poriadky stále viac precízovali právnu úpravu tlmo enia a prekladu a zárove  bezprostredne 
nadväzovali na súvisiace právne normy konkrétnejšie upravujúce postavenie tlmo níkov 
a prekladate ov. Týmito právnymi normami boli zákon . 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov 
znalcov a tlmo níkov, zákon . 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmo níkoch, v sú asnosti ú inný zákon 
. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ich vykonávacie predpisy.  

Ako zárove  ukazuje táto stru ná historická analýza a aplika ná prax, v sú asnosti ú inná právna 
úprava tejto problematiky rozhodne nie je kone nou a v doh adnom ase možno o akáva  alšie 
právne zmeny.  

 

 

 

                                                            
11) ŠTEFKOVÁ, M.: Právny text v preklade Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombinácii málo rozšírených jazykov, 
IURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava, r. 2013, s. 20-21 
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ABSTRAKT: 
Autor vo všeobecnosti poukazuje na problematiku zákonnosti procesu a priebehu dokazovania v štádiu pred 
za atím trestného stíhania. Sústre uje pozornos  na potrebu rešpektovania zákonných podmienok vykonávania 
dôkazov, o ktoré sa bude opiera  rozhodnutie o trestnom oznámení. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The author generally tackles the issue of legality of criminal procedure and substantiation during the pre-trial 
procedure. He focuses on the need of adherence to legal conditions governing the collection of evidence upon 
which the decision on a criminal complaint is based. 
 

Rekonštrukcia uplynulých udalostí ústavným a zákonným spôsobom tvorí základ každého 
spravodlivého rozhodnutia súdu a orgánu inného v trestnom konaní. V priebehu získavania 
informácií dôležitých pre objasnenie spo iatku neznámych skutkových okolností musia by  
rešpektované zákonné požiadavky ustanovené pre vykonávanie jednotlivých procesných úkonov – 
dôkazných prostriedkov, ktoré slúžia na obstaranie konkrétnych dôkazov právne významných pre 
rozhodnutie o ur itom skutku. 

Objas ovanie dokazovaných skuto ností musí by  uskuto nené v súlade so zákonom, tak aby 
nevznikli pochybnosti o prípustnosti dôkazu získaného z konkrétneho dôkazného prostriedku. Nejde 
pritom iba o zachovanie procesného postupu pri vyh adávaní dôkazov, ale najmä o dodržiavanie 
základných zásad trestného konania upravujúcich vykonávanie dôkazov. 

Všeobecne je dôkaz prípustný, len ak bol dodržaný princíp zákonnosti pri vo be a použití dôkazného 
prostriedku orgánom príslušným na rozhodnutie. Zákonnos  získaného dôkazu ovplyv uje jeho 

alšiu prípustnos  v konaní hoci justi ná prax ve mi asto medzi týmito pojmami nerozlišuje. 
Dôvodom je najmä rozdielnos  procesných situácií, v ktorých dochádza k splývaniu uvedenej 
terminológie a to v závislosti od toho, i v priebehu dokazovania príslušný orgán rozhodne 
o prípustnosti dôkazu, ktorý zárove  vykoná zákonom predpísaným spôsobom alebo naopak dôkaz 
navrhovaný stranou konania nevykoná pre jeho nezákonnos .  

Prípustnos  dôkazu je pojmom širším ako zákonnos  dôkazu, ktorá je jeho imanentnou sú as ou. 
Konštatovaním zákonnosti dôkazu sa vytvárajú nevyhnutné procesné podmienky pre jeho 
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prípustnos  v trestnom konaní a contrario, nezákonný dôkaz spôsobuje až na výnimky1 jeho alšiu 
nepoužite nos . Z uvedeného vyplýva, že skutkové zistenia sa nemôžu opiera  o dôkazy získané 
a vykonané nezákonným spôsobom, teda v rozpore s trestnoprávnymi normami upravujúcimi 
dokazovanie. V tejto súvislosti je potrebné poukáza  na ustálenú judikatúru, pod a ktorej za zákonný 
spôsob získania dôkazu je potrebné považova  nielen splnenie formálnych, iže procesných 
podmienok vyžadovaných Trestným poriadkom na vykonanie konkrétneho dôkazu ale aj splnenie 
materiálnych (obsahových) podmienok, aby tak použitý dôkazný prostriedok bol zameraný na 
zistenie tých skuto ností, na ktoré zameraný a použitý môže a má by .  

Právo na riadne dokazovanie je sú as ou európskych garancií práva na spravodlivý súdny proces, 
hoci výslovne iba vo vz ahu k súvisiacim právam obvinenej (podozrivej) osoby v konaní o trestnom 
obvinení. 

„Zo znenia lánku 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd (Európsky 
dohovor) vyplýva, že obvinený má jednak právo by  prítomný a aktívne sa zapája  do výsluchu 
svedkov a jednak právo dosiahnu , aby sa zabezpe il výsluch svedkov, ktorých výpovede by mali by  
v jeho prospech. Ani jedno z týchto práv nie je absolútne.“2 

Naplnenie požiadavky ochrany základných udských práv v prípravnom konaní priamo súvisí so 
zákonnos ou procesu dokazovania v priebehu celého trestného konania, ktorý predstavuje 
originálny, zákonom ustanovený postup získavania poznatkov o existencii ur itej udalosti, ktorá 
môže, alebo nemusí nap a  zákonné znaky skutkovej podstaty trestného inu.  

Dokazovanie umož uje získa  relevantné informácie o všetkých skuto nostiach dôležitých pre 
právne posúdenie skutkového deja, ktorý sa odohral v minulosti a priamo ovplyv uje procesný 
postup orgánov inných v trestnom konaní, ktoré pod a jeho výsledkov rozhodnú o „osude“ 
zisteného skutku alebo tiež o jeho neexistencii. 

Platná právna úprava trestného procesu v Slovenskej republike vymedzuje predmet dokazovania 
všeobecne pre všetky štádiá trestného konania. V predsúdnom konaní, ktoré z h adiska systematiky 
Trestného poriadku zah a postup pred za atím trestného stíhania a prípravné konanie3, sú 
v rozdielnom rozsahu vykonávané procesné úkony orgánov inných v trestnom konaní s jediným 
cie om – zisti  skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie.4 

Odbornej verejnosti je známe, že v trestnom konaní musia by  dokazovaním objasnené iba okolnosti 
dôležité pre trestné konanie, najmä okolnosti významné pre posúdenie možnosti zistenia zákonných 
znakov trestného inu, páchate a skutku, existencie dôvodov vylu ujúcich protiprávnos  inu 
a vzh adom na bipartíciu trestných inov,5 aj okolnosti nevyhnutné na posúdenie závažnosti pre inu.6 

                                                            
1) Pod a § 119 ods. 4 Trestného poriadku, dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie 
použi  v konaní okrem prípadu, ke  sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila. 
2) SVÁK, J.: Základy Európskej ochrany udských práv – Zväzok 1, Fakulta politických vied a medzinárodných vz ahov UMB, Banská 
Bystrica, 2002, s. 240 
3) Zákon . 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 15 
4) Pod a § 2 ods. 10 Trestného poriadku, orgány inné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, 
o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. 
Právo obstaráva  dôkazy majú aj strany. Orgány inné v trestnom konaní s rovnakou starostlivos ou objas ujú okolnosti sved iace 
proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré sved ia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu 
spravodlivé rozhodnutie. 
5) Zákon . 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, § 9 
6) Pod a § 10 ods. 2 Trestného zákona, 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  nepatrná. 
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Trestný poriadok obsahuje iba demonštratívny výpo et okolností, ktoré sú predmetom 
dokazovania.7 Dôvodom sú najmä individuálne požiadavky na rozsah dokazovania, ktoré sa vytvárajú 
postupne v závislosti od procesného štádia, v ktorom vznikne potreba vydania konkrétneho 
rozhodnutia orgánu inného v trestnom konaní alebo súdu.  

Dokazovanie pred za atím trestného stíhania neprebieha spôsobom typickým pre prípravné konanie 
a dôkazné prostriedky sa obmedzujú len na výsluch oznamovate a, poškodeného, podozrivého a na 
vyžiadanie písomných podkladov. 8 

V odbornej literatúre sa možno stretnú  s názormi, pod a ktorých sa dokazovanie za ína v podstate 
až po za atí trestného stíhania v prípravnom konaní. Pre uvedený záver však niet opory v zákone, 
lebo predmet dokazovania sa vz ahuje na celé trestné konanie.9 

O dokazovaní v štádiu pred za atím trestného stíhania môžeme hovori  aj preto, že v tejto fáze 
trestného konania existujú ur ité ingerencie súdu v procese dokazovania, konkrétne sudcu pre 
prípravné konanie10 oprávneného rozhodnú  o použití niektorých dôkazných prostriedkov, z ktorých 
môžu by  získané dôkazy nevyhnutný pre alší procesný postup alebo rozhodnutie orgánov inných 
v trestnom konaní. V praxi pôjde najmä o použitie informa no-technických prostriedkov11 alebo 
prostriedkov operatívno-pátracej innosti.12 

Použite nos  uvedených dôkazných prostriedkov, vrátane možnosti sudcu pre prípravné konanie 
vyda  príkaz na vykonanie domovej prehliadky sa nevz ahuje len na prípravné konanie ale aj na 

                                                            
7) Pod a § 119 ods. 1 Trestného poriadku, v trestnom konaní treba dokazova  najmä a) i sa stal skutok a i má znaky trestného 
inu, b) kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok, c) závažnos  inu vrátane prí in a podmienok jeho spáchania, d) osobné 

pomery páchate a v rozsahu potrebnom na ur enie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia, 
e) následok a výšku škody spôsobenú trestným inom, f) príjmy z trestnej innosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, 
povahu, stav a cenu. 
8) Pod a § 196 ods. 2 Trestného poriadku, ak prokurátor alebo policajt po prijatí trestného oznámenia zistí, že je potrebné ho 
doplni , doplnenie vykoná výsluchom oznamovate a alebo poškodeného alebo vyžiadaním písomných podkladov od 
oznamovate a alebo od inej osoby alebo orgánu príslušný prokurátor alebo príslušný policajt tak, aby mohol rozhodnú  pod a 
§ 197 alebo § 199 v lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia. Prokurátor alebo policajt môže vypo u  osobu, ktorú na 
základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypo u  k okolnostiam nasved ujúcim, že mala spácha  trestný 
in. Táto osoba má právo odoprie  výpove , ak by výpove ou spôsobila nebezpe enstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu 

príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojite ovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám 
v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom poci ovala ako vlastnú ujmu, nesmie však by  vypo úvaná 
v prípadoch ustanovených v § 129. Túto osobu treba pou i  o následkoch krivého obvinenia. Vypo úvaná osoba má právo na 
právnu pomoc advokáta. Na predvolanie a predvedenie tejto osoby alebo oznamovate a sa primerane použijú ustanovenia § 128. 
9) Pod a § 10 ods. 15 Trestného poriadku, trestné konanie je konanie pod a tohto zákona, trestné stíhanie úsek od za atia 
trestného stíhania až do právoplatnosti rozsudku, prípadne iného rozhodnutia orgánu inného v trestnom konaní alebo súdu vo 
veci samej a prípravným konaním sa rozumie úsek od za atia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie 
dohody o uznaní viny a prijatí trestu ( alej len „dohoda o vine a treste”) alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu inného 
v trestnom konaní vo veci samej. 
10) Pod a § 10 ods. 3 Trestného poriadku, sudca pre prípravné konanie je sudca súdu prvého stup a, ktorý je rozvrhom práce 
súdu poverený rozhodova  o a) zásahoch do základných práv a slobôd pred za atím trestného stíhania a v prípravnom konaní, 
b) s ažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje tento zákon, c) v iných prípadoch ustanovených týmto 
zákonom. 
11) Pod a § 10 ods. 21 Trestného poriadku, informa no-technickými prostriedkami sa na ú ely tohto zákona rozumejú 
elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo 
ich súbory použité utajovaným spôsobom pri odpo úvaní a zázname prevádzky v elektronických komunika ných sie ach ( alej 
len „odpo úvanie a záznam telekomunika nej prevádzky”), obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo 
pri vyh adávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použitím zasahuje do základných udských práv a slobôd. Na spracúvanie 
informácií získaných použitím informa no-technických prostriedkov, ich evidenciu, dokumentáciu, ukladanie a vyra ovanie sa 
vz ahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak. Prevádzkovatelia verejných telefónnych sietí, poskytovatelia 
elektronických telekomunika ných sietí, poskytovatelia elektronických telekomunika ných služieb, poštový podnik, dopravcovia 
a iní zasielatelia a ich zamestnanci sú povinní poskytnú  nevyhnutnú sú innos  pri použití informa no-technických prostriedkov; 
pritom sa nemôžu dovoláva  povinnosti ml anlivosti pod a osobitných zákonov. 
12) Pod a § 10 ods. 22 Trestného poriadku, prostriedkami operatívno-pátracej innosti sa na ú ely tohto zákona rozumejú 
kontrolovaná dodávka, zámena obsahu zásielok, agent, predstieraný prevod, sledovanie osôb a vecí. 
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postup pred za atím trestného stíhania. Vykonaním týchto úkonov sa za ína trestné stíhanie „vo 
veci“.13 

eská právna úprava trestného procesu umož uje za atie trestného stíhania iba vo i konkrétnej 
osobe, pri om niektoré dôkazy možno obstara  a vykona  až po takomto za atí trestného stíhania, 
aby mohlo by  zachované právo obvineného na obhajobu a kontradiktórny charakter konania. 
Týmito dôkazmi sú najmä výpovede svedkov, ktoré možno, ak nejde o výsluchy svedkov vyplývajúce 
napríklad z ustanovenia § 158a Trestného poriadku platného na území eskej republiky (t. j. výsluch 
svedka ako neodkladný a neopakovate ný úkon za ú asti sudcu), vykonáva  procesne ú inným 
spôsobom zásadne až po za atí trestného stíhania. Aj pred za atím trestného stíhania možno 
vykonáva  celý rad úkonov demonštratívne vymenovaných v ustanovení § 158 ods. 3 písm. a) až i) 
citovaného Trestného poriadku, ktorých výsledok môže by  použitý aj v súdnom konaní (napríklad 
odborné vyjadrenia a znalecké posudky, listinné dôkazy, zvukové a obrazové záznamy, obhliadka 
veci a miesta).14 

Platná právna úprava trestného procesu v Slovenskej republike v predsúdnom štádiu trestného 
konania výrazne oklieš uje možnosti využitia prvkov kontradiktórneho spôsobu vykonávania 
dôkazov. Osobitne pred za atím trestného stíhania prakticky neexistuje zásada rovnosti strán 
charakteristická výlu ne pre súdne konanie, ktoré má sporový charakter. Skuto nos , že ú astníci 
trestného konania nemajú rovnaké postavenie spôsobuje ur itý nevyrovnaný, ale zákonom 
tolerovaný odklon od uznávaných princípov kontradiktórnosti pred za atím trestného stíhania 
a v prípravnom konaní, v ktorom proces dokazovania neriadi a dôkazy nevykonáva súd, ale orgány 
inné v trestnom konaní.  

Chýbajúca kontradiktórnos  v „predprípravnom konaní“ zdanlivo nie je ani v rozpore s požiadavkami 
spravodlivého procesu v zmysle Európskeho dohovoru, ktoré sa vz ahujú takmer výlu ne na súdne 
konanie a tiež na konanie vedené proti konkrétnej obvinenej osobe.  

Rešpektovanie požiadavky kontradiktórneho spôsobu vykonávania dôkazov nachádza svoj odraz už 
v prípravnom konaní, asto však na úkor hospodárnosti a rýchlosti konania. Orgány prípravného 
konania v mnohých prípadoch opakujú dôkazy vykonané zákonným spôsobom po za atí trestného 
stíhania z opatrnosti aj po vznesení obvinenia konkrétnej osobe, aby tak predišli neopodstatneným 
pochybnostiam vyplývajúcim z nedodržania princípu kontradiktórnosti. Európska legislatíva ani 
štrasburská judikatúra nepodmie uje zákonnos  dôkazu jeho vykonaním až v priebehu trestného 
stíhania proti ur itej osobe. Mechanické opakovanie dôkazov, ktoré nie sú jedinými usved ujúcimi 
dôkazmi je v rozpore s princípom spravodlivého trestného procesu a deklasuje prácu orgánov 
inných v trestnom konaní, nehovoriac o neúmernom „ob ažovaní“ svedkov a poškodených 

opätovnými výsluchmi, ktoré s odstupom asu trpia vadami nepresnosti reprodukovaných 
skutkových okolností. Nazna ený spôsob dokazovania nezmier uje dôsledky nerovného postavenia 
obvineného a prokurátora v predsúdnom konaní, ktoré je len prípravou na súdne konanie 
predstavujúce ažisko kontradiktórneho spôsobu vykonávania dôkazov. 

„Predprípravné“ štádium trestného konania sa v mnohom približuje dokazovaniu v priestupkovom 
konaní, v ktorom neexistuje formálny proces za atia konania ani vznesenia obvinenia osobe 

                                                            
13) Pod a § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak nie je dôvod na postup pod a § 197 ods. 1 alebo 2, policajt za ne trestné stíhanie 
bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplni . Trestné stíhanie sa za ne vydaním 
uznesenia. Ak hrozí nebezpe enstvo z omeškania, za ne policajt trestné stíhanie vykonaním zais ovacieho úkonu, 
neopakovate ného úkonu alebo neodkladného úkonu. Po ich vykonaní vyhotoví ihne  uznesenie o za atí trestného stíhania, 
v ktorom uvedie, ktorým z týchto úkonov už bolo za até trestné stíhanie. O za atí trestného stíhania policajt upovedomí 
oznamovate a a poškodeného. Policajt doru í také uznesenie prokurátorovi najneskôr do 48 hodín. 
14) PÚRY, F.: N které limity dokazování v trestním ízení eské republiky, Pezinok: Justi ná akadémia Slovenskej republiky, 2012, 
s. 200-201. 
 



61

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKVLADIMÍR JAVORSKÝ

 
podozrivej z priestupku. V správnom procese možno kontradiktórny spôsob vykonávania dôkazov 
uplatni  až do vydania rozhodnutia, prakticky v ktoromko vek štádiu konania. 

„K porušeniu práva na spravodlivý proces obvineného z priestupku dochádza napríklad vtedy, ak 
správny orgán obmedzí právo osôb, ktoré elí obvineniu z priestupku, vypo úva  alebo da  vypo u  
svedkov proti sebe a dosiahnu  ich predvolanie a vypo utie svedkov vo svoj prospech za rovnakých 
podmienok ako svedkov proti sebe (rozsudok Najvyššieho správneho súdu eskej republiky z 20. 
januára 2006, sp. zn. 4 As 2/2005). V takom prípade je totiž vysoká pravdepodobnos , že záver 
o skutkovom stave bude prijatý len na základe jednostranných dôkazov. Tento právny názor súdu je 
príkladom interpretácie práva obvineného v súlade s l. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru.“15 

Hoci postup pred za atím trestného stíhania možno v zmysle legálnej definície uvedenej v Trestnom 
poriadku vníma  ako konanie pod a tohto zákona, až do rozhodnutia o za atí trestného stíhania 
nemôžu subjekty trestného konania ovplyvni  rozsah dokazovania ani namieta  zákonnos  
jednotlivých dôkazov, o ktoré sa bude napokon opiera  rozhodnutie o trestnom oznámení. Výsluch 
osoby, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypo u  
k okolnostiam nasved ujúcim, že mala spácha  trestný in a právo tejto osoby na advokáta, nenesie 
prvky kontradiktórnosti. Tento podozrivý v štádiu pred za atím trestného stíhania nemôže ovplyvni  
spôsob akým sa rozhodne o trestnom oznámení, ke že nedisponuje niektorými procesnými právami, 
najmä právami navrhova , predklada  a obstaráva  dôkazy. Rovnako nie je oprávnený podáva  
opravné prostriedky ani žiada  aby sa advokát zú astnil aj iných úkonov pred za atím trestného 
stíhania. Výpove  podozrivého asto slúži orgánom inným v trestnom konaní na získanie informácií 
o alších dôkazoch potrebných pre náležité zistenie skutkového stavu veci. Výsluch podozrivého je 
tak prame om dôkazných informácií (informácií o dôkazoch), ktoré môžu napokon vies  
k vyh adávaniu, vykonávaniu, previerke a hodnoteniu takých dôkazov, ktoré v kone nom dôsledku 
budú podkladom na rozhodnutie o trestnom oznámení16 alebo aj pre rozhodnutie o za atí trestného 
stíhania a vznesení obvinenia tejto osobe. Vzniká preto otázka, i v rámci úpravy „de lege ferenda“ 
nebude potrebné rozšíri  práva podozrivej osoby o možnos  klás  otázky oznamovate ovi, alebo inak 
aktívne vstupova  do procesu dokazovania a tým do výsledku rozhodnutia o trestnom oznámení, aby 
tak mohol rozptýli  dôvody pre za atie trestného stíhania proti nemu. Takýto postup plne rešpektuje 
požiadavky kontradiktórnosti konania a môže do ur itej miery eliminova  zbyto né dokazovanie 
spôsobené rozhodnutím o za atí trestného stíhania v prípadoch, ak aj po doplnení trestného 
oznámenia pretrvávajú pochybnosti, i došlo k spáchaniu trestného inu.  

Pokia  ide o postavenie iných osôb – subjektov trestného konania17 pred za atím trestného stíhania, 
prakticky s výnimkou výsluchu oznamovate a alebo poškodeného nie je sú prípustné iné „osobné“ 
dôkazné prostriedky. Zmyslom takto zúženého rozsahu dokazovania je aby sa nevykonávalo 
dokazovanie v celej jeho šírke danej Trestným poriadkom pri zjavne neopodstatnených podnetoch 

                                                            
15) http://www.polac.cz/katedry/kvs/konfer/sborniky/kosiciarova.pdf 
16) Pod a § 197 ods. 1 Trestného poriadku, ak nie je dôvod na za atie trestného stíhania alebo na postup pod a odseku 2, 
prokurátor alebo policajt uznesením vec 
a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu, 
b) odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie, 
c) odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnos  inu, alebo 
d) odmietne. 
Pod a § 197 ods. 2 Trestného poriadku, prokurátor alebo policajt pred za atím trestného stíhania uznesením môže odloži  vec, 
ak je trestné stíhanie neú elné vzh adom na okolnosti uvedené v § 215 ods. 2. 
17) Pod a § 10 ods. 11 Trestného poriadku, subjekt trestného konania je každý, kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania 
a komu tento zákon na uskuto nenie tohto vplyvu priznáva ur ité procesné práva alebo ukladá povinnosti. V konaní pred súdom 
je stranou ten, proti komu sa vedie trestné konanie, poškodený, zú astnená osoba a prokurátor; rovnaké postavenie ako strana 
má aj zástupca ob ianskeho združenia, dôveryhodná osoba, ako aj iná osoba, na ktorej návrh alebo žiados  sa konanie vedie 
alebo ktorá podala opravný prostriedok a v konaní proti mladistvému aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Ak sa v tomto zákone používa pojem strana, rozumie sa tým v predsúdnom konaní aj subjekt trestného konania, ak z jednotlivého 
ustanovenia nevyplýva nie o iné. 



62

WWW.UCPS.SKVLADIMÍR JAVORSKÝ

 
na za atie trestného stíhania, alebo trestných oznámeniach, ktoré neobsahujú skuto nosti 
nasved ujúce tomu, že mal by  spáchaný trestný in. Takáto právna úprava je v súlade so zásadou 
hospodárnosti konania a nap a ú el Trestného poriadku.18 

Charakter dokazovania pred za atím trestného stíhania je špecifický v tom, že neumož uje vykona  
dôkazy typické pre prípravné konanie. Všeobecne sa uznáva, že pri skúmaní dôvodov pre 
rozhodnutie o trestnom oznámení možno zoh adni  aj skuto nosti vyplývajúce z listín, na ktoré by 
vo vyšetrovaní, alebo skrátenom vyšetrovaní nebolo možné prihliada  ako na listinné dôkazy.  

Formu, akou sa informácie o podozrení z trestnej innosti dostanú do sféry poznania orgánov 
inných v trestnom konaní zákon neupravuje, preto z poh adu zákonnosti takto získaného poznatku 

zásadne nemôže nasta  nepoužite nos  dôkazu prameniaceho z takýchto informácií. Pre rozhodnutie 
o alšom postupe po podaní trestného oznámenia bude preto významný akýko vek poznatok 
o podozrení z trestnej innosti zachytený na rôznych listinách, ktoré nemajú povahu listinného 
dôkazu. Ide najmä o rôzne zápisnice z iných prevažne z administratívnych (správnych) konaní alebo 
ob ianskych súdnych konaní obsahujúce svedecké výpovede osôb, ktoré priamo nepozorovali 
skutok, iba o om vypovedali. 

V tejto súvislosti je potrebné vysporiada  sa s otázkou použite nosti dôkazov získaných z dôkazných 
prostriedkov pod a osobitných zákonov. Ustanovenie § 119 ods. 2 Trestného poriadku prekra uje 
hranice trestného konania, ke  umož uje použitie každého dôkazu, expressis verbis „všetkého“, o 
môže prispie  na náležité objasnenie veci a o sa získalo z dôkazných prostriedkov pod a tohto 
zákona alebo pod a osobitného zákona. Uvedené zákonné znenie poskytuje mimoriadne široký 
priestor pre možnos  použitia dôkazov získaných zo všetkých dôkazných prostriedkov upravených 
v procesných kódexoch jednotlivých právnych odvetví. Pre porovnanie, právna úprava eského 
trestného procesu neumož uje použitie dôkazov získaných z dôkazných prostriedkov pod a 
osobitného zákona. Trestný poriadok platný na území eskej republiky výslovne uvádza, že za dôkaz 
môže slúži  všetko, o môže prispie  k objasneniu veci. 

Napriek zákonom upravenej možnosti získavania dôkazov prostredníctvom mimotrestných noriem 
upravujúcich dokazovanie na alej v platnej právnej úprave trestného procesu absentuje konkrétna 
forma akou sa tieto dôkazy môžu vykona  v trestnom konaní, o spôsobuje ich faktickú 
nepoužite nos . 

                                                            
18) Pod a § 1 Trestného poriadku, trestný poriadok upravuje postup orgánov inných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné 
iny boli náležite zistené a ich páchatelia pod a zákona spravodlivo potrestaní, pri om treba rešpektova  základné práva a slobody 

fyzických osôb a právnických osôb. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok poskytuje poh ad na suverenitu medzinárodného futbalu a vplyvu FIFA na vnútornú politiku štátov 
a zákonodarného procesu v týchto štátoch. alej analyzuje dopad návrhu Zákona o športe na autonómiu SFZ 
a jeho orgánov, ako aj na a rešpektovanie medzinárodných futbalových predpisov.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
An article provides a viewpoint on sovereignity of international football and impact of FIFA towards the internal 
politics of the countries and on the law-making process in respective countries. Furthermore it analyzes an impact 
of the Sports Code on autonomy of SFA and bodies of SFA, as well as on respecting the international football 
regulations. 
 

ÚVOD 
Cie om príspevku je analyzova  situáciu v Grécku v súvislosti s gréckym návrhom zákona, ktorý má 
by  v krátkej budúcnosti prijatý. Tento návrh zákona presúva kompetencie z futbalového hnutia na 
štát, o porušuje hlavný princíp, na ktorom je postavený medzinárodný futbal a ktorý FIFA chráni na 
celom svete. Týmto hlavným princípom je autonómia futbalového hnutia a jeho nezávislos  od 
akýchko vek tretích subjektov, predovšetkým od štátu. Nako ko grécky návrh zákona porušuje tieto 
princípy, FIFA oficiálne upozornila Grécky parlament, že pokia  prijme návrh zákona v znení, ktoré 
nerešpektuje suverenitu FIFA, tak FIFA bude nútená vylú i  Grécky futbalový zväz z FIFA, o by bol 
de facto koniec futbalu v Grécku – grécke kluby a hrá i by nemohli nastúpi  v žiadnej sú aži, ktorá sa 
hrá pod hlavi kou FIFA, teda by nemohli hra  v podstate nikde na svete, len v Grécku a nemohli by 
sa zú ast ova  ani Majstrovstiev sveta a Európy. Ke že na Slovensku sa taktiež pripravuje nový 
Zákon o športe, športová verejnos  by sa mohla domnieva , že slovenskému futbalu hrozí podobný 
osud ako tomu gréckemu a že Zákon o športe môže slovenskému futbalu paradoxne viac uškodi  ako 
pomôc . Tento príspevok preto porovnáva hlavné rozdiely medzi právnou úpravou v Grécku a na 
Slovensku a analyzuje koncept návrhu Zákona o športe vo svetle medzinárodných futbalových 
predpisov. 

V Grécku existuje dlhodobý problém s vandalmi a agresivitou po as futbalových zápasov. 
FIFA pod a Grécka nepreukázala, že vie poskytnú  adekvátne nástroje na boj s násilím po as 
futbalových zápasov. 
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Grécka vláda sa rozhodla vzia  iniciatívu do svojich rúk a predstavila návrh zákona, ktorý dáva Grécku 
a príslušným gréckym orgánom také kompetencie, ktoré umožnia efektívne bojova  s problémom, 
s ktorým sa Grécky futbalový zväz, resp. UEFA a FIFA nevie vysporiada , nako ko nedisponujú takými 
kompetenciami, ktoré by vedeli rýchlo a ú inne zastavi  tento nežiaduci trend v gréckom futbale. 

GRÉCKY NÁVRH ZÁKONA S NÁZVOM „NÚDZOVÉ OPATRENIA NA KONFRONTÁCIU NÁSILIA 
V ŠPORTE A INÉ USTANOVENIA“ 
Ke že ani UEFA nedisponuje zatia  celým oficiálnym prekladom tohto návrhu zákona, UEFA sa 
rozhodla z vlastnej iniciatívy vyjadri  ku k ú ovým a najproblematickejším ustanoveniam návrhu 
gréckeho zákona, ktorý nerešpektuje Štatút FIFA a Štatút UEFA oh adne autonómie lenských 
asociácií za lenených pod UEFA, resp. FIFA. Nižšie uvedené ustanovenia sú k ú ovými 
ustanoveniami, ktoré sú pre UEFA a FIFA neakceptovate né (bolo pravdepodobne vykonaných 
viacero zmien tohto zákona, ale tieto zatia  nie sú verejne dostupné). Doposia  bol zverejnený len 
anglický preklad k ú ových ustanovení návrhu gréckeho zákona. Tento preklad poskytol FIFA a UEFA 
Grécky futbalový zväz1: 

- Pod iarknuté pasáže textu navrhuje UEFA vymaza , 
- pasáže textu písané tu ným písmom navrhuje UEFA zase doplni : 

(i) lánok 1(3) 

1. veta: „V prípade uvedených v odseku 2, Minister športu môže taktiež ako opatrenie na prevenciu 
opakovania podobných udalostí a správania sa, do asne zakáza , na jeden alebo viac športových dní, 
hranie (complition?) špecifických zápasov, preruši  na trvalo národný šampionát, alebo iné domáce 
podujatia, na základe odôvodneného rozhodnutia prijatého na základe stanoviska Komisie pre boj 
s násilím a relevantnými športovými zväzmi, taktiež môže zakáza  na základe opodstatneného 
rozhodnutia ú as  na alších podujatiach/sezónach ú as  gréckych mužstiev v medzinárodných 
sú ažiach po konzultácii s medzinárodnými zväzmi a ich názormi.“ 

3. veta: „V prípade porušenia svojich povinností, popri akýchko vek iných dôsledkoch a sankciách, 
môže Minister športu uloži , na základe opodstatneného rozhodnutia a po predchádzajúcom 
prejednaní veci, pokutu od 25.000 do 5.000.000 eur, najmä za porušenia zákazu ú asti gréckeho 
mužstva na medzinárodných sú ažiach od 25.000 do 25.000.000 eur za každý z hore uvedených 
prípadov, berúc do úvahy závažnos  porušenia, možnos  opakovania, stupe  a rozsah dôsledkov 
ktoré sa objavili, alebo ktoré hrozili a prínos, ktorý mohol alebo mal by  dosiahnutý.“ 

(ii) lánok 5 

odsek 1: „Do 5 mesiacov od zverejnenia tohto zákona a na základe rozhodnutia prijatého 
kompetentným orgánom Gréckeho futbalového zväzu, všetky futbalové disciplinárne a súdne 
orgány Gréckeho futbalového zväzu teraz pozostávajú zo všeobecných sudcov, ktorí sú vybraní 
a vymenovaní Gréckym futbalovým zväzom. Rozhodnutia sa zverej ujú nie neskôr ako 10 dní po 
prejednaní prípadu.“ 

odsek 2: „V rovnakej dobe 5 mesiacov, a na základe rozhodnutia prijatého príslušným orgánom 
Gréckeho futbalového zväzu, aktívny verejný všeobecný sudca alebo prokurátor ako prvoinštan ný 
verejný prokurátor, je vybraný a vymenovaný Gréckym futbalovým zväzom ako kompetentným 
prokurátorom pre futbalové delikty v rámci sústavy disciplinárnych rozhodnutí Gréckeho 
futbalového zväzu a je zastúpený všeobecným sudcom alebo aktívnym verejným prokurátorom 

                                                            
1) 
http://www.epo.gr/media/files/FIFA_UEFA/20150502_FIFA%20UEFA%20letter%20to%20Greek%20Sport%20Ministry%20re%2
0amendments%20to%20the%20n....pdf 
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taktiež vybratým a dosadeným Gréckym futbalovým zväzom. Prokurátor aj sudca sú ustanovený 
rozhodnutím Najvyšším súdnym výborom.“ 

Odsek 5: „Správny poplatok, ktorý je výnosom štátneho rozpo tu a je uložený po konzultácii 
s relevantnými športovými zväzmi, vo výške od 1% do 3% sumy ut ženej za vstupenky na 
profesionálne kategórie futbalu, basketbalu a volejbalu, na pokrytie výdavkov vlády na ú as  sudcov 
v disciplinárnych a súdnych orgánoch.“ 

(iii) Nový lánok 15(2): „Futbalové záležitosti a záležitosti organiza ného a prevádzkového 
charakteru futbalového zväzu sú regulované Gréckym futbalovým zväzom v rámci jej samosprávnej 
funkcie a v súlade s jej štatútmi a reguláciami, ktoré musia by  v súlade s Ústavou, s legislatívou 
a berúc v úvahu že Grécky futbalový zväz riadi svoje záležitosti nezávisle bez vplyvu tretích strán 
v súlade s reguláciami Medzinárodnej a Európskej futbalovej federácie (FIFA/UEFA), ktorej je Grécky 
futbalový zväz lenom.“ 

DOPAD NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE2 NA SUVERENITU/AUTONÓMIU SFZ 
Na základe hore uvedeného je možné predpoklada , že so slovenským Stálym súdom pre šport by 
FIFA a UEFA nemala ma  principiálny problém. Zásadný rozdiel, ktorý je medzi slovenským návrhom 
Zákona o športe a gréckym návrhom zákona je ten, že v Grécku bude môc  tretí subjekt mimo 
futbalovej, resp. športovej samosprávy priamo ovplyvni  ú as  futbalových mužstiev na sú ažiach 
a tretí subjekt ich môže priamo sankcionova . 

Hore uvedenými navrhovanými úpravami návrhu gréckeho zákona sa UEFA snaží primárne o jednu 
hlavnú zmenu. UEFA vôbec nemení návrh zákona ako takého, nemení ani opatrenia a možnosti 
ukladania sankcií, snaží sa len o to, aby všetky tieto kompetencie boli v rukách Gréckeho futbalového 
zväzu. Tento koncept slovenský návrh Zákona o športe zachováva a rešpektuje. 

Na Slovensku prijatím nového Zákona o športe primárne nehrozí, že tretí subjekt bude môc  priamo 
ovplyv ova  dianie vo futbale a tiež nehrozí, že tretí subjekt bude môc  obmedzova  kluby, alebo 
reprezentáciu, alebo uklada  futbalovým klubom sankcie. V návrhu nového Zákone o športe sa 
všetky kompetencie, ktoré má SFZ v sú asnosti ponechávajú SFZ aj na alej, o garantuje § 89 
ods. 2 Zákona o športe: 

„Stály súd prejednáva a rozhoduje spory pod a odseku 1, ak tieto spory neprejednáva a nerozhoduje 
orgán športovej organizácie na riešenie sporov pod a predpisov športovej organizácie alebo iný orgán 
príslušný pod a predpisov športovej organizácie.“ 

Ke že SFZ má svoje vlastné rozhodovacie orgány, tak SFZ bude môc  fungova  presne tak, ako 
fungoval aj pred prijatím návrhu Zákona o športe. Rozhodnutia SFZ budú môc  by  preskúmané 
Stálym súdom pre šport len v jednom prípade, ke  niektorí z orgánov SFZ vydá rozhodnutie, ktoré je 
nezákonné, alebo v rozpore so stanovami SFZ, tak ako uvádza § 90 ods. 1 návrhu Zákona o športe: 

„Ak len športovej organizácie, ktorá má formu ob ianskeho združenia, alebo iná osoba so zväzovou 
príslušnos ou alebo klubovou príslušnos ou považuje rozhodnutie orgánu športovej organizácie, proti 
ktorému už nemožno pod a stanov alebo iných predpisov športovej organizácie poda  opravný 
prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo d a, ke  sa o om 
dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiada  stály súd o jeho preskúmanie.“ 

Túto kompetenciu v sú asnosti vykonáva v zmysle § 15 ods. 1 zákona . 83/1990 Zb. o združovaní 
ob anov v znení neskorších predpisov okresný súd.3 

                                                            
2) https://docs.google.com/document/d/1AwIZhexHYBnlpCQgKfT8YJ1R6GrKdnBmo-4ZOjYxOY8/edit 
3) § 15 ods. 1 zákona . 83/1990 Zb. o združovaní ob anov v znení neskorších predpisov: „(1) Ak len združenia považuje 
rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno pod a stanov poda  opravný prostriedok, za nezákonné alebo 
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Z uvedeného vyplýva, že tretí subjekt – Stály súd pre šport, len dohliada na dodržiavanie predpisov 
SFZ (predpisov, ktoré si sám SFZ vytvára) a dohliada na zákonnos  rozhodnutí orgánov SFZ, teda: 

a. Stály súd pre šport môže preveri , i rozhodovací orgán vytvorený SFZ-om rozhodol 
v súlade s predpismi, ktoré si vytvoril SFZ, 

b. Stály súd pre šport môže preveri , i rozhodovací orgán vytvorený SFZ-om rozhodol 
v súlade so zákonmi SR. 

MOŽNÉ OBMEDZENIE SAMOSPRÁVY SFZ ZÁKONOM O ŠPORTE 
Pod písmenom a) a b) vyššie sú uvedené jediné dve situácie, kedy môže Stály súd pre šport ovplyvni  
suverenitu a samosprávu SFZ. V prípade uvedeným pod písmenom a) Stály súd zabezpe uje 
rešpektovanie predpisov SFZ, teda žiadnym spôsobom nemôže ovplyvni  fungovanie SFZ. 

V prípade uvedenom pod písmenom b) by Stály súd pre šport teoreticky mohol rozhodnú  takým 
spôsobom, že niektorý z predpisov nie je v súlade s právom SR. V prípade, že by Stály súd pre šport 
prijal rozhodnutie, ktoré bude deklarova  nesúlad športových predpisov SFZ s právom SR, tak 
v zmysle § 91 ods. 4 návrhu Zákona o športe: 

„Ak stály súd rozhodol o nesúlade predpisov športovej organizácie so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, strácajú príslušné predpisy, ich asti, prípadne niektoré ich ustanovenia právne ú inky.“ 

Takýmto rozhodnutím môže „tretia strana“ teoreticky zasiahnu  do suverenity SFZ/futbalovej 
samosprávy. Je dôležité ale uvies , že potom, ako príslušné ustanovenia stratia platnos  v dôsledku 
ich nesúladu s právom SR, tak je zase len a len na SFZ, aby prijal také znenie týchto ustanovení, ktoré 
budú v súlade s právom SR a zárove  budú rešpektova  predpisy FIFA, UEFA a záujmy SFZ. Nijaký 
orgán nemôže SFZ-u nariadi , o má robi  a ako sa má správa , teda samospráva a suverenita SFZ je 
zachovaná a garantovaná priamo samotným návrhom Zákona o športe. Je však potrebné 
pod iarknu , že innos  SFZ ako aj jej samotné predpisy musia by  v súlade s právnym poriadkom SR. 

Jediný alší aspekt, ktorý by teoreticky mohol vadi  zástupcom FIFA a UEFA je kompozícia sudcov 
Stáleho súdu pre šport. Tu je nutné poukáza  na lánok 5 ods. 1 a ods. 2 gréckeho návrhu zákona, 
kde UEFA vyzna enými zmenami dbá na to, aby o futbale nemohli rozhodova  verejné súdy, ale aby 
rozhodovacie orgány Gréckeho futbalového zväzu dostali všetky kompetencie, ktoré sa navrhovali 
da  všeobecným súdom. Aj ke  sa športová verejnos  domnieva, že kompozícia sudcov Stáleho súdu 
pre šport porušuje tento princíp, v skuto nosti nie je tomu tak. Treba si uvedomi , že Stály súd pre 
šport nie je súdom spadajúcim do pôsobnosti futbalu, teda na tento súd sa nijakým spôsobom 
nevz ahujú predpisy FIFA a UEFA. Stály súd pre šport je súd zriadený štátom pre všetky športové 
odvetvia a preto sudcovia Stáleho súdu pre šport môžu by  ustanovení takým spôsobom, ako uzná 
suverénna Slovenska republika za vhodné a primerané. 

Kompozícia sudcov Stáleho súdu pre šport nijakým spôsobom neovplyv uje kompozíciu sudcov 
rozhodovacích orgánov SFZ. Rozhodovacie orgány SFZ-u budú aj po prijatí návrhu Zákona o športe 
tvorené výlu ne na základe predpisov SFZ a FIFA. Medzinárodné organizácie FIFA a UEFA vôbec 
nemusí zaujíma , ako sú sudcovia Stáleho súdu pre šport vyberaní a menovaní, pretože Stály súd pre 
šport nebude ma  ni  spolo né s rozhodovacími orgánmi SFZ. Stály súd pre šport nebude spada  pod 
SFZ a preto nemá žiadnu povinnos  rešpektova  predpisy FIFA o zložení sudcov pod a ustanovenia 
l. 22 písm. b) FIFA RSTP, ktorý hovorí o koncepte nezávislého arbitrážneho tribunálu, ktorý zaru uje 

spravodlivý proces rešpektujúc princíp rovnakého zastúpenia hrá ov a klubov v rámci národného 

                                                            
odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo d a, ke  sa o om dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiada  
okresný súd o jeho preskúmanie.“ 
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futbalového zväzu alebo v zmysle existujúcej kolektívnej zmluvy4. Takýto orgán na Slovensku 
existuje, je ním jednak Rozhodcovský súd SFZ a aj Komora SFZ pre riešenie sporov. Po prijatí návrhu 
nového Zákona o športe bude v rámci prostredia SFZ na alej pôsobi  iba Komora SFZ pre riešenie 
sporov a Rozhodcovský súd SFZ zanikne, nako ko návrh nového Zákona o športe v svojom 
noveliza nom lánku VIII, ktorým sa bude meni  a dop a  zákon . 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 
konaní v znení neskorších predpisov predpokladá, že v rozhodcovskom konaní nemožno rozhodova  
spory zo športovej innosti. Takáto zmena zákona . 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení 
neskorších predpisov bude ma  za dôsledok to, že všetky spory v rámci futbalu budú spada  do 
rozhodovacej pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov, pri om tie spory, ktoré budú obsahova  
medzinárodný prvok, budú priamo spada  do rozhodovacej právomoci príslušných orgánov FIFA. Je 
potrebné uvies , že v rámci futbalu na Slovensku Stály súd pre šport bude plni  len funkciu „strážcu 
zákonnosti rozhodnutí“ už existujúcich rozhodovacích orgánov SFZ a žiadna z kompetencií týchto 
rozhodovacích orgánov SFZ neprechádza na Stály súd pre šport. 

V tejto súvislosti je vhodné poukáza  aj na alší podstatný rozdiel ktorý odlišuje kompetencie, ktoré 
mali by  dané gréckym orgánom od kompetencií, ktorými bude disponova  Stály súd pre šport. 
Grécky návrh zákona je cielene mierený na jedno športové odvetvie a to na futbal. Na druhej strane 
Stály súd pre šport bude aplikova  príslušné zákony Slovenskej republiky na všetky športové odvetvia 
v Slovenskej republike rovnako. 

STAV GRÉCKEHO NÁVRHU ZÁKONA K 22.5.2015 
D a 22.5.2015 Grécky futbalový zväz zverejnil list z 20.5.20155, ktorým UEFA a FIFA informovala 
gréckeho námestníka ministra kultúry, pána Stavrosa Kontonisa o skuto nosti, že UEFA a FIFA na 
základe anglického prekladu lánkov 5 a 15.2 kone ného návrhu zákona má za to, že pripomienky zo 
strany UEFA a FIFA v záujme zachovania nezávislosti Gréckeho futbalového zväzu boli akceptované. 

UEFA a FIFA budú alej detailne monitorova  proces prijímania tohto nového gréckeho zákona 
s názvom „Núdzové opatrenia na konfrontáciu násilia v športe a iné ustanovenia“ aby sa uistili, že 
nezávislos  Gréckeho futbalového zväzu zostane v plnej miere zachovaná. 
 

                                                            
4) FIFA Regulations on the Status and Transfer of Playerss Edition 2014, dostupné na internete: 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_2014_e_neutral.
pdf 
5) http://www.epo.gr/News.aspx?a_id=45849&NewsType=21 
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ABSTRAKT: 
V predkladanom príspevku sa autor snaží tlmo i , a predstavi  verejnosti možné zákonné cesty úpravy – 
nastavenia odvodového za aženia profesionálnych športovcov, ktorí by sa vzh adom na obsah návrhu „nového 
zákona o športe“ mali sta  zamestnancami. Uvedená problematika sa netýka iba športovcov tak, ako by sa na 
prvý poh ad mohlo zda . Netajeným zámerom autora ako lena pracovnej skupiny tvoriacej návrh zákona 
o športe je poskytnú  diskusný stimul širokej športovej verejnosti, to za ú elom „po úvania“ názorov, námietok 
i iných pripomienok k predloženým návrhom. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the submitted article, the author’s objective is to interpret and present to the sports experts, as well as law 
experts and other experts, legal methods how to modify – adjust the burden of deductions of professional 
sportsmen. These professional sportsmen are supposed to become employees, according to the contents of the 
draft of the „new act on sports“, on the basis of the fact and the assumption that a sporting activity they perform 
for a particular sporting organization meets the classification criteria of the „dependent work“ pursuant to the 
Labour Code. These issues relate not only to sportsmen as natural persons, as it initially might seem. Entities 
concerned thus include also sporting clubs which will act as employers of professional sportsmen according to 
the proposed legislation. An unhidden objective of the author, as the member of the team preparing the sports 
bill, is to provide a discussion stimulus to the general sporting public in order to „hear“ the opinions, objections, 
or other comments regarding the submitted bills. 
 

ÚVOD 
„Vytvor cie , do ktorého svojimi skutkami a životom dobehneš,  

hoc život nemá cie ovú pásku.“ 

Predkladaný príspevok má za cie  uvažova  o spôsoboch a možnostiach zákonnej úpravy odvodového 
za aženia športovcov v návrhu Nového zákona o športe ( alej len „NZOŠ“). Možností je samozrejme 
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viacero, ide však o to, ko ko argumentov za a proti nájdeme pre to – ktoré z nich. Nie je snahou 
autora o prezentáciu a precizáciu len niektorého z nich, ale o úvahu o komplexe všetkých existujúcich 
modelov, pri om záverom príspevku by mala by  jasná odpove  na otázku, ktorý model odvodového 
za aženia profesionálnych športovcov sa javí ako najsprávnejší. Úprava, ktorú pracovná skupina 
NZOŠ vyberie ako navrhované riešenie s prirodzeným vplyvom obsahu komunikácie o tejto 
problematike s predstavite mi politickej sféry, môže v kone nom dôsledku nadobudnú  odlišné 
kontúry. Východiskom by sa však aj napriek uvedenému tvrdeniu mali sta  tu prezentované modely 
úpravy, ich podstata a systematika. Nevyhnutným predporozumením tohto príspevku je 
zhodnotenie aktuálneho statusu športovcov a ich odvodového za aženia. 

Športovci v podmienkach Slovenskej republiky, ak nerátame tých, ktorí sú zamestnaní v strediskách 
vrcholového športu (služobný pomer vojaka alebo policajta) aktuálne vykonávajú športovú innos  
ako samostatne zárobkovo inné osoby. Uvedené platí na základe skuto nosti, že športovci 
uzatvárajú so športovými klubmi zmluvné dojednania o výkone športovej innosti na základe § 269 
ods. 2 z. . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( alej len „ObZ“), 
prípadne na základe § 51 z. . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorších predpisov ( alej 
len „OZ“). Touto praxou sa prakticky obchádza ustanovenie z. . 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov ( alej len „ZP“), ktorý v § 3 ods. 2 ustanovuje, že na pracovnoprávne 
vz ahy profesionálnych športovcov sa vz ahuje tento zákon, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

Táto konštatácia otvára taktiež komplexnú úvahu nad tým, ako nastavi  a definova  vzájomný vz ah 
medzi úpravou profesionálneho športovca v NZOŠ, ktorý by mal pojednáva  o tom, že profesionálny 
športovec bude požíva  status zamestnanca – a Zákonníka práce – teda konštatácie „ak osobitný 
zákon neustanoví inak“. 

Základným poznatkom, ktorý považujeme za východisko tejto problematiky je skuto nos , že 
v návrhu NZOŠ sa po íta s takouto klasifikáciou športovcov: 

1. Profesionálny športovec 
• zamestnanec (zmluva o profesionálnom výkone športovej innosti) alebo 
• osoba samostatne zárobkovo inná  

2. Amatérsky športovec 
• zmluva o amatérskom výkone športovej innosti 
• zmluva o dobrovo níckej innosti  
• zmluva o príprave talentovaného športovca 
• vz ah bez zmluvného dojednania – registra ný vz ah 

3. Vo no asový/rekrea ný športovec 

Podrobnejšia úprava statusu športovca prirodzene prichádza do úvahy len v prvých dvoch prípadoch, 
nako ko zákonným spôsobom normova  a korigova  status vo no asového športovca sa nezdá 
prínosné. 

Profesionálny športovec by mal pod a NZOŠ vykonáva  športovú innos  ako zamestnanec 
v prípade, ak innos , ktorú v prospech športového klubu (terminológiou NZOŠ športovej 
organizácie) vykonáva sp a znaky závislej práce. O skuto nosti, že táto innos  športovca skuto ne 
nadobúda znaky závislej práce už v rozsahu odbornej a akademickej spisby publikovalo viacero 
autorov. Prirodzene, tento okruh vz ahov je aktuálny iba v prípade kolektívnych športov. Návrh 
zákona nesmie zabudnú  ani na športy individuálne.  

Uvedený prístup za lenenia profesionálneho športovca do zamestnaneckej roviny je zoh adnením 
už dnes ú inného (a športovou obcou obchádzaného, ergo nerešpektovaného) zákonného 
predpokladu normovaného v § 1 ods. 3 ZP, hovoriaceho o tom, že „závislá práca nemôže by  
vykonávaná v zmluvnom ob ianskoprávnom vz ahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vz ahu 
pod a osobitných predpisov.“ 
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Logickým vyústením tohto stavu je teda zavedenie nového statusu aj pre športové kluby (športové 
organizácie), ktoré by tak nadobudli pozíciu zamestnávate ov, o v dnešných d och aktuálne nie je. 
Za správne považujeme upozorni  na riziko zvýšenia finan ných nárokov na športový klub, ke že 
tento bude musie  v porovnaní s dnešným stavom navýši  (pri snahe o zachovanie výšky odplaty 
športovcov) svoje rozpo ty na mzdy pre športovcov o cca 35%, teda o sumu odvodov, ktoré za 
športovcov budú do sociálneho a odvodového systému odvádza  ako zamestnávatelia práve 
športové kluby (v roku 2015 je suma odvodov na strane zamestnávate a približne 35% a na strane 
zamestnanca približne 13,5%.)1 

Profesionálni športovci v individuálnych športoch by mali pod a NZOŠ vykonáva  športovú innos  
ako osoby samostatne zárobkovo inné, samozrejme ak výkon ich športovej innosti za klub 
v prípade ak sú v klube organizovaní nemá charakter závislej práce (prípady úž spomínaných 
zamestnancov stredísk vrcholového športu). Je to vyústenie logického poznania charakteru 
športovej innosti vykonávanej týmito športovcami. Títo športovci si výkon športovej innosti 
organizujú sami, pod a svojho uváženia, na vlastné finan né náklady, v ase ur enom pod a svojho 
uváženia a s trénerom, ktorého si vyberú sami a pod. V rozsahu týchto osôb nie je dôvod na úvahy 
o zavádzaní zamestnaneckého pomeru do tejto kategórie športovcov. 

PRE O (NIE) JE ŠPORTOVEC „NIEKTO INÝ?“ 
Na ceste úvah o úprave športovcov ako aj ich odvodového za aženia v NZOŠ v rozsahu zamestnancov 
prípadne samostatne zárobkovo inných športovcov sa však pokúsime zhrnú  niektoré argumenty, 
ktorými je možné odôvodni  osobitný prístup hovoriaci o úprave mimo „klasického“ odvodového 
za aženia. Tieto argumenty nie je možné vníma  iba v previazanosti na profesionálnych športovcov 
ale aj v nadväznosti na amatérskych, pretože športový klub svojou aktivitou vytvára mnohé alšie 
benefity, ktoré sa pri prvom poh ade nemusia javi  ako zásadné. 

Prostredníctvom tejto optiky teda je na mieste vníma  možnos  výnimiek z klasického odvodového 
za aženia nielen pre – v prospech športovcov, ale aj pre – v prospech športových klubov, ktoré budú 
po novom zamestnávate mi. Zhutnenie takéhoto vnímania vytvára predpoklady pre komplexné 
pochopenie tu prezentovanej problematiky. Tu je nieko ko argumentov z pera Petra Sepešiho 
odôvod ujúcich osobitný prístup k odvodovému za aženiu športovcov: 

• Špecifický charakter športu, ktorý spomínajú aj zakladajúce dokumenty Európskej únie 
odôvod uje citlivú aplikáciu zákonných noriem na oblas  športu. 

• Šport nie je nahradite ný inou aktivitou. Je to aktivita, ktorá nahrádza fyzickú 
prácu/aktivitu loveka, ktorej je pri automatizácii výroby, služieb a iných procesov ím 

alej menej. 
• Športový klub financuje aj prípravu mladých športovcov zo súkromných zdrojov. Iný 

zamestnávate  vyprodukuje zisk a rozdelia si ho vlastníci firmy. 
• Športové kluby nie sú z ekonomického poh adu ziskové, vä šinou sú z ekonomického 

poh adu v strate. 
• Športový klub vytvára komplexné možnosti fyzickej aktivity pod odborným doh adom pre 

mladých športovcov (A družstvo, B družstvo, mládežnícke kategórie, dobrovo nícka 
innos , sociálny aspekt aktivít športového klubu, aktívne zapojenie rodi ov, trénerov) 

• Šport produkuje vytváranie pozitívnych životných/zdravotných návykov, budovanie 
zdravého životného štýlu u športujúcej mládeže – dopad = zvyšovanie zdravotnej odolnosti 
spolo nosti. 

• Solidarita amatérskeho a profesionálneho športu vytvára sociálne väzby medzi ob anmi 
spolo nosti. 

• Športový klub vytvára kultúru/zábavu/zážitok pre obyvate ov, divákov, fanúšikov. 

                                                            
1) https://www.epi.sk/odvod/odvody-od-1-2015.aspx   
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• Podstatou innosti športových klubov je primárne športová innos , nie podnikanie – o je 

priamo požiadavka aktuálne platného a ú inného Zákona o športe. 
• Zákonná požiadavka „nepodnikate ských aktivít“ športových klubov platí aj v prípade, ke  

majú právnu formu obchodných spolo ností 
• Športovci sú pozitívnymi vzormi pre deti a mládež. 
• Kariéra profesionálneho športovca trvá len nieko ko rokov, u tých úspešnejších maximálne 

10-12 rokov (18 – 30 rokov), preto ju nemôžeme porovnáva  s prácou v iných odvetviach 
ako školstvo, zdravotníctvo, verejná správa (tu je práca a jej finan ný prínos garantovaná 
pre zamestnanca viac – menej na podstatne dlhšie obdobie ako v prípade športovca). 

• Športovci sú zdravší ako nešportujúci ob ania, pri om náklady na ich zdravotnú 
starostlivos  v strednom veku sú v porovnaní s bežným ob anom nižšie. Uvedené pravidlo 
však môže ma  logické výnimky vynútené zdravotnou deformáciou spôsobenou výkonom 
profesionálneho športového výkonu po as dlhšieho obdobia. 

• V prípade profesionálnych športovcov v podmienkach Slovenskej republiky ide (novou 
zamestnaneckou optikou) pravdepodobne o skupina 700 – 1000 športovcov, z ktorých je 
vä šina prijímate om mzdy v rozsahu od 1000,- do 3000,- EUR. Z tejto mzdy štát aktuálne 
nedostáva a neprijíma žiadne odvody od zamestnávate ov, nako ko dnes sú profesionáli 
osoby samostatne zárobkovo inné. Štát je teda prijímate om iba odvodov od športovcov. 

• Výkon profesionálnej športovej innosti je dôvodom obmedzenia profesionálneho 
športovca a športovký  po as kariéry v rozsahu bežného ob ianskeho života (strava, pitný 
režim, vo ný as, rodinný život, tehotenstvo, dovolenky, sviatky) 

• Po as celej doby profesionálnej kariéry športovca je vyvíjaný tlak na športovca 
a športovkyne (výkonnostné ciele, match-fixing, dopingové kontroly, zranenie = strata 
zárobku alebo strata práce). Výkon profesionálnej športovej innosti vykazuje jasné 
špecifiká v porovnaní s bežnou „závislou prácou“. 

• Relevantná je zvýšená možnos  výskytu „športových úrazov“ a poškodení telesnej integrity 
s dlhodobými zdravotnými následkami. 

• Existujú zvýšené finan né nároky na lie bu športových úrazov, ktoré športovec musí 
vynaloži  na ich lie bu za ú elom opätovného výkonu športovej innosti na profesionálnej 
úrovni. 

• Reintegráciu profesionálnych športovcov do trhu práce na konci ich športovej kariéry štát 
v podmienkach Slovenskej republiky nijako nezabezpe uje (napr. „Biela kniha o športe“ 
vyzýva lenské štáty k tomu, aby zabezpe ili reintegráciu týchto osôb a aby sa starali 
o duálnu kariéru mladých športovcov) 

• Vnímanie športu európskou optikou 

Šport je v podmienkach Európskej únie predmetom záujmu vo viacerých dokumentoch, napr.  
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1288/2013 z 11. decembra 2013, 

ktorým sa zria uje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež 
a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia . 1719/2006/ES, . 1720/2006/ES 
a . 1298/2008/ES 

• Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe 
(2011/2087(INI)) 

• BIELA KNIHA O ŠPORTE KOM(2007) 391 

Citácie niektorých argumentácií v súvislosti so športom s uvedených dokumentov: 

„Šport má ve kú schopnos  sociálne za le ova  udí do mnohých oblastí zah ajúcich ob iansku 
angažovanos  a vnímanie demokracie, propagáciu zdravia, rozvoj miest, sociálnu integráciu, 
pracovný trh, zamestnanos , odbornú prípravu a vzdelávanie;“ 

„Profesionálny a amatérsky šport je ohrozený a vážne postihnutý finan nou nestabilitou,“ 
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„ lenské štáty sú nabádané, aby zoh ad ovali dôležitos  športu ako prostriedku na presadzovanie 
mieru, hospodárskeho rozvoja, dialógu medzi kultúrami, verejného zdravia, integrácie a emancipácie 
žien“ 

„Vyzýva lenské štáty, aby h adali spôsoby zmier ovania finan ného bremena profesionálnych 
športovcov s najnižšími príjmami, ktorí majú krátku a nepredvídate nú kariéru; znovu pripomína, že 
profesionáli v oblasti športu, tí ktorí sú zaradení ako športovci a vä šina tých, ktorých príjmy 
pochádzajú zo športu, by mali ma  rovnaké práva v oblasti sociálneho zabezpe enia ako pracujúci“ 

„Význam profesionálneho športu narastá a rovnako prispieva k spolo enskej úlohe športu. Okrem 
toho, že šport zlepšuje zdravie európskych ob anov, má aj výchovný rozmer a zohráva sociálnu 
i kultúrnu úlohu a slúži k zotaveniu organizmu. Spolo enská úloha športu má tiež potenciál posil ova  
vonkajšie vz ahy Únie.“ 

„S cie om zabezpe i  reintegráciu profesionálnych športovcov do trhu práce na konci ich športovej 
kariéry zdôraz uje Komisia dôležitos  zoh adni  už v ranom štádiu potrebu poskytnutia prípravy pre 
„dvojitú kariéru“ u mladých športovcov a športovký  a zriadi  kvalitné miestne vzdelávacie centrá, 
ktoré budú garantom ich morálnych, vzdelávacích a profesionálnych záujmov.“ 

„Politika EÚ v oblasti športu sa musí budova  tak, aby riešila a podporovala zámery a ciele 
profesionálneho aj amatérskeho športu“ 

„Konštatuje sa, že sponzorstvo poskytuje športu finan nú životodarnú silu a množstvo možností spolu 
s rešpektovaním zásad finan nej estnosti;“ 

„Vyzýva Komisiu a lenské štáty, aby dobrovo ným innostiam v športe prisudzovali vysokú hodnotu; 
znovu zdôraz uje dôležitos  dobrovo níctva v športe, vyzdvihuje potrebu vytvori  rámec sociálneho 
uznávania a poskytova  dobrovo níkom vhodnú odbornú prípravu a podporuje výmenu informácií 
a najlepších postupov medzi lenskými štátmi s cie om podporova  dobrovo níctvo v športe a h ada  
možnosti právneho a da ového rámca vhodného pre innosti športových združení.“ 

„Domnieva sa, že stávkovanie pri športových podujatiach predstavuje formu obchodného využívania 
sú aží, a žiada Komisiu a lenské štáty, aby chránili stávkovanie, pokia  ide o neoprávnené innosti, 
subjekty bez licencie a podozrenie z ovplyv ovania výsledkov zápasov, a to najmä uznaním práv 
duševného vlastníctva organizátorov týchto sú aží, zaru ením toho, že sa významný podiel 
príspevkov zo stávkovania poskytne na financovanie masového a amatérskeho športu a ochranou 
istoty sú aží s dôrazom na výchovu športovcov; domnieva sa však, že takéto vlastnícke práva by 

nemali by  prekážkou uplat ovania práva na poskytovanie krátkeho spravodajstva pod a smernice 
2007/65/ES (smernica o audiovizuálnych službách).“ 

„Vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na zaistenie financovania športu z prostriedkov 
lotérií;“ 

EP vyzýva Komisiu, aby:  

„každoro ne organizovala Európsky de  športu propagujúci sociálnu a kultúrnu úlohu amatérskeho 
a profesionálneho športu a prínosy športu v oblasti verejného zdravia;“ 

MOŽNÉ CESTY RIEŠENIA 
Ak sa chceme rozpráva  a pragmaticky pojednáva , i diskutova  o možnostiach riešenia jednak (i) 
statusu profesionálneho športovca, a jednak o (ii) zákonných možnostiach úpravy jeho odvodového 
za aženia, musíme sa vedie  na danú problematiku pozrie  optikou všetkých dotknutých subjektov. 
Sú nimi tak ako bolo povedané, jednak samotní športovci, ale aj športové kluby, a v neposlednom 
rade štát.  
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Optika každého z nich môže nies  subjektívne vlastnosti, pri om je potrebné odpúta  sa od loveku 
vlastného egocentrizmu a jemu vlastnej preferencii subjektívnych pôžitkov, a h ada  poh ad 
objektívny, ktorý sa stane priese níkom všetkých – v množine sa vyskytujúcich priamok. Príspevok, 
v ktorom sme tak u inili sme predstavili verejnosti už pred asom je v súhrne potrebné 
odprezentova  citáciou jeho parciálnej asti: 

„Nie všetko, o na základe predsudkov vyzerá zlé, musí by  aj zlé, a zárove  nie je všetko zlato o sa 
bliští. Takmer ni  nie je ierno-biele. Aj nový stav má svoje ve ké výhody, ktoré sa prejavia aj v kvalite 
športových výkonov športovcov, ktorí možno budú musie  dosta  menej pe azí ale ke  ich budú ma  
na ú toch pravidelne v zmysle zmluvy, budú sa môc  plne koncentrova  na svoju športovú výkonnos  
a majstrovstvo a nie ži  v strese (prídu alebo aj tento mesiac neprídu peniaze na ú et a v akej výške) 
alebo obavách (budem sa domáha  práv, klub sa dozvie, že som vyh adal advokáta a uplatnil si nárok 
zo zmluvy, pokazím si vz ahy s klubom a dopadnem ešte horšie, lebo aj alšie kluby ma nezoberú, 
lebo sa domáham svojich práv) – skúsme to prepoji  s psychológiou športovca, ktorá má významný 
vplyv na športovú výkonnos  a odovzdanie sa svojmu tímu/klubu/mestu a tak z toho môže by  šport 
s pozitívnou emóciou, ktorému budú udia veri  a chodi  sa na  pozera  a nie na športovcov bez 
výplat, ktorí ml ky v k i dúfajú, že raz peniaze prídu na ú et. Ak sa športovci budú cíti  dobre ponúknu 
nám dozaista dôveryhodnejšie športové výkony. Nehovoriac o tom, že športovci vo finan ných 
problémoch sú dobré podhubie pre tých, ktorí sa pokúšajú o stávkové podvody cez manipuláciu 
športových výsledkov.“2 

Klasické odvodové za aženie – výnimka nie je odôvodnite ná 

Ak sa zhodneme na skuto nosti, že zavedením zamestnaneckého statusu do profesionálneho športu 
nevzniká potreba žiadnych ú av pre dotknuté subjekty, je potrebné nastavi  odvodové za aženie 
rovnako, ako pre ostatných zamestnancov. 

1. „Paralelný odvodový systém“ pre športovcov 

Je možné uvažova  o modeli odvodového za aženia profesionálnych športovcov, ktorý by odvody 
športovcov nastavil tzv. „viac-úrov ovo“. Odvody športovca by boli vo stanovenej výške (priamo 
úmerne) v závislosti od výšky samotného príjmu športovca. Laicky povedané, ím viac športovec 
zarába, tým vä šie odvody platí. Samozrejme, v prípade vo by tohto modelu by sme museli nájs  
dôvody, pre o športovcov s vyššími zárobkami za ažujeme vyšším odvodovým za ažení, ako iných 
zamestnancov. Bez dostato ného odôvodnenia a nájdení pádnych argumentov ani toto opatrenie 
nenadobúda opodstatnenos  svojej existencie. Je pravdepodobné, že výška odvodov športovcov by 
sa vo vä šine prípadov nastavila stredným odvodovým za ažením, ktorá by odzrkad ovala 
v podmienkach Slovenskej republiky priemerné mzdy u profesionálnych športovcov. 

• kategória športovcov so mzdou do 1000 eur: odvodové za aženie po ítané z výšky 
minimálnej mzdy 

• kategória športovcov so mzdou do 3500 eur: odvodové za aženie po ítané z výšky 
3 násobku minimálnej mzdy 

• kategória športovcov so mzdou do 5000 eur: odvodové za aženie po ítané z výšky 
5 násobku minimálnej mzdy 

• kategória športovcov so mzdou nad 5000 eur: odvodové za aženie po ítané z výšky 
7 násobku minimálnej mzdy. 

Zdroj výpo tu odvodu (parameter) je možné zmeni  napr. aj na priemernú mzdu v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci rok. (samozrejme, jej násobky by sa potom patri ne znižovali). 

2. „Minimálna mzda“ alias inšpirujeme sa svetom? 

                                                            
2) http://www.ucps.sk/novy_zakon_o_sporte_status_sportovcov_collak_sepesi  
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Legislatívna možnos  nesúca znaky zákonodarnej snahy o odbremenenie odvodového za aženia 
športových klubov (sekundárne aj športovcov) sa prejavila napr. v susednom Ma arsku. Naši južní 
susedia nastavili odvodové za aženie profesionálnych športovcov pre dotknuté subjekty v skutku 
prínosne. Profesionálnych športovcov za lenili pod zamestnancov, ím im poskytli ochranu hodnú 
zamestnancov v celom jej „pracovnoprávnom“ rozsahu, avšak snaha pomôc  dotknutým subjektom 
odzrkad ujúca špecifickos  športovej oblasti sa prejavila v tom, že odvody platia títo športovci bez 
oh adu na výšku odmeny len z minimálnej mzdy. 

Logickým je argument, že takýmto prístupom sa športovci ako špeciálna skupina osôb v porovnaní 
s inými zamestnancami zvýhod uje. V prípade zvolenia tejto cesty je nutné jej existenciu odôvodni , 
o prichádza do úvahy predovšetkým využitím niektorých z argumentov prezentovaných vyššie, 

napr. obmedzeným obdobím v ktorom je športovec aktívny a dokáže si výkonom športovej innosti 
zarobi , rizikom zvýšených nákladov na lie bu športových zranení, nestálos ou príjmu závislou od 
dopytu po hrá ových výkonoch tretími subjektmi (de facto je stálos  príjmu závislá od charakteristík 
„hrá skeho trhu“) a pod. 

3. Odvodové za aženie v plnej výške + „legisvaka né obdobie“ ako pomoc športu? 

Prirodzene, ako posledné prichádza do úvahy riešenie hovoriace o zavedení zamestnaneckého 
pomeru do oblasti profesionálneho športu, to s odvodovým za ažením v plnej výške. Ako sa zvykne 
hovori , nie sme však v bode nula, a o skôr negatívnych charakteristikách finan nej a ekonomickej 
situácie v slovenskom športe po ujeme viac ako asto. Kým „nenabehnú do obehu“ a neprejavia sa 
pozitívne dopady finan ných opatrení zavádzaných v NZOŠ, pravdepodobne existuje legitímny 
argument, že dotknutým subjektom je potrebné da  as aby sa na „plné odvodové za aženie 
profesionálnych športovcov“ pripravili. Uvedené riešenie prezentované vyššie by mohlo by  
vhodným opatrením na zmiernenie „nárazového efektu“ k takémuto systémovému prechodu. 

ZÁVER 
Rozsiahle debaty o význame statusu a vlastností zákonnej úpravy profesionálnych športovcov na 
prvý poh ad môžu nadobúda  príliš jednostranné ponímanie. Môže sa zda , že sa skuto ne jedná len 
o tieto fyzické osoby – športovcov, ktoré môžu by  novou zákonnou úpravou postihnutí pozitívne 
(ú avou), alebo negatívne (sprísneným režimom, prípadne rovnakým ako tzv. „klasické 
zamestnania“). Opak je však objektívnou pravdou. Nová, zákonná úprava statusu profesionálnych 
športovcov sa nedotkne len ich, ale postihne aj športové kluby, ktoré sú v aktuálnych podmienkach 
len ich zmluvným partnerom. Táto charakteristika ich vz ahu pravdepodobne ostane zachovaná, no 
zmluvný vz ah dnes de facto zákonom nenormovaný (uzatváraný na základe §§ 269 ods. 2 ObZ, 51 
OZ) sa preklopí do vz ahu zákonne normovaného, pri om sa explicitným znením zákona o športe 
zavedie jeho zamestnanecký charakter. Uvedené platí v prípade, ak športová innos  vykonávaná 
profesionálnym športovcom svojím obsahom splní znaky závislej práce pod a Zákonníka práce. 

Z profesionálneho športovca sa teda stane zamestnanec, zo športového klubu zamestnávate . 
Pripravovaný návrh zákona o športe môže tento vz ah charakterizova  ako zamestnanecký, pri om 
možný problém aplikácie niektorých pracovnoprávnych inštitútov na tento „športovo – 
zamestnanecký vz ah“ sa dá vyrieši  vyriešením vzájomného vz ahu medzi NZOŠ a ZP. To tak, že sa 
aplikácia ZP na tento vz ah pripustí iba v prípadoch, o ktorých to ustanoví NZOŠ ako lex specialis. 
Subsidiarita a jej vylú enie sa teda – vzh adom na poznanie a znalos  pracovnej skupiny ktoré 
nazhromaždila po as príprav nového kódexu športu – zdá ako najsprávnejšia cesta úpravy statusu 
profesionálneho športovca. Zamedzí sa tým riziku astých zmien ZP a z toho plynúcich možných – 
negatívnych konzekvencií na samotný zmluvný, po novom pracovnoprávny vz ah medzi športovcom 
a športovým klubom. 
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Predkladaný príspevok mal snahu o stru nú prezentáciu modelov zákonnej úpravy, ktoré prichádzajú 
do úvahy v súvislosti s prezentovanou zmenou statusu profesionálnych športovcov. V tom prípade 
však ale automaticky prichádza na rad otázka odvodového za aženia týchto športovcov. Tak, ako 
sme prezentovali v obsahu lánku citovanom príspevku, každý z dotknutých subjektov sa na túto 
problematiku môže pozera  a vníma  ju subjektívne. Štát sa logicky, pokúša do štátneho rozpo tu 
získa  o najvä šie prostriedky z odvodov po novom aj profesionálnych športovcov – 
zamestnancov, to predovšetkým z asti odvodov odvádzaných športovým klubom ako 
zamestnávate om. Netreba však zabúda  na tú skuto nos , že tieto odvody dnes aktuálne štát 
neprijíma, nako ko profesionálni športovci si dnes odvádzajú iba svoju as  odvodov, nako ko 
pôsobia ako osoby samostatne zárobkovo inné. Športové kluby v dnešných podmienkach 
neza ažujú žiadne odvodové povinnosti, ke že tieto vyplácajú hrá om mzdu/ odmenu za športovú 
innos  ako už bolo spomenuté – ako osobám samostatne zárobkovo inným, teda celé odvodové 

za aženie v profesionálnom športe dnes za ažuje športovcov. Dopadom takto definovaného nového 
zákonného stavu sa zvýšia finan né nároky pre športové kluby na mzdy športovcov o cca 35%, o 
v dnes bez pochýb existujúcom – podvýživenom ekonomickom a finan nom stave slovenského 
športu samozrejme, nie je zanedbate ný dopad. alším dopadom je to, že profesionálny športovec 
dostane mesa ne o nie o menšiu odmenu, no na druhej pravidelne pod váhou trestnoprávneho 
postihu štatutárneho orgánu zamestnávate a (športového klubu) za spáchanie trestného inu 
nevyplatenia mzdy a odstupného (nezabudnime, že tento trestný in a jeho trestnos  zanikne, ak sa 
dlžná suma vyplatí do 60 dní od jej splatnosti). 

Javí sa ako dôležité nájs  rozumný kompromis medzi fiskálnymi záujmami štátu a správnym 
nastavením odvodového za aženia pre športovcov aj vzh adom na skuto nos , že šport nie je 
klasickým zamestnaním tak, ako ho poznáme v školách, nemocniciach, štátnej správe, samospráve 
i iných obchodných spolo nostiach. Uvedené konštatujeme aj napriek skuto nosti, že sme na 

viacerých miestach zastávali názor, že v prípade profesionálneho športovca a pri výkone športovej 
innosti pre športový klub ide o innos  so znakmi závislej práce. Šport disponuje ur itou 

špecifickos ou, o tom niet pochýb. Týka sa to aj prípadu – zákonom o športe – normovanej 
zamestnaneckej innosti (športovej innosti) športovca pre športový klub. 



77

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKJAROSLAV ČOLLÁK 

 

PRÁVO NA OCENENIE SÚHLASU ŠPORTOVÉHO KLUBU S PRESTUPOM ŠPORTOVCA – MÁME 
TU OPÄ  ZNEUŽÍVANIE PRÁVA? 

 
RIGHT TO VALUATION OF CONSENT WITH PLAYERS TRANSFER –  

IS IT HERE THE ABUSE OF RIGHT AGAIN? 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v príspevku venuje problematike vz ahu medzi športovcom, športovým klubom a zväzom ako 
organizátorom športových sú aží. Zaoberá sa právom športového klubu na ocenenie súhlasu s prestupom 
športovca, zvláš  v reálne možnej situácii, ak sa športový klub do športovej sú aže neprihlásil. Autor sa venuje 
taktiež možným riešeniam aktuálneho stavu, ktorý je v mnohých oh adoch neprijate ný. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
Autor in the present article deals with the relations between the sportsman, sport club and the association as 
the organizer /administrator of the leagues, cups etc. He focuses to the right to valuation the consent with the 
players transfer, especially in (possible real) situation, when the sport club is not the league participant, due to 
his absented registration to a competition. Author try to figure out the possible ways and solutions of the actual 
situation, which is in many way unacceptable.  
 

„Rob to o vieš, s tým o máš, tam kde si“ 
Theodore Roosevelt 

I. ÚVOD 
Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka 
autora ako lena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu ( alej len 
„LPaEK“) poukáza  na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré 
by nemali existova  vôbec. Ak v rovine praxe skuto ne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, 
i si športové predpisy, ktoré ich umož ujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo i by pripravovaný 

„návrh Nového zákona o športe“ ( alej len „NZOŠ“) nemal do tejto situácie zasiahnu  a normova  
zakazujúcim spôsobom ich výskyt, ak to športové predpisy jednotlivých športov u ini  nedokážu. 

II. PODSTATA 
Prestup športovca je v podmienkach akéhoko vek športu definovaný ako „zmena klubovej 
príslušnosti športovca“. Je samozrejmé, že o prestupoch športovcov je možné uvažova  prevažne 
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v kolektívnych športoch, aj ke  zmena klubovej príslušnosti ako takej nie je vylú ená ani v prípade 
individuálnych športov. 

Považujeme za známe, že poznáme prestupy športovcov v situácii, kedy ich k športovému klubu 
A (pracovné ozna enie môže by  „materský klub“)1 viaže platné a ú inné zmluvné dojednanie 
(prestup športovca „zpod zmluvy“). Poznáme aj prestup tzv. vo ného športovca – tzn. športovca, 
ktorý v momente prestupu nie je viazaný k žiadnemu športovému klubu žiadnym zmluvným 
dojednaním. Obsah tohto príspevku sa zaoberá alším špecifickým typom prestupu športovca – 
v tomto prípade športovca – futbalistu, ktorého k športovému klubu, pre ktorý vykonáva športovú 
innos  neviaže žiadne zmluvné dojednanie, iba tzv. „registra ný vz ah“. Je to prípad nižších 

športových sú aží, v ktorých športovci vykonávajú športovú innos  pre konkrétny športový klub iba 
na základe registrácie za tento klub.  

Prestupy športovcov teda dokážeme diferencova  na: 
1. Prestupy športovcov „zpod zmluvy“ 
2. Prestupy vo ných športovcov 
3. Prestupy športovcov, ktorých k materskému klubu viaže registrácia (registra ný vz ah). 

Nezabudnime, že podmienkach slovenského futbalu aktuálne rozlišujeme aj: 
1. Elektronický prestup2 
2. Tzv. „papierový prestup“ 

Otázka hodnoty prestupu, teda finan nej sumy, za ktorú športovec prestupuje do športového klubu 
dopytu (pracovné ozna enie môže by  „nový klub“) sa odvíja priamo úmerne od hore uvedeného 
typu prestupu. Ak do nového klubu prestupuje športovec, ktorý má s materským klubom platné 
a ú inné zmluvné dojednanie, hodnotou prestupu bude jednak (i) hodnota športovej innosti 
vykonávaná športovcom, ale aj (ii) ocenenie práva na výkon športovej innosti, ktoré patrí 
materskému športovému klubu a ktorého sa v prípade prestupu športovca do nového klubu 
materský klub de facto a de iure vzdáva. Takýto prestup sa môže udia  na základe tzv. „transferovej 
zmluvy“ v ktorej si materský a nový klub vyšpecifikujú vlastnosti prestupu, konkrétne práva 
a povinnosti, no prestup sa môže udia  aj bez existencie tejto zmluvy.  

Je nesporné, že v prípade prestupu vo ného hrá a sa iastka prestupu nebude pohybova  na vysokej 
úrovni, ke že z h adiska nového klubu pôjde iba o prilákanie hrá a – športovca, teda finan ná 
odmena sa bude dotýka  iba ocenenia jeho súhlasu s prestupom.  

Vo všetkých typoch prestupov športovcov (vrátane tretieho) sa výška finan ných nákladov na 
„zazmluvnenie“ hrá a môže odvíja  prípadne od existencie i neexistencie niektorých mechanizmov 
nahradzujúcich náklady klubov, ktoré investovali do výchovy športovca finan né prostriedky.3 

Je však ve mi zaujímavé, že aj v prípade tretieho typu prestupu športovca, teda prestupu športovca 
ktorý je v materskom klube iba registrovaný bez zmluvného dojednania dochádza k oce ovaniu 
prestupu. Ide o ocenenie „súhlasu s prestupom športovca“, ktorý je nevyhnutný a ktorý musí 
materský športový klub udeli  športovcovi aby tento mohol prestup do iného klubu zrealizova . 
Podotknime, že tento súhlas s prestupom športovca nehrá podstatnú rolu v množine 
profesionálnych športovcov – teda v našom prípade futbalistov – ke že tam je tento súhlas krytý 
samotnou povahou transferovej zmluvy, alebo praxou – teda dojednaním nového zmluvného 
dojednania s novým klubom a tým podmieneným súhlasom klubu materského.  

                                                            
1) Takéto ozna enie používajú aj viaceré športové predpisy viacerých druhov športov. 
2) Elektronický prestup je prestup športovca zrealizovaný prostredníctvom „Informa ného systému slovenského futbalu“ ( alej 
len „ISSF“). 
3) Mechanizmus solidarity, výchovné a pod. 
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Existencia súhlasu s prestupom športovca však zvyšuje svoju váhu v rovine neprofesionálneho 
futbalu, teda práve v množine vz ahov športovcov so športovými klubmi na základe registra ného 
princípu bez existencie zmluvného dojednania. 

Na takomto princípe je konštruovaná vä šina športových predpisov dotýkajúcich sa prestupov 
športovcov. V podmienkach slovenského futbalu sú to nižšie citované lánky prestupových 
poriadkov. Spomínaná registrácia športovca v konkrétnom športovom klube prebehne na základe 
jej schválenia národným predstavite om športu (orgánom správy a riadenia príslušného športu, i 
jeho organiza nou zložkou) – teda národným športovým zväzom. Jej prebehnutie je podmienené tak 
platným statusom športovca, ako aj statusom športového klubu ako subjektu organizácie 
a samotného sú aženia. 

Dotknuté predpisy SFZ: 

a) elektronický prestup 

l. 5 ods.9 PP pre profesionálov: 
• V prípade elektronického transferu je materský klub povinný vyjadri  svoj súhlas 

s transferom prostredníctvom elektronického systému ISSF. Pokia  sa materský klub 
v lehote troch dní odo d a doru enia žiadosti o transfer hrá a nevyjadrí alebo požiada 
o stanovenie výšky odstupného Zmierovacou komisiou SFZ, matrika SFZ konanie pozastaví 
o vec postúpi Zmierovacej komisii SFZ. 

l. 5 ods.3 PP pre neprofesionálnych futbalistov: 
• V prípade elektronického transferu je materský klub povinný vyjadri  svoj súhlas 

s transferom prostredníctvom elektronického systému ISSF. Pokia  sa materský klub 
v lehote siedmych dní odo d a doru enia žiadosti o transfer hrá a nevyjadrí, príslušná 
matrika žiados  o transfer hrá a schváli. V prípade, že materský klub súhlas s transferom 
udeli  odmietne, príslušná matrika žiados  o transfer zamietne.  

b) papierový prestup: 

l. 5 ods. 8 pre profesionálnych futbalistov: 
• „...... Pokia  žiados  o transfer hrá a neobsahuje súhlas materského klubu, je nový klub 

povinný zasla  rovnopis žiadosti o transfer hrá a doporu enou poštou materskému klubu 
(podací lístok tejto zásielky je nový klub povinný priloži  k podkladom uvedeným v odseku 
7). Materský klub hrá a je v takom prípade povinný zasla  do 3 dní odo d a doru enia 
rovnopisu žiadosti o transfer hrá a písomné stanovisko klubu matrike SFZ, obsahujúce 
súhlas s transferom, resp. žiados  o stanovenie výšky odstupného Zmierovacou komisiou 
SFZ. V prípade, že sa materský klub v stanovenej lehote nevyjadrí, matrika SFZ konanie 
pozastaví o vec postúpi Zmierovacej komisii SFZ.“ 

l. 6 ods.3 PP pre neprofesionálov: 
• „....... V prípade, že materský klub hrá a s transferom nesúhlasí, príslušná matrika žiados  

o transfer hrá a zamietne.“ 

Je nesporné, že v rovine neprofesionálnych športovcov sa tento súhlas s prestupom športovca 
bude zo strany materského športového klubu oce ova  a toto oce ovanie de facto nahradí výšku 
odplaty za odstúpenie práva na športovcove výkony pri prestupe športovca v rovine zmluvnej pri 
profesionálnych športovcoch. 

V tejto súvislosti považujeme za nevyhnutné upozorni  na právnu úpravu športového klubu, ktorá sa 
vyskytuje v aktuálne platnom a ú innom z. . 300/2008 Z. z. O organizovaní a podpore športu v z.n.p. 
( alej len „ZoŠ“). Robí tak nasledovne: 
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§ 9 ZoŠ:  
„Športový klub je (i) právnická osoba (ii) založená na vykonávanie športu a (iii) na ú as  
v športových sú ažiach organizovaných národným športovým zväzom, (iv) ktorého je 
lenom, alebo medzinárodným športovým zväzom.“ 

„ Športový klub môže by  založený ako ob ianske združenie alebo ako obchodná 
spolo nos  založená na iný ú el ako na ú el podnikania.4) Na ú el ú asti v športovej sú aži 
môžu právnu formu športového klubu ur i  stanovy národného športového zväzu, ktorého 
je športový klub lenom, alebo podmienky ú asti športových klubov v športovej sú aži 
vyhlásenej pod a § 8 ods. 3.“ 

Zo znenia tohto zákonného ustanovenia sú jasné vlastnosti, ktoré športový klub ako subjekt má 
a ktoré si je povinný plni . Okrem iného z tohto ustanovenia pod a nášho názoru pre športový klub 
vyplývajú povinnosti, ktoré si je povinný vo vz ahu k športovcom ktorých združuje – a to i už na 
základe zmluvného dojednania alebo na základe skôr opísaného registra ného vz ahu – plni . Spojka 
„a“ medzi povinnos ami (ii) a (iii) neumož uje výklad hovoriaci bu  o jednej alebo druhej možnosti, 
nutný je ich súbeh a splnenie si oboch z nich, 

Ak si ich neplní, je otázkou, i ho môžeme ipso iure považova  za športový klub. Reakcia výkladovej 
praxe zákonných predpisov v komparácii predovšetkým na z. . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v z.n.p. ( alej len „ObZ“) a na právo obchodných spolo nosti hovorí o skuto nosti, že aj ke  si 
športový klub (obchodná spolo nos  alebo ob ianske združenie) nesplnil svoje povinnosti 
vyplývajúce mu z jeho definície, status športového klubu nestráca.  

Je však možné takýto prístup aplikova  aj na vz ahy, ktorých je ú astný? Nemá nesplnenie si 
niektorej z týchto povinností dopad na hmotnoprávny obsah práv, ktorými disponuje?  

K ú ová otázka predkladaného príspevku znie: „Mení sa hmotnoprávny obsah subjektívnych práv 
športového klubu ako právnickej osoby dotýkajúcich sa prestupu športovca (právo oceni  si súhlas 
s prestupom športovca) ak si športový klub neplní svoje základné – statusové povinnosti?“ 

III. SKUTKOVÁ SITUÁCIA 
Predstavme si potencionálnu situáciu, ak by sa v podmienkach nižších sú aží stalo, že športový klub 
X sa v ligovej sezóne Y/Z – lepšie povedané pred jej štartom – ako klasický ú astník nižších ligových 
sú aží pod váhou subjektívnych rozhodnutí neprihlási do tejto sú aže. 

V tomto momente má na základe registra ného vz ahu „pod svojimi krídlami“ nieko ko športovcov 
– futbalistov. Títo v tomto športovom klube sú, prípadne pred štartom ligovej sezóny prišli aby im 
športový klub zabezpe il ú as  v ligovej sú aži a aby im vytváral podmienky pre výkon športovej 
innosti (teda aby si plnil svoje zákonné povinnosti).  

Je otázkou, o majú futbalisti, ktorí sú v tomto momente k danému športovému klubu registrovaní 
robi , ak im tento klub už nevedie alej zabezpe i  ú as  v ligovej sú aži a teda oni nemohli vykonáva  
športovú innos  za ú elom ktorej sú v danom športovom klube X združení. 

Je faktom a skuto nos ou ktorú nemožno nevidie , že týmto športovcom je týmto postupom 
zabránené vykonáva  športovú innos . Samozrejmým sa (sedliackym rozumom) stáva ich prestup 
do iného športového klubu, a to takého, ktorý sa ú astníkom danej ligovej sú aže stal, teda bývalým 
konkurentom športového klubu X. Množina úsudkov zdravého a správneho uvažovania však bude 
odklonená na druhú ko aj, a prax predstavite ov športového klubu X uvedie do nemého úžasu nielen 
samotných športovcov – futbalistov, ale aj akéhoko vek lena športovej, futbalovej slovenskej 
rodiny. 

Predstavitelia športového klubu X – vedomí si znenia prestupových pravidiel SFZ – samozrejme 
s prestupom „svojich“ športovcov do iného klubu nemajú problém, no podmie ujú ho získaním 
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finan nej iastky poskytnutej im športovcom alebo novým športovým klubom za predmetný 
súhlas s prestupom. Výška finan nej iastky za poskytnutie súhlasu s prestupom konkrétnych 
futbalistov sa pohybuje priamo úmerne nahor v závislosti od dôležitosti – inak povedané – kvalít 
toho – ktorého futbalistu. Tým slabším sa poš astí dosta  súhlas s prestupom za nieko ko sto eur, 
iným – lepším sa nepodarí prestúpi  vôbec, pretože vidina vyplatenia nieko kých tisíc eur sa im 
vz a ovala na míle aleko.  

Nezabúdajme, že sa nachádzame v rovine „neprofesionálneho“ výkonu športovej innosti, a v rovine 
registra ného vz ahu medzi futbalistom a športovým klubom bez existencie zmluvného dojednania. 

Je takýto postup v poriadku ak si v momente prípadného zinkasovania tejto sumy už športový klub 
X neplnil ZoŠ požadované povinnosti?  

Prax môže samozrejme zájs  alej, kedy z tejto doslova – otrokárskej pozície – budú chcie  futbalisti 
uniknú , a požadovanú finan nú iastku športovému klubu X chceli vyplati . Tým, ktorým sa to podarí 
sa po vyplatení predstavite mi vyžadovanej finan nej sumy samozrejme nedostane da ového 
potvrdenia takéhoto výdavku, ktorý by na druhej strane potvrdzoval príjem športového klubu.  

Ak oto íme klobúk zistíme, že športový klub X ako subjekt práva – teda ako ob ianske združenie 
alebo obchodná spolo nos  v súlade s platným a ú inným ZoŠ – vykonal také kroky, ktorými nepriznal 
svoj príjem. 

IV. DÔSLEDKY? 
Z poh adu autora predkladaného lánku je toto predmetné konanie možné vyhodnocova  ako 
dovolené, avšak to len v prípade, ak je športový klub ú astníkom športovej sú aže, vytvára 
podmienky pre výkon športovej innosti – teda vtedy – ak si splnil a sp a všetky zákonom 
požadované podmienky a predpoklady jeho existencie.  

Opak prezumuje nedovolenos  tohto konania. Ak športový klub v ase oce ovania súhlasu 
s prestupom športovca nebol ú astníkom ligovej, športovej sú aže a nijakým spôsobom 
neumož oval športovcom výkon športovej innosti (teda im v jej výkone bránil), na takéto ocenenie 
prestupu pod a názoru autora nemal právo. Nesplnenie zákonných povinností kladených pre 
športový klub ako subjekt organizácie športového odvetvia menilo obsah jeho subjektívnych práv. 
Pod a názoru autora táto situácia menila skutkovú situáciu a to tak, že športový klub na prijatie 
odplaty za súhlas s prestupom športovca lege artis nebolo.  

Je zaujímavé skúsi  definova , v akých medziach sa hýbeme ak sa zaoberáme charakterom možnej 
protiprávnosti tohto stavu. Myslíme si, že roviny uvažovania nás posunú do nasledujúcich rovín: 

• Rozpor s dobrými mravmi / príp. rozpor s poctivým obchodným stykom: 

Zákon . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v z.n.p. ( alej len „OZ“) ustanovuje vo svojom § 3 ods.1 
generálnu klauzulu platnú pre celé súkromné právo. Táto hovorí: 

• „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z ob ianskoprávnych vz ahov nesmie bez právneho 
dôvodu zasahova  do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie by  v rozpore s dobrými 
mravmi.“ 

Nadväzujúce ustanovenie § 39 uvádza: 

• „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo ú elom odporuje zákonu alebo ho 
obchádza alebo sa prie i dobrým mravom.“ 

Vzh adom na to, že poskytnutie súhlasu podmienené prijatím hore vyšpecifikovanej odplaty sa 
udialo v rovine bez možnosti jeho dokázania (možnos  preukáza  športovcom, že k prijatiu odmeny 
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za súhlas s prestupom došlo je takmer nemožná vzh adom na neexistenciu da ového dokladu) sa 
nám táto možnos  vyhodnotenia tejto praxe ukazuje ako neefektívna. 

• Trestnoprávna zodpovednos  

Trestný zákon (z. . 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z.n.p.) vo svojom ustanovení § 276 zakladá 
trestnoprávnu zodpovednos  za trestný in: „skrátenie dane a poistného“. 

• „Kto v malom rozsahu skráti da , poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie 
alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa od atím slobody na jeden 
rok až pä  rokov.“ 

Rovina trestnoprávnej zodpovednosti za toto konanie nám poskytuje širší manévrovací priestor vo 
vz ahu k preukazovaniu, že k takému konaniu došlo. Orgány inné v trestnom konaní vzh adom na 
oprávnenia, ktoré im stanovuje dnes platná legislatíva, disponujú viacerými efektívnymi nástrojmi 
a technikáliami prešetrenia skutkového stavu prebehnutej praxe. To všetko na pozadí vedomosti 
o oprávneniach zákonného vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti vo vz ahu ku konaniu 
predstavite ov športového klubu X. 

• Zneužívanie práva 

Zákaz zneužívania práva je vnímaný ako nástroj a mechanizmus korekcie neobmedzeného výkonu 
subjektívnych práv. Je vnímaný ako generálna požiadavka na výkon práv, ktorý nesmie bez právneho 
dôvodu zasahova  do postavenia a práv tretích osôb. Zákaz zneužitia práva nám ponúka alšiu 
technikáliu právneho náh adu a možného posúdenia spomínanej praxe športového klubu X. Aj ke  
je v rovine obchodnoprávnej následkom zneužitia práva neposkytnutie právnej ochrany (§265 ObZ), 
v rovine ob ianskoprávnej je možné vníma  ako sankciu za zneužitie práva zodpovednos  za škodu 
a jej potenciálnu náhradu, i absolútnu neplatnos  právneho úkonu (§ 39). Aj v tomto prípade však 
strie ame slepými nábojmi. 

• Disciplinárne previnenie vo vz ahu k porušeniu športových predpisov SFZ 

Je otázne, ako by sa k tomuto skutkovému stavu postavila disciplinárna komisia SFZ v prípade, ak by 
sa za ala týmto prípadom zaobera . Je otázne, i existuje záujem ostatných ú astníkov športovej 
sú aže na tom, aby sa takéto športové kluby v slovenskom futbale nevyskytovali.  

Je otázne, i je záujmom športovcov prihlási  sa na stranu tých, ktorí takýto stav považujú za 
negatívny a bojova  za jeho odsúdenie, i jeho zakázanie. Ak je odpove  na ktorúko vek nastolenú 
úvahu pozitívna, potom je podstatné, že športové hnutie je stavané a budované zdola. Nie je celkom 
pravdou, že bez športových klubov by nebol šport, i bez zväzov a asociácií by nebola sú až. 
Nezabúdajme, že bez športovcov by neexistoval ani jeden zo spomínaných subjektov. Ak je aj ich 
záujmom prešetrenie takéhoto stavu, je len na nich jeho iniciovanie a obrátenie sa na príslušné 
orgány zväzu, v tomto prípade orgány SFZ.  

V. SVETLO NA KONCI TUNELA? 
Prestupový poriadok SFZ na túto prax – vzh adom na svoje aktuálne znenie nie je schopný 
zareagova . Preto je omnoho dôležitejšie upozorni  na znenie návrhu prestupového poriadku SFZ 
ktorý by mal za a  po spripomienkovaní dotknutých subjektov a lenov SFZ v priebehu roka 2015, 
ktoré by takúto zavrhnutiahodnú prax priamo vylu oval: 
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Návrh Registra ného a prestupového poriadku SFZ: 

l. 18 ods.12: 

• V prípade transferu amatéra a v prípade transferu profesionála, ktorému skon ilo trvanie 
zmluvy s materským klubom, sa súhlas materského klubu nevyžaduje 

Samozrejme, nesmieme zabúda  na ochranu legitímnych záujmov športových klubov, ktoré musia 
by  kryté a musí im by  umožnené dosiahnu  pri odchode (prestupe) športovca náklady, ktoré do 
neho investovali. Túto problematiku kryje mechanizmus solidarity v prípade mladých hrá ov. A ak je 
konkrétny hrá  pre športový klub dôležitý aj po prekro ení veku od ktorého mechanizmus solidarity 
neplatí, je len a len na športovom klube, aby s doty ným hrá om uzatvorili riadnu zmluvu o výkone 
športovej innosti, z existencie ktorej pri jeho následnom prestupe športový klub samozrejme vy aží 
svoje nároky. 

Návrh „Nového zákona o športe“: 

Ak predmetnú situáciu nedokážu rieši  športové predpisy, je otázkou, i by to nemohol urobi  
aktuálne pripravovaný „návrh Nového zákona o športe“ formuláciou: 

„Športovec má právo slobodne sa rozhodnú , za ktorý športový klub alebo športový zväz bude 
vykonáva  šport; to neplatí, ak je športovec viazaný k športovému klubu alebo k športovému zväzu 
zmluvou registrovanou v informa nom systéme športu alebo ak športový klub alebo športový zväz, 
do ktorého sa športovec rozhodol zaregistrova , s registráciou nesúhlasí.“ 

VI. ZÁVER ALEBO PRE O SME TU? 
Predkladaný príspevok autora mal za cie  nezabudnú  upozor ova  a poukazova  na možné nekalé 
praktiky predstavite ov ktorýchko vek subjektov športu v podmienkach Slovenskej republiky. Sú to 
praktiky, konania a návyky udí, vo i ktorým sa v prípade ich existencie musíme ohradi .  

Musíme sa vo i nim ohradi  ako predstavitelia SFZ, ako ochrancovia športovcov, ako ochrancovia 
integrity športových sú aží, ale aj ako ochrancovia iných – poctivých športových klubov. Nie je to – 
aj ke  sa to tak na prvý poh ad môže javi  – iba záležitos ou športovej obce.  

Každý z nás má právo by  efektívny, má právo pomenováva  problémy, právo navrhova  riešenia i 
predstavova  vízie. Nie je to však iba naším právom, javí sa správne, ak to vnímame ako našu 
povinnos . Ob úbená fráza autora v znení: „zlo zví azí ak sa o dobre prestaneme rozpráva “ sa nesie 
ako povestná ervená ni  celým obsahom predkladaného príspevku. Aspo  taký bol pôvodný cie  
príspevku, autora a jeho vnímania športu na Slovensku, i na celom svete.  

To všetko pre športovcov, športové kluby, futbal i šport ako celospolo enský fenomén. To všetko 
pre nás, pre Vás, naše deti, pre nasledujúce generácie, pre celú spolo nos  ale hlavne – pre lepšie 
a hodnotnejšie zajtrajšky.  

Venované môjmu otcovi. 
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PREVENTÍVNE LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV  
 

PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATIONS OF SPORTSPERSONS/SPORTSPEOPLE 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu 
a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych 
prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonáva  v mnohých športových 
odvetviach. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The author focuses on the issue of preventive medical examinations – and in general – also on the topic of health 
of sportspeople. At the same time, he deals with the assessment of the health of sportspeople. He also analyses 
the importance and the contents/elements of preventive medical examinations in sports especially from the 
perspective of their decline in current sports. 

 

V ostatných dvadsiatich piatich rokoch sa v mnohých športových odvetviach prestali vykonáva  
pravidelné preventívne prehliadky športovcov. Iba minimum športových zväzov pokra ovalo 
a striktne dodržiava správnu zásadu – minimálne raz ro ne, a to najlepšie pred za atím aktuálnej 
sezóny, vykona  preventívnu lekársku prehliadku na pracoviskách telovýchovného lekárstva 
a v prípadoch prekonania ochorení s vysokými horú kami alebo dlhotrvajúcich zranení prehliadku 
zopakova  a zisti  tak prípadné zmeny zdravotného stavu, ktoré by mohli limitova  športovcovu 
výkonnos  alebo po as zá aže spôsobi  závažnejšie poškodenia zdravia až náhlu smr . 

Riziko poškodenia zdravia športovaním môže by  prítomné vo všetkých vekových kategóriách 
a predchádza  sa mu dá skuto ne najlepšie len vtedy, ak športovec pozná komplexne svoj zdravotný 
stav a jeho tréner mu môže po konzultácii s lekárom stanovi  primerané tréningové za aženie 
a meni  pod a potreby jeho intenzitu. Obsahom lekárskej prehliadky musí by  posúdenie telesného 
rozvoja, komplexné vyšetrenie zdravotného stavu a hodnotenie funk nej zdatnosti. 

Pre posudzovanie telesného rozvoja sa meria výška, váha a zloženie tela. Pri výbere talentov je 
niekedy nevyhnutné predpoveda  kone nú výšku (pre dospelos ) už v žiackom veku. Je to dôležité, 
pretože niektorí športovci môžu v žiackom veku rýchlo rás  a podáva  dobré športové výkony, ale 
v dospelosti môžu svojimi výkonmi klesnú  na priemer. Rovnako tak posudzovanie hmotnosti (váhy) 
je dôležité, narastá nám totiž problém s detskou obezitou – preto je potrebné posudzova  pomer 
hmotnosti k výške a obe hodnoty zaznamenáva  priebežne. Ve ký význam má ur enie zloženia tela 
– podiel aktívnej telesnej hmoty a percenta tuku, ako aj kompletné antropologické vyšetrenie 
obsahujúce vyšetrenie telesného typu (somatotyp) a ur ovanie rôznych d žkových i šírkových 
ukazovate ov aj ich vzájomné vz ahy. 
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Preventívne vyšetrenie musí zah a  kompletné posúdenie všetkých orgánových systémov tela 
športovca, ide teda o rozsiahly komplex. Otázky smerujú na jednotlivé obdobia tréningového cyklu 
(prípravné, hlavné, prechodné), na zloženia a dávky tréningových jednotiek, denný režim, 
stravovanie, podporné prostriedky. Rovnako tak sa nesmie zabudnú  na prekonané ochorenia 
v minulosti (reumatická horú ka, asté angíny, zápal obli iek, infek né ochorenia, alergie, zápalové 
ochorenia srdca a pod.) a sú asné ažkosti (zranenia, chronické ochorenia – cukrovka, ažkosti so 
štítnou ž azou a pod.), užívané lieky a nosenie zdravotníckych pomôcok. Dôležité je aj zis ovanie 
poškodenia zdravia rodi ov a súrodencov, ktoré sa týkajú najmä ochorení srdcovo – cievneho 
systému, vysokého tlaku, cukrovky alebo k bových ažkostí.  

Ve ký dôraz sa kladie na vyšetrenie srdcovo-cievneho systému, kvôli prevencii náhlej smrti. Aj preto 
treba vyšetri  pokojové EKG a potom to isté vyšetrenie zopakova  v priebehu za aženia. U športovcov 
sa ve mi asto vyskytujú najrozli nejšie srdcové šelesty a na EKG rôzne abnormality krivky, ktoré je 
treba ve mi citlivo a zodpovedne posudzova  a zisti  prí iny. Ve mi asto môže ís  o prejavy vyššieho 
krvného tlaku, aktuálne alebo predchádzajúce postihnutie srdca zápalom (myokarditída), prípadne 
iný typ poškodenia, ale aj o pretrénovanie, výskyt chronických zápalových ložísk v prínosových alebo 
elových dutinách, mandliach, žl níku, prostate, mo ovom mechúre, na zubných kore och. Všetky 

tieto problémy je potom nevyhnutné rieši  spolo ne so špecialistom (ORL, stomatológ, 
gastroenterológ, urológ a alší).  

Dôležité je aj vyšetrenie dýchacieho systému. Ak sú akéko vek pochybnosti, je dôležité urobi  
röntgenové snímky a zabezpe i  prípadné alšie vyšetrenie u špecialistu na p úcne ochorenia, alergie 
a imunológiu. 

Vyšetrenie pohybového systému musí obsahova  hodnotenie držania tela i jeho jednotlivých astí 
a pohybových prejavov, najmä chôdze. Dôležité je vyšetrenie chrbtice, bedrových aj kolenných k bov 
a orienta ne aj ostatných k bových spojení, vyšetrenie svalstva a ur enie aktuálnej pohyblivosti, 
z dôvodu prevencie pre aženia alebo trvalého poškodenia. Orienta ne sa vyšetruje aj tráviaci systém 
a sluch, robí sa ušné, kr né, o né a neurologické vyšetrenie a v prípade diev at sa odporú a 
preventívna ro ná prehliadka u gynekológa.  

Každé preventívne telovýchovno-lekárske vyšetrenie je doplnené o chemické vyšetrenie mo u 
a vyšetrenie sedimentu. V prípade pozitívneho nálezu sa dop a alšími vyšetreniami. 
Neoddelite nou sú as ou vyšetrenia je aj vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, hematokrit), 
robievajú sa aj alšie hematologické a biochemické vyšetrenia pod a požiadaviek hrá a a jeho lekára 
aj trénera. 

Dôležitou sú as ou posudzovania zdravotného stavu športovca sú funk né skúšky (zá ažové testy), 
pri ktorých sa merajú a hodnotia reakcie rôznych orgánových systémov (najmä srdca a p úc) na rôzne 
typy a druhy zá aže. Je množstvo zá ažových testov, ktoré sa rozde ujú pod a rôznych kritérií 
a vykonávajú na rôznorodej úrovni – pod a technického vybavenia pracoviska (bicyklová ergometria 
a bežiaci koberec, výskokový ergometer a podobne). 

Pri vo be metód zá ažového testu je nevyhnutné prihliada  aj na vek a pohlavie vyšetrovaného. 
Najmä u detí je totiž potrebné vzia  do úvahy ich rast, vývoj a zvláštnosti fyziologických funkcií 
a všetky alšie odlišnosti od dospelého športovca (napr. odozva na telesné za aženie, chorobné stavy 
a ich priebeh, nervová labilita, syndróm bieleho pláš a at .). Zá ažové vyšetrenie poskytuje iba 
informácie všeobecného rázu. Pokia  má športovec problémy, odporú ajú sa opakované a rozšírené 
vyšetrenia u špecialistu. 

V závere lekárskej prehliadky zhodnocuje lekár výsledky celého preventívneho vyšetrenia, ktoré 
potom konzultuje s trénerom a oddielovým lekárom. 
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P.S. Talenty a prehliadky 

as ukázal aj to, že cestu úspechu môžeme absolvova  do ví azného konca iba vtedy, ke  talentovaní 
nasledovníci sú asníkov urobia všetko preto, aby mali pevné zdravie a intenzívne pod ahnú 
športovaniu tak, že sa stane skuto ne ich celodenným zamestnaním i koní kom a oddane ho budú 
prežíva  aj v svojich snoch. 

Prvým krokom je ur ite rozhodnutie. Nekompromisné a pravdivé, ktoré zna í, že pre šport dokážem 
urobi  naozaj „všetko“. Stane sa hlavnou nápl ou môjho života a pravidelne budem podlieha  jeho 
zvodom, nepremrhám svoj talent, budem skuto nou hviezdou, pracujúcou v prospech reprezentácie 
svojho klubu, štátu a predovšetkým seba. Lebo chcem! 

Otrepaná fráza „v jednoduchosti je sila“ nemala nikdy vä šiu silu významu. Tak málo sta í! Len ma 
objavi  ako vynikám. Nájdeme chlapcov a diev atá, ktorým nerobí ažkosti zvládnu  základy nimi 
vybraného športu, ktorí sú dostato ne rýchli a koncentrovaní. A ke  ich nájdeme, tak o s nimi? Budú 
zdraví? Narastú do dostato nej výšky a budú ma  zodpovedajúcu fyzickú konštitúciu? Majú 
genetické predpoklady? Ako to zistíme, ako to zis ujeme? Po medicínskej stránke skoro nijako. 

Pravidelnú lekársku kontrolu detí (a nielen talentov) na špecializovaných pracoviskách treba 
vykonáva  špecializovane a v dostato nej miere. Kým v nedávnej minulosti sme si dovolili 
kontrolova  rastúce deti aj dvakrát do roka a potom pod a potreby aj viackrát, vykonáva  
nadštandardné vyšetrenia, dnes sme radi, ke  sa to podarí aspo  raz – tak ako to prikazuje rozpis 
sú aží, ale len v niektorých športoch. Zabúdame na investície do prevencie a zdravia, ale aj do 
nadštandardných vyšetrení našich budúcich hviezd, pýchy národa, potenciálnych reprezentantov, 
ale aj tých, ktorí budú reprezentova  našu dedinu. Pre o? 

Zdravý šport sa dá zaži  len so zdravými športovcami. Iba vtedy dokážeme rozvinú  aj potenciálne 
talenty, ktoré nám investície ur ite vrátia a prinesú zisky. A váše  pre šport bude rás ... 

 



 

 

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – VEREJNÉ DIŠPUTY K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE – 
OTÁZKY A ODPOVEDE (OTÁZKY BOLI ZASLANÉ CEZ APLIKÁCIU SLIDO) 

 
VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (JANUÁR – MAREC 2015) 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – VEREJNÉ DIŠPUTY K NÁVRHU ZÁKONA O ŠPORTE – 
OTÁZKY A ODPOVEDE (OTÁZKY BOLI ZASLANÉ CEZ APLIKÁCIU SLIDO)  

PRACOVNÁ SKUPINA U PS 
 

SLIDO – otázky a postrehy z verejných dišpút k návrhu zákona o športe konaných d a 22.4. 
(Bratislava), 29.4. (Košice) a 6.5.2015 (Žiar nad Hronom) a odpovede lenov pracovnej skupiny na 
prípravu návrhu zákona o športe (Zají ková, Surmajová, Hlivák, Rybánsky, ollák a Sepeši). 

Viaceré otázky zaslané cez SLIDO boli obdobné ako otázky a pripomienky, ktoré odzneli v rámci 
verejných dišpút k návrhu zákona o športe.  

Na základe pripomienok a vystúpení ú astníkov si lenovia pracovnej skupiny podstatne rozšírili 
h bku svojho poznania jednotlivých tém o poh ad na problémy v športe, ktoré vnímajú ako ve mi 
aktuálne ú astníci verejnej dišputy. Viaceré ustanovenia návrhu zákona boli upravené práve na 
základe poznatkov získaných v rámci verejnej dišputy vrátane zaslaných písomných pripomienok, za 
o všetkým aktívnym ú astníkom akujeme.  

Spojme synergicky svoje schopnosti, znalosti a skúsenosti na prospech lepšieho návrhu zákona 
o športe, pre Slovensko, pre jeho ob anov, pre nás! 
________________________________________________________________________________ 

U PS, aj v mene ú astníkov verejných dišpút v Bratislave, Košiciach, Žiare nad Hronom i tých, ktorí 
si ich pozreli on-line, AKUJE: 

PARTNEROM projektu (STARS & FRIENDS Nadácia, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, 
s. r. o., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),  

SPOLUORGANIZÁTOROM verejných dišpút (Slovenský zväz adového hokeja, Slovenský futbalový 
zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, Mesto Košice, Mesto Žiar nad 
Hronom), 

i alším PARTNEROM projektu (Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, 
Respect Slovakia, s.r.o.) za možnos  zorganizova  verejné dišputy na vysokej organiza nej, 
technickej i spolo enskej úrovni. 

Osobitne by sme sa chceli po akova  za pomoc ako aj za profesionálny i udský prístup k podujatiu 
pánom Antalovi, Neme kovi, Klimentovi, Havrillovi, Šumichrastovi, Letkovi, ollákovi, Válekovi 
a paniam Munkovej, Sepešiovej a Tokárovej. 

AKUJEME! 
________________________________________________________________________________ 

1. V našom klube sa výška lenského stanovuje na základe internej dohody, vi . 
www.mkkosice.sk 

akujeme za ukážku ako je možné vybera  lenské v „športovej organizácii“.  
Povinnos  vybera  lenské sa zavádza pri športových kluboch a zväzoch, ktoré sú ob ianskymi 
združeniami avšak iba vtedy, ak sa uchádzajú o využitie verejných prostriedkov. Inak je lenské 
výhradne vecou združenia. Pre športové organizácie, ktoré nemajú formu ob ianskeho 
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združenia a zú ast ujú sa sú aží organizovaných príslušným zväzom zavádzame povinnos  plati  
ro ný príspevok na innos .  
Návrh zákona vychádza sa z princípu, že ak sa majú na innos  športovej organizácie použi  
verejné prostriedky vyzbierané v rámci daní od ob anov a firiem, je primerané a spravodlivé, 
aby sa na innos  združenia „vyzbierali“ aj príslušníci subjektu podporovaného z verejných 
zdrojov. Výšku lenského/príspevku na innos  si na alej budú ur ova  športové organizácie 
pod a vlastného uváženia, lenské však nesmie by  nižšie ako je zákonom ustanovená výška pre 
fyzické osoby, resp. právnické osoby. 
 

2. Bude povinná registrácia športových asistentov? 
Áno, hoci sa v zákone nebude tento pojem používa  (na základe vyhodnotenia pripomienok 
z dišpút), takáto osoba sa bude registrova  v ISŠ a pod a § 5 ods. 2 písm. b) návrhu zákona sa 
bude považova  za športového odborníka.  
 

3. Športoví odborníci a ich pracovnoprávny vz ah: bude sa v príprave vzorových zmlúv myslie  
aj na skuto nos , že niektorí vykonávajú špecializované innosti ako právnická osoba? 
Navrhuje sa aby športoví odborníci mali primárne postavenie SZ O. „Vykonávanie innosti 
športového odborníka sa posudzuje ako výkon samostatnej zárobkovej innosti, ak sa športový 
odborník so športovou organizáciou nedohodne inak.“ Týmto znením je umožnené, aby sa 
športový odborník mohol so športovou organizáciou dohodnú  na zmluvnom vz ahu pod a 
tohto zákona, Zákonníka práce alebo pod a zákona o dobrovo níctve, pod a obsahu vz ahu. 
Podotýkam, že športoví odborníci nevykonávajú svoju innos  ako právnická osoba ale 
vykonávajú ju pre právnickú osobu, ku ktorej môžu ma  rôzny právny vz ah a táto právnická 
osoba má zmluvu s organizátorom sú aže, na základe ktorej zabezpe uje/dodáva 
organizátorovi objednané „služby/výkony“. Ak by mali športoví odborníci (rozhodcovia, tréneri) 
vykonáva  špecializované innosti ako právnická osoba, mal by ma  ur eného zodpovedného 
zástupcu, ktorý sp a podmienky odbornej spôsobilosti na výkon príslušnej odbornej innosti. 

 
4. Vz ah ŠPORTOVEC – KLUB z poh adu príjmov od športovcov do klubu ( lenské? úhrada faktúr 

za výkon špec. inností – pri s.r.o.), v akom vz ahu sú deti a mládež s klubom: a.s., s.r.o. ak 
neplatia lenské? 

lenské sa vyberá v klube, ktorý má právnu formu ob ianskeho združenia a vyberá sa od lenov 
ob ianskeho združenia, ktorí sú jeho lenmi. Tí z titulu lenstva v združení majú lenské práva 
podie a  sa pod a stanov na riadení, rozhodovaní a kontrole združenia priamo alebo 
prostredníctvom volených orgánov združenia. Ak sa vyberá „ lenské“ v kluboch s právnou 
formou a.s. alebo s.r.o., zrejme sa tak ozna uje „príspevok“ na innos  klubu, s ktorým však nie 
je spojené žiadne právo na podie anie sa na riadení, rozhodovaní alebo kontrole klubu s inou 
právnou formou napr. a.s. alebo s.r.o. Ten kto platí napr. v a.s. takýto príspevok (nepravé 
lenské) sa môže rozhodnú , i ho zaplatí a zverí prostriedky klubu na ich využitie na innos  

klubu (mal by vedie , na o budú použité) alebo si môže vybra  iný klub, ktorý bude ma  formu 
ob ianskeho združenia, kde sa v prípade lenstva v klube môže v súlade so stanovami združenia 
aktívne zapoji  do plánovania, riadenia a kontroly procesov v klube a tomuto klubu uhradi  
lenské. Z poh adu príjmov klubu od športovca, ak je klub obchodná spolo nos , ide bu  o cenu 

za službu, ktorú klub športovcovi poskytuje (napr. trénerskú innos , organizovanie športových 
podujatí a pod.) alebo príspevok na innos  klubu (dar).  
 

5. Myslelo sa pri tvorbe zákona aj na nové rámcové u ebné plány pre ZŠ so športovými triedami?  
Max 3 hodiny športu v rámci týžd a?  
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Je ambíciou zákonom racionalizova  innos  športových tried v záujme podpory športu 
a mladých športovcov. Konkrétne táto otázka nebola ešte otvorená ale budeme sa aj ou 
zaobera  na najbližších stretnutiach so zástupcami MŠVVaŠ SR i športových škôl.  
 

6. Ak športovec v kolektívnom športe bude ú astníkom MS v športe, ktorý nie je olympijským 
športom a ani v registri SportAccordu nebude ma  nárok na náhradu mzdy po as 
reprezentácie? 
Žia  Slovenská republika sa nebude vedie  postara  o všetkých 991 športových aktivít, ktoré boli 
doposia  identifikované. Bude sa snaži  postara  o 92 športov, v ktorých je celkom 215 
športových disciplín, o je dos  široká ponuka pre športovcov, aby si vybrali šport, v ktorom 
podpora štátu bude garantovaná. Ak si vyberie iný šport, je to vo ba športovca so všetkými 
dôsledkami a súvislos ami. Bližšie zdôvodneniu podpory 92 uznaných športov na centrálnej 
úrovni je uvedené v tomto príspevku:  
http://www.ucps.sk/Ktore_druhy_sportov_bude_Slovensko_financovat_systematicky_na_cent
ralnej_urovni 
 

7. Ke  hovoríme o REPREZENTÁCII SR, o akých kategóriách hovoríme ??? Definuje sa to v Zákone 
?? Zaujíma ma napríklad kategória MASTERS a reprezenta né akcie v tejto kategórii na 
rôznych majstrovstvách… 
Ke  hovoríme o reprezentácii SR, hovoríme o všetkých vekových kategóriách. Ak by sa úprava 
mala týka  iba niektorej vekovej kategórie muselo by to by  takto výslovne upravené. 
Kategórie MASTERS sú definované/chápané v rôznych športoch rozdielne (napr. plávanie, golf, 
kulturistika, tane ný šport a pod.). Ak pôjde o sú aže kategórie MASTERS v športe uznanom 
MOV, SPV alebo SportAccord, na ktoré vyslal reprezentáciu národný športový zväz, ú as  týchto 
športovcov bude môc  by  podporená z príspevku uznanému športu, ktorý obdrží príslušný 
národný športový zväz. Pri ostatných športoch by mal osta  zachovaný sú asný režim podpory 
prostredníctvom dotácie na centrálnej alebo aj na regionálnej a miestnej úrovni. Nové možnosti 
financovania by pre tieto športy vrátane zabezpe enie pokrytia nákladov reprezentácie vo 
všetkých kategóriách mala prinies  „zmluva o sponzorstva v športe“. 
 

8. Ktorá v podmienkach nového Zákona o športe bude tá najvýhodnejšia forma právnej 
subjektivity pre športový klub/z poh adu klubu, z poh adu športovca kolektívneho športu kat. 
detí a mládeže? 
Športový klub bude môc  vzniknú  v akejko vek forme právnickej osoby, teda nielen ako 
ob ianske združenie alebo obchodná spolo nos  ako je tomu dnes – navyše založená za ú elom 
iným ako je podnikanie ako je tomu dnes pod a aktuálneho zákona o športe 300/2008 Z. z.  
Je preto len na výbere osôb (zakladate ov), ktoré chcú športový klub založi , akú právnu formu 
zvolia. Môžu voli  – ako uvádzame – obchodnú spolo nos , ob ianske združenie, alebo niektorú 
z ostatných právnických osôb pod a § 19 z. . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník.  
Klub však na ú ely výkonu športu môže predstavova  aj združenie fyzických osôb bez toho, aby 
si muselo vytvára  právnickú osobu. 
Niekedy je výhodnejšie založi  ob ianske združenie, u ktorého je spravidla menší problém získa  
prostriedky z verejných zdrojov napr. na mládež (VÚC alebo mesto/obec), ako pri obchodnej 
spolo nosti, kde je vnímaná obava, že prostriedky na mládež môžu skon i  vo výplatách 
profesionálov. Je na každom klube, aby sa poradil a zvolil si právnu formu, ktorá bude jeho 
budúcim požiadavkám vyhovova  najlepšie. Ak klub dôjde po as fungovania k poznaniu, že by 
mu viac vyhovovala iná právna forma, je možné vykona  transformáciu v súlade s právnym 
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poriadkom i predpismi príslušného športového zväzu s dôrazom na zabezpe enie ochrany 
integrity športu/sú aže. 
 

9. Aká v sú asnosti akceptovaná vo ná živnos  (so zameraním na šport) bude akceptovaná pre 
možnos  registrácie športového klubu s právnou subjektivitou s.r.o., príp. a. s. v IS? 
Pod a návrhu zákona by mal by  „športový klub“ definovaný ako „právnická osoba, ktorej 
predmetom innosti je športová innos  spo ívajúca vo vytváraní vhodných podmienok na 
šport, vykonávaní športu pod odborným vedením, organizovaní športových podujatí a ú asti 
jednotlivcov alebo družstiev v sú ažiach organizovaných športovým zväzom, ktorého je lenom 
alebo medzinárodnou športovou organizáciou“. 
Z uvedeného je zrejmé, že pri športovom klube hlavným ú elom/cie om vzniku a existencie 
právnickej osoby nie je podnikanie, ale športová innos . Preto v prípade obchodných 
spolo ností na túto innos  nebude potrebné žiada  o vydanie živnosti ale ako predmet innosti 
bude potrebné uvies  v zakladate skej listine (spolo enskej zmluve) „športová innos  pod a 
§ 15 ods. 1 zákona o športe“. 
V sú asnosti si obchodné spolo nosti pôsobiace ako športové kluby zapisujú do predmetu 
innosti:  

„športový klub – vykonávanie športu a ú as  v športových sú ažiach organizovaných národným 
športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo medzinárodným športovým zväzom pod a 
§ 9 zákona . 300/2008 Z. z.“ 
 

10. Pre o nie je snahou definova  novú formu právnej subjektivity (napríklad š.o.) pre športové 
organizácie a tým preh adnejšie, jednoduchšie stanovi  jasné podmienky vo vnútri 
športových klubov? 
Tým, že dôjde k liberalizácii právnych foriem športových klubov – teda k ich praktickému 
rozšíreniu (ich právnych foriem) oproti sú asnému stavu, pracovná skupina nepozná pozitíva 
a prínosy vytvárania novej právnej formy športového klubu ako oddelenej právnej entity od jej 
zakladate ov. 
Založenie nového typu právnickej osoby – športovej organizácie by bol nový prístup, ktorý 
pracovná skupina neaplikovala. Bola zvažovaná možnos  vytvorenia nového osobitného typu 
právnickej osoby pre národný športový zväz, vzh adom na jeho špecifické postavenie a úlohy.  
 

11. V štruktúre mi chýbajú centrá vo ného asu, vytvorené pri školách a odvádzajú množstvo 
roboty hlavne pri práci s de mi tam, kde nie sú vytvorené podmienky na vytvorenie klubu 
pod a tohoto zákona. 
Centrá vo ného asu sa budú zrejme spolo ne so športovými klubmi a školami uchádza  
o využitie športových poukazov, ktoré by mal nový zákon o športe zavies . Centrá vo ného asu 
sú prevažne v pôsobnosti miestnej a regionálnej samosprávy a ich innos /úlohy sú upravené 
v iných právnych predpisoch (najmä v školskom zákone), nie v „zákone o športe“. Navrhujeme 
zavies  novú povinnos  poskytova  odbornú innos  napr. trénerskú innos  v CV  
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb registrovaných v IS športu. 
 

12. Pod a navrhovanej úpravy zmluva medzi klubom a športovcom musí ma  množstvo 
podstatných náležitostí (napr. písomná forma) inak je neplatná – aj pri dobrovo níkoch 
amatéroch – nejde o prehnanú administratívu? 
Sledovaných cie ov je viacero – od ochrany športovcov, cez transparentnos  športových vz ahov 
v SR, až po zabezpe enie kontrolovate nosti toku finan ných prostriedkov v športe. Pod a 
navrhovanej úpravy môže ma  športovec – amatér, svoj vz ah so športovým klubom založený 
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jednak na základe registra ného vz ahu – t. j. bez písomnej zmluvy, iba na základe toho, že je 
k danému športovému klubu registrovaný v národnom športovom zväze. Ak sa však športovec 
a klub rozhodnú, že svoj vz ah chcú preklenú  do stavu zmluvného, musia sa zaradi  pod 
príslušný zmluvný typ a splni  jeho základné náležitosti. Ak športovec a športový klub zmluvu 
uzavretú ma  nebudú, vzniká riziko že športovec môže športový klub kedyko vek opusti  
(v rámci prestupových možností v danom športe), a pre klub vzniká riziko neudržate nosti 
kolektívu. Ide o zmenu filozofie týchto vz ahov, nako ko navrhuje sa zákonom vytvori  model, 
ktorý dáva benefity tým, ktorí aj v rovine poloprofesionalizmu (amaterizmu) zavedú zmluvnú 
stabilitu. Samozrejme, ak už existuje zmluva, je legitímny záujem na tom, aby bola registrovaná. 
Nemyslíme si, že toto môže by  prejavom prehnanej administratívy, práve naopak, je to prejav 
zvýšenej snahy o posilnenie právnej istoty vz ahov v športe.  
 

13. Kto bude posudzova , i je športovec v kategórii profesionál alebo amatér v zmysle vami 
navrhovanej definície? 
Profesionálom v kolektívnych športoch je na ú ely tohto návrhu zákona športovec vykonávajúci 
šport ako závislú innos  a tiež ako svoju hlavnú ekonomickú innos , ktorú vykonáva nad rámec 
ustanovený zákonom (napr. ur itý po et hodín do týžd a, dní do mesiaca/roka a pod.). Inak 
povedané, ak športovec neprekra uje tento asový rámec vykonávania športu, alebo ak 
športovec nie je zmluvne viazaný zú ast ova  sa tréningového procesu (dobrovo ná ú as  na 
tréningovom procese sa v takom prípade nebude bra  do úvahy), alebo ak sa zú ast uje len 
jednotlivého podujatia alebo viacerých podujatí v krátkom asovom úseku, je amatérom.  
Je zodpovednos ou športovej organizácie, aby zoh adnila, i je športovec profesionálom alebo 
amatérom. Ak totiž nebude považova  za zamestnanca (s prislúchajúcou ochranou) športovca, 
ktorý je zjavne, vzh adom na vykonávanú športovú innos  profesionálom, vystaví sa možnému 
postihu tak (i) zo strany orgánov pôsobiacich vo sfére ochrany zamestnancov (inšpektoráty 
práce), ako aj (ii) zo strany orgánov vyvodzujúcich zodpovednos  v oblasti daní a odvodov 
(da ové úrady).  
 

14. Ako majú fungova  športové poukazy? Pre o je termín vydania poukazov k 10.9., rovnako ako 
pri vzdelávacích poukazoch, ke  financovanie škôl sa vždy berie k 15.9. a je s nimi problém 
pri prestupe žiaka? 
Diskusie uskuto nené v rámci verejných dišpút nás priviedli k poznaniu, že koncept distribúcie 
športových poukazov bude vyriešený inak ako pri vzdelávacích poukazoch. Mali by sa 
distribuova  prostredníctvom IS športu a distribúcia by mala by  pružnejšia vrátane možnosti 
vykonania zmien v umiestnení športového poukazu z objektívnych alebo aj subjektívnych 
dôvodov.  
 

15. Pod a Ústavy SR vykonávajú súdnictvo všeobecné súdy – nie je zriadenie špeciálneho stáleho 
súdu pre šport protiústavné rovnako ako niekdajší špeciálny trestný súd? 
Pri koncipovaní Stáleho súdu pre šport sme vychádzali z lánku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky a zoh adnili judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (vrátane rozhodnutia ÚS 
SR k niekdajšiemu špeciálnemu trestnému súdu) a Európskeho súdu pre udské práva. Podobne 
ako bol napokon vytvorený špecializovaný trestný súd namiesto špeciálneho trestného súdu, 
máme za to, že rovnako môže by  akceptovate ný aj súd pre šport – pokia  sa zabezpe ia všetky 
štandardy spravodlivého procesu a definovania tohto orgánu ako „iného orgánu“ pod a lánku 
46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.  
Malo by však pritom primárne ís  o orgán sui generis – osobitný orgán riešenia sporov v športe, 
tak ako osobitné druhy orgánov riešenia sporov existujú napríklad vo sfére elektronických 
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komunikácií, i bankovníctva. Tento orgán bude orgánom s právomocou v športe, pri om však 
ostane zachovaná primárna možnos  rieši  si spory v rámci daného športového odvetvia pred 
na to príslušnými orgánmi, ak takéto existujú. Súd bude kona  iba v prípade, ak sa na neho 
strany sporu obrátia a vždy bude skúma , i ten – ktorý konkrétny spor nemá právomoc 
rozhodova  iný – zväzový orgán. 
Samozrejme, otázku ústavnosti tu v kone nom dôsledku môže posúdi  iba Ústavný súd SR. 
Uvedený koncept riešenia sporov sme pri jeho príprave konzultovali mimo iného aj s viacerými 
renomovanými ústavnými právnikmi. 
 

16. Musia by  športovci lenmi národného športového zväzu? Ak nie, ako sa rieši lenské vo 
vz ahu k NŠZ? 
Zásadne sa predpokladá, že každý športovec podie ajúci sa na organizovanej športovej innosti 
v Slovenskej republike bude v zmysle zákona považovaný za registrovaného príslušníka 
národného športového zväzu, ím sa pokrývajú aj doterajšie inštitúty „príslušnosti k zväzu“ 
a pod.  
Každý, kto bude registrovaným príslušníkom v organizovanom športovom klube, ktorý je 
lenom národného športového zväzu, bude aj sám považovaný za príslušníka národného 

športového zväzu. Zákon o športe tieto spojitosti pokrýva pomenovaním „klubovej príslušnosti“ 
a „zväzovej príslušnosti“. Tým sa zabezpe uje aj právomoc zväzu (disciplinárna a iná) nad 
jednotlivými športovcami a ostatnými osobami s príslušnos ou k zväzu, ktorá je nevyhnutne 
potrebná pre možnos  uplatnenia športových predpisov príslušného športového zväzu vo i 
týmto osobám.  
 

17. Pre o sa zavádza povinnos  nadpolovi nej ú asti delegátov na konferenciách, aby boli 
uznášaniaschopné? Môžu sa sta  nefunk nými. Možnos  uznášaniaschopnosti pri akejko vek 
ú asti prirodzene vedie k ú asti delegátov, ktorí vedia, že sa konferencia uskuto ní bez 
oh adu na po et zú astnených delegátov. 
Táto otázka sa po novom navrhuje rieši  obdobne ako pri valnom zhromaždení v obchodných 
spolo nostiach. V tejto sfére ešte budeme robi  obsahové zmeny v znení návrhu zákona, pri 
ktorých sa zoh adní aj tento argument. 
 

18. Nemáte pocit, že tak ako v spolo nosti je základným lánkom rodina, tak v športe je to 
športový klub? Nemalo by sa od toho by sa malo odvíja  postavenie klubu v hierarchii športu? 
Je nespochybnite né, že v kolektívnom športe sú to práve kluby, kto organizuje športovú innos  
športovcov. Menej výrazná, ale stále podstatná je táto rola klubov v prípade individuálnych 
športovcov. Pod a nášho názoru text návrhu zákona o športe nezaznáva význam klubov, ani im 
nepriznáva nedôstojné, i nedostato ne upravené miesto v hierarchii slovenského športu. 
Zákon nemôže normatívnym textom ustanovi , kto je „základným lánkom športu ako takého“. 
Je dôležité si uvedomi , že športový klub bez športovca by bol rovnakým spôsobom 
nenaplneným ideálom ako športovec bez športového klubu. Nemyslíme si, že návrh zákona 
o športe niekedy mal, i má ambíciu rieši  tento vz ah definovaním, kto je v organizácii 
športového odvetvia dôležitejší, nako ko to je „nesplnite ná legislatívna úloha“, koniec koncov 
by bola aj kontraproduktívna. 
 

19. Pre o sa Slovenská republika zbavuje právomoci uzna  nejakú innos  za šport? o ak 
medzinárodná organizácia (najmä pri neolymp. športoch) vystúpi z MOV, MPOV alebo 
SportAccord a my na to nemáme dosah. 
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Pracovná skupina nevidí praktickejšie a pragmatickejšie riešenie spôsobu uznávania fyzických 
aktivít za šport ako formou odkazu na nadnárodnú organizáciu, ktorá vypracovala skuto ne 
podrobný katalóg odborných a vedeckých kritérií, ktoré odôvod ujú – alebo vyvracajú 
existenciu konkrétneho športu. Na úrovni masového športu je možná podpora všetkých 
športových aktivít, bez oh adu na lenstvo v uvedených medzinárodných športových 
organizáciách.  
  

20. Naozaj chcete da  šach na úrove  plávania, basketbalu i hokeja? 
Dovo ujem si Vám zasla  link na príspevok, v ktorom je vysvetlená filozofia podpory športu na 
centrálnej úrovni: 
http://www.ucps.sk/Ktore_druhy_sportov_bude_Slovensko_financovat_systematicky_na_cent
ralnej_urovni 
Šach, podobne ako bridge, je tradi ná aktivita, ktorej uznanie za šport je potrebné vníma  
historicky, pri om históriu (aj športu) je treba rešpektova . Z poh adu definície športu ako 
fyzickej aktivity sú šach a bridge hrani nými aktivitami považovanými/uznanými za šport, 
u ktorých má fyzická zložka malú intenzitu. 
 

21. Ako budú podporované športy, ktoré neboli uznané MOV alebo ktorých medzinárodné 
federácie nie sú lenmi SportAccord? 
Nie je možné, aby štát podporoval a zárove  kontroloval na centrálnej úrovni štátnu 
reprezentáciu v 991 aktivitách, ktorých zoznam bol vytvorený pre ú ely posudzovania rôznych 
aktivít ako šport. Návrh zákona bude zoh ad ova  tradi né aktivity, ktoré boli doposia  štátom 
podporované a vytvorí asový priestor na ich za lenenie do systému financovania uznaných 
športov na centrálnej úrovni (nárokovate ný príspevok uznanému športu). Zdôraz ujeme však, 
že dotácie na projekty (podujatia) osobitného významu budú možné aj po prijatí návrhu zákona 
tak ako doposia . 
Identifikovali sme 6 zväzov, ktoré boli financované na centrálnej úrovni a ich športy nespadajú 
pod MOV alebo SportAccord. Práve pre tieto športy sa zvažuje vytvori  asový priestor 
(prechodné dvojro né obdobie) na za lenenie sa do systému vstupom do SportAcordu alebo 
spojením sa so zväzom, ktorý má v SportAcorde medzinárodnú federáciu. Uvedené pravidlo 
financovania uznaných športov na národnej úrovni prostredníctvom „príspevku“ sa nevz ahuje 
na masový šport (napr. športové poukazy) a dotácie pre šport (na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni), kde na alej bude možné financovanie všetkých aktivít, ktoré sú zdraviu 
prospešné, bez oh adu na uznanie, i lenstvo v SportAcorde. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (JANUÁR – MAREC 2015) 
 

 

Téma: 

 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

5. ro ník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Akademické 

akcenty” 

odborný seminár 

13.02.2015 

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/konferencie/5-rocnik-
odborneho-seminara-doktorandov-mladych-vedeckych-pracovnikov-akademicke-akcenty.html 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍ IN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 

medzinárodná vedecká konferencia 

04.03.2015 – 06.03.2015 

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica 

file:///C:/Users/Simoneta/Downloads/pozvanka-konferencia.pdf 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

INŠTITÚTY PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLO NOSTÍ – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty 

konferencia 

12.03.2015 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Ková ska 26 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/289/instituty-prava-obchodnych-spolocnosti-
verejnopravne-a-sukromnopravne-aspekty 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi 

vedecká konferencia s medzinárodnou ú as ou 

19.03.2015 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

http://akademiapz.sk/aktualne-otazky-trestneho-prava-v-teorii-praxi 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Mi níky práva v stredoeurópskom priestore 2015 

medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  

19.03.2015 – 21.03.2015 

Ú elové zariadenie kancelárie Národnej rady SR astá – Papierni ka  

http://www.lawconference.sk/milniky/index.php 
 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Verejné obstarávanie 2015 Právo & Prax 

konferencia 

25.03.2015 – 26.03.2015 

Hotel Junior Jasná, Demänovská Dolina 105, 032 51, Slovensko 

http://apuen.sk/konferencia/ 





 

 

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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