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Predhovor 
 
 

Dňa 8. apríla 2021 sa na „virtuálnej“ pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave konala Vedecká študentská konferencia, v rámci ktorej študenti našej fakulty 

prezentovali zaujímavé príspevky z rôznych právnych oblastí. Tradičné osobné stretnutie, ruch 

diskusie v učebniach fakulty a slávnostné vyhlásenie výsledkov vystriedali obrazovky 

počítačov. Dištančná podoba konferencie však neubrala z kvality prednesov príspevkov 

študentmi a následných dišpút v jednotlivých sekciách. 

Študentská konferencia býva nielen ukážkou vedeckej práce študentov, ale je aj 

motiváciou pre ostatných študentov, ktorých každoročne pribúda. Tento rok sa konferencia 

konala v piatich sekciách: Sekcia trestného práva, Sekcia ústavného práva a teórie práva, Sekcie 

správneho práva a práva životného prostredia, Sekcie súkromného práva a Sekcie právnych 

dejín. 

Veríme, že rôznorodosť ako aj aktuálnosť príspevkov v predkladanom zborníku osloví 

čitateľov, preto zostáva zaželať príjemné čítanie. 

 

 

                                         Andrea Olšovská a Petra Janeková 
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Organizovaný zločin – trestnoprávne a kriminologické aspekty 
 

Organized crime – criminal law and criminology aspects 
 
 

Lenka Guzi 
 
 
Abstrakt 

Cieľom tohto odborného príspevku je oboznámiť čitateľa s pojmom „organizovaný 
zločin“ a „kriminalita bielych golierov“. Pre lepšie porozumenie danej problematike je text 
rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole sa budeme venovať organizovanej kriminalite 
a organizovanému zločinu, definíciám týchto pojmov a spomenieme si aj názor časti autorov, 
že medzi oboma pojmami existuje rozdiel, a preto ich netreba vnímať ako synonymá. Druhá 
kapitola sa zameriava na kriminalitu bielych golierov, jej páchateľov a v neposlednom rade na 
jej príčiny a dôsledky. Posledná kapitola sa zaoberá prevenciou a bojom proti organizovanému 
zločinu a hospodárskej kriminalite. 
 
Kľúčové slová: organizovaný zločin, organizovaná kriminalita, zločinecká skupina, 
organizovaná skupina, kriminalita bielych golierov, hospodárska kriminalita, boj proti 
organizovanému zločinu 
 
Abstract 

The objective of the present study is to introduce the concepts of “organized crime” and 
“white-collar criminality” to the reader. The text is divided in three chapters in order to better 
understand the issue. The first chapter deals with organized criminality and organized crime 
and with definitions of these terms. We will also mention the opinion of some authors who see 
a difference between them, claiming that they should not be considered synonymous. The 
second chapter will focus on the white-collar criminality, its perpetrators, as well as on its 
causes and consequences. The last chapter deals with prevention of and fight against organized 
crime and economic criminality. 
 
Keywords: organized crime, organized criminality, criminal group, organized group, white-
collar criminality, economic criminality, fight against organized crime 
 

 
ÚVOD 
 
Organizovaný zločin je rozsiahly celospoločenský problém prenikajúci do všetkých 
spoločenských oblastí. Okrem ohrozovania bezpečnosti a znižovania kvality života ľudí 
zasahuje aj do fungovania a stability demokratickej spoločnosti prenikaním organizovaných 
skupín prostredníctvom korupcie do štátnych a politických štruktúr, čím môžu tieto skupiny 
buď priamo alebo nepriamo ovplyvňovať demokratické zriadenie v tej-ktorej krajine.  
 
 
1 VŠEOBECNE O ORGANIZOVANOM ZLOČINE 

 
1.1 Organizovaná kriminalita a organizovaný zločin 
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Mnohí autori považujú pojmy „organizovaná kriminalita“ a „organizovaný zločin“ za 
synonymá.1 Existujú však aj názory, že tieto dva pojmy je potrebné od seba odlíšiť. P. Ďurčo 
a kol.2 definujú organizovanú kriminalitu ako „označenie špecifickej skupiny trestných činov, 
ktoré sú páchané, resp. boli spáchané, členmi organizovaných alebo zločineckých skupín“. 
Naproti tomu pod pojmom organizovaný zločin môžeme rozumieť „označenie špecifickej 
skupiny trestných činov, ktoré sú, resp. boli, spáchané členmi zločineckých skupín“.3 
Kriminalistka F. Adler vníma organizovaný zločin ako jednu z foriem organizovanej 
kriminality. Podľa nej možno organizovanú kriminalitu rozdeliť na tri skupiny,4 a to: 
1. Kriminalita bielych golierov, ktorá zahŕňa napríklad daňové podvody, poisťovacie podvody, 
falošné bankroty, korupciu, ale aj počítačovú kriminalitu. 
2. Korporátna kriminalita. Páchateľmi tohto druhu organizovanej kriminality sú veľké finančné 
alebo priemyselné korporácie. Zaraďujeme sem napríklad environmentálnu kriminalitu, 
nedovolené finančné operácie alebo operácie na burzách, vytváranie nedovolených monopolov 
a podobne. 
3. Organizovaný zločin. Vytvorenie hierarchicky usporiadanej organizácie, ktorá sa zameriava 
priamo na páchanie rôznorodej trestnej činnosti. 
Federal Bureau of Investigation (FBI) definuje organizovanú kriminalitu ako „každú skupinu s 
formalizovanou štruktúrou, ktorej hlavným cieľom je získavanie peňazí nelegálnymi aktivitami. 
Takéto skupiny si udržujú svoje postavenie pomocou skutočného alebo hroziaceho násilia, 
skorumpovaných verejných činiteľov, úplatkárstva alebo vydierania a vo všeobecnosti majú 
výrazný dopad na ľudí v ich obciach, regiónoch alebo krajine ako celku“.5  
Je nutné dodať, že tieto skupiny využívajú násilie, hrozbu násilím, korupciu, úplatkárstvo či 
vydieranie nielen na udržanie si svojho postavenia, ale aj na získanie politického či iného 
vplyvu, pomocou ktorého sa snažia minimalizovať riziko odhalenia ich trestnej činnosti a jej 
trestného postihu.  
Do dnešného dňa neexistuje všeobecne prijatá definícia pojmu „organizovaný zločin“, preto je 
potrebné si túto definíciu odvodiť. V skratke však môžeme povedať, že o organizovaný zločin 
ide vždy, keď si istá skupina osôb vytvorí určitú štruktúru, ktorá je organizovaná a stabilná, 
s cieľom páchať závažnú trestnú činnosť.  
Na medzinárodnej úrovni poskytuje určitú definíciu organizovaného zločinu Dohovor 
Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu,6 z ktorého 
možno vyvodiť dve základné zložky organizovaného zločinu, a to, že ide o štruktúrovanú 
skupinu osôb, ktorej cieľom je spáchanie jedného alebo viacerých závažných trestných činov. 
Článok 2, písm. a) Dohovoru definuje organizovanú zločineckú skupinu ako štruktúrovanú 
skupinu troch alebo viacerých osôb existujúcu počas určitého časového obdobia, ktorá koná 
koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viac závažných trestných činov alebo trestných 
činov podľa Dohovoru za účelom získania priamej alebo nepriamej finančnej alebo inej 
materiálnej výhody. Zároveň Dohovor v článku 2, písm. c) definuje štruktúrovanú skupinu ako 
skupinu, „ktorá nebola náhodne vytvorená na bezprostredné spáchanie trestného činu a v 

 
1 Pre jednoduchšie pochopenie problematiky budú aj v nasledujúcom texte oba pojmy používané ako synonymá 
(pozn. aut.). 
2 ĎURČO, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 1. vyd. Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2007.  
3 Tamtiež.  
4 ADLER, F. – MUELLER, G. O. – LAUFER, W. S. Criminology. MacGraw-Hill, inc., New York, 1991. In: 
HERETIK, A. Forenzná psychológia. Bratislava. Nakladateľstvo Lindeni, 2019. s. 442 
5 Von LAMPE, K. Definitions of organised crime. [online]. [cit. 2021-03-28] Dostupné na internete: 
http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm#fbi  
6 Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu prijatý v New Yorku dňa 15.11.2020 
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ktorej nemusia byť formálne rozdelené úlohy jej členov, nevyžaduje sa trvanie členstva v nej 
alebo rozvinutá štruktúra“.7 
V podmienkach Slovenskej republiky pojem „organizovaný zločin“ nie je v Trestnom zákone8 
explicitne definovaný, avšak jeho vymedzenie je možné nepriamo vyvodiť z definície 
organizovanej skupiny9 a zločineckej skupiny.10 Aj napriek tomu, že obe definície sú si do istej 
miery podobné (počet osôb, deľba úloh, plánovitosť, koordinovanosť s cieľom páchať trestnú 
činnosť), je potrebné ich od seba odlíšiť.  
Organizovanú skupinu charakterizuje určité rozdelenie úloh medzi jej členmi. Pri zločineckej 
skupine nestačí len deľba úloh, ale je potrebná aj určitá vnútorná organizačná štruktúra so 
stabilne usporiadanými vzťahmi medzi jednotlivými zložkami tvoriacimi túto skupinu. Pre 
zločineckú skupinu je tiež typická relatívna stálosť a prísne dodržiavanie pravidiel, podľa 
ktorých jednotlivé zložky skupiny medzi sebou spolupracujú. Kombinácia tejto organizačnej 
štruktúry spolu so sofistikovaným riadením majú za následok efektívnejšie dosahovanie cieľa 
zločineckej skupiny.11 
Z hľadiska trestnej činnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky12 charakterizoval organizovanú 
skupinu ako „spolčenie osôb na účel spáchania trestného činu – akéhokoľvek“. Pojem 
„spolčenie“ pritom môžeme chápať ako „viac-menej náhodné alebo vývojom udalostí 
formované zoskupenie ľudí vhodných pre určitú činnosť, napr. preto, že zastávajú určité 
postavenie alebo majú určité pracovné zaradenie“. Naproti tomu zločinecká skupina je 
„štruktúrovaná skupina založená na páchanie najzávažnejších foriem trestnej činnosti“, 
pričom pod pojmom „štruktúrovaná skupina“ rozumieme osoby, ktoré sú vopred určené na 
konkrétne postavenie a poslanie, ktoré sú vyberané, pripravované a vedomé si svojich úloh 
a postavenia v skupine. 
 
 
2 KRIMINALITA BIELYCH GOLIEROV 
 
Tento pojem použil ako prvý americký sociológ a kriminológ Edwin H. Sutherland,13 ktorý na 
základe vlastných výskumov po prvý raz predložil vedecký dôkaz, že okrem kriminality 
modrých golierov14 označenej aj ako kriminality bezvýznamných zamestnancov, existuje aj 
kriminalita páchaná vysokopostavenými ľuďmi, ktorú pomenoval ako kriminalitu bielych 
golierov.15 Zároveň poukázal na to, že z hľadiska spôsobených škôd je hodnotové vyjadrenie 
škôd zapríčinených kriminalitou bielych golierov vyššie, než pri všetkých ostatných druhoch 

 
7 Tamtiež. 
8 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
9 §129 ods. 2 Trestného zákona: „Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej 
troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, 
ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť 
úspešného spáchania trestného činu.“ 
10 §129 ods. 4 Trestného zákona: „Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina 
najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden 
alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov 
korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej 
alebo inej výhody.“ 
11 Bližšie pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. Zn.: 5 Ndt 18/2012, zo dňa 6.12.2012 
12 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. Zn.: 2 Ndt 27/2015, zo dňa 11.1.2016 
13 SUTHERLAND, H., 'White Collar Crime' New York: Holt Rinehart and Winston. (1949)   
14 Ang. „blue-collar-crime“ 
15 Ang. „white-collar-crime“ 
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kriminality dokopy.16 Spôsobené finančné škody sa pritom nedotýkajú len jednotlivcov, ale 
priamo celej spoločnosti.  
Sutherland definuje kriminalitu bielych golierov podľa jej páchateľa a typu trestnej činnosti ako 
zločin spáchaný váženou osobou, ktorá je vo vysokom postavení, v rámci jej povolania alebo 
zamestnania. Spravidla ide o osoby s vyšším vzdelaním patriace do vplyvných a prestížnych 
spoločenských vrstiev, ktoré vykonávajú trestnú činnosť priamo na pracovisku. Tieto osoby 
v očiach verejnosti pôsobia nedotknuteľne, bezúhonne a v ostatných dokážu vzbudzovať 
rešpekt. Kvôli vysokému spoločenskému statusu páchateľov kriminality bielych golierov 
poškodení veľakrát upúšťajú od svojich žalôb. Ďalším dôvodom upúšťania od žalôb môže byť 
nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti a súdov, 
ktoré si „biele goliere“ vedia kúpiť vo svoj prospech. Medzi typické trestné činy páchané 
„bielymi goliermi“ Sutherland zaradzuje podvody, spreneveru, neodvedenie daní a podobne. 
V podmienkach Slovenskej republiky sa pojem „kriminalita bielych golierov“ často nepoužíva, 
preto tento druh kriminality označujeme ako „hospodárska kriminalita“, prípade „ekonomická 
kriminalita“. Obsahovo však ide o totožné pojmy. Toto označenie vychádza zo systematiky 
Trestného zákona, kde v piatej hlave17 je obsiahnutá väčšina skutkových podstát trestných 
činov spáchaných formou kriminality bielych golierov. Rovnako aj v štvrtej hlave osobitnej 
časti trestného zákona18 môžeme nájsť niektoré skutkové podstaty trestných činov, ktoré sa 
vyskytujú pri páchaní hospodárskej kriminality.19 V tomto prípade je však nutné rozlišovať 
hospodársku a majetkovú kriminalitu. Hlavným rozdielom je, že majetková kriminalita smeruje 
proti majetku fyzických a právnických osôb, hospodárska kriminalita smeruje proti 
hospodárskym záujmom štátu. Ďalším rozdielom je výška spôsobenej škody a charakteristika 
páchateľov hospodárskej a majetkovej kriminality.20 
Ako teda môžeme definovať hospodársku kriminalitu? Kuchta a kolektív vymedzuje 
hospodársku kriminalitu ako „trestné činy spáchané pri podnikaní ekonomických subjektov 
predovšetkým osobami pôsobiacimi vo vnútri týchto subjektov, poškodzujúce alebo ohrozujúce 
individuálne alebo kolektívne práva v hospodárskej sfére, zneužívajúce slabiny hospodárskeho 
systému alebo jeho inštitúcií, spôsobujúce oslabenie dôvery v ekonomický a spoločenský 
systém, motivované ziskom alebo túžbou po moci, latentnej povahy a vo svojej masovej forme 
ohrozujúce podstatu fungovania právneho štátu. ... vyskytujú sa tu častejšie ohrozujúce a 
omisívne trestné činy; konanie samé o sebe je nenásilnej povahy; trestné činy tohto druhu sa 
často veľmi dlho a podrobne plánujú a organizujú, pričom sú uskutočňované veľmi 
sofistikovaným spôsobom a často sú spáchané v skupine, ktorá môže mať aj charakter 
zločineckého spolčenia sa; často sa spájajú s činnosťou veľkých nadnárodných firiem a 
zasahujú územie viacerých štátov, pričom územie, na ktorom sa uskutočnilo trestné konanie, 
nemusí byť totožné s územím, na ktorom nastal trestný následok; a napokon, ide o trestné činy, 

 
16 Pravdivosť Sutherlandovho tvrdenia si môžeme overiť aj v podmienkach Slovenskej republiky. Štatistický úrad 
Slovenskej republiky v štatistike za rok 2015 uvádza, že škody spôsobené ekonomickou kriminalitou dosahovali 
sumu 313,2 mil. Eur. Pre porovnanie škody spôsobené majetkovou kriminalitou dosahovali výšku 63,6 mil. Eur. 
Štatistika škôd spôsobených kriminalitou za rok 2015 [online]. [cit. 2021-03-29] Dostupné na internete: 
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-
bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22iD1D8A4DAE71849A3A38BE
2AC55B28690%22)&ui.name=%c5%a0kody%20sp%c3%b4soben%c3%a9%20kriminalitou%20%5bsk1003rs
%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets
%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk#  
17 Trestné činy hospodárske, §250 a nasl. Trestného zákona 
18 Trestné činy proti majetku, §212 a nasl. Trestného zákona 
19 Ide napríklad o trestný čin sprenevery podľa §213 Trestného zákona alebo trestný čin podvodu podľa §221 
Trestného zákona. 
20 NOVOTNÝ, O. - ZAPLETAL, J. a kol.: Kriminologie. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 263.  
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ktoré sa vyznačujú anonymitou alebo aspoň osobnou dištanciou medzi páchateľom a obeťou, a 
preto je pre ne typická nízka kriminálna citlivosť“.21 
Pod hospodárskou kriminalitou môžeme vnímať aj „páchateľov hospodárskych trestných 
činov, ktorí vystupujú, ako riadni občania, úspešní v zamestnaní či podnikateľskej činnosti, 
majúci plnú dôveru okolia a v niektorých prípadoch i značne politicko-ekonomický vplyv na 
určitom teritóriu“.22 
Z uvedeného môžeme vyvodiť niekoľko všeobecných znakov kriminality bielych golierov: 
1. páchateľom nemôže byť ktokoľvek, ale len osoba vo vysokom postavení, vážená osoba, 
osoba disponujúca vysokým spoločenským či ekonomickým statusom 
2. ide o úmyselnú trestnú činnosť 
3. prítomnosť vysokej miery plánovania a organizácie 
4. vysoký stupeň latencie spôsobený jednak nízkou kriminálnou citlivosťou verejnosti a jednak 
jej páchaním vysokopostavenými osobami 
5. škoda vyjadriteľná v peniazoch je omnoho vyššia ako pri iných druhoch kriminality 
6. internacionalizácia tohto druhu kriminality 
 
Kedy môžeme predpokladať, že je páchaná hospodárska kriminalita? Kolektív autorov J. 
Chmelík, P. Hájek a S. Nečas23 vymedzil niekoľko kriminogénnych faktorov, na základe 
ktorých možno páchanie ekonomickej kriminality predpokladať. Ide najmä o prípady, keď je 
manažment podnikateľského subjektu ovládaný úzkou skupinou osôb, bez pôsobenia 
akéhokoľvek dozorného orgánu, keď dochádza k porušovaniu nielen zákonných, ale aj 
vnútorných noriem a rovnako aj noriem interného auditu. Z hľadiska predstaviteľov 
a zamestnancov podnikateľského subjektu je signálom nadštandardná životná úroveň tej-ktorej 
osoby nezodpovedajúca jej príjmom či neprimeraná práca nadčas zamestnanca, zväčša 
vedúceho pracovníka, a odmietanie z jeho strany delegovať úlohy na iných zamestnancov. 
V neposlednom rade môže byť varovným signálom zriaďovanie bankových účtov v tzv. 
daňových rajoch a neobvyklé finančné transakcie, ktoré sa hrubo vymykajú podobným 
režimom. 
 
2.1 Páchateľ ekonomickej kriminality 
V súčasnosti neexistuje vyhradený typ páchateľa ekonomickej kriminality, to znamená, že 
páchateľom sa za určitých okolností môže stať každý, kto sa nejakým spôsobom podieľa na 
výkone ekonomickej aktivity alebo ju sám vykonáva. Hlavnou motiváciou páchateľa 
ekonomickej kriminality je, rovnako ako u páchateľov organizovanej kriminality, snaha o čo 
najväčší zisk. 
Z hore uvedeného dôvodu nám teória ponúka viacero možných delení páchateľov ekonomickej 
kriminality. Predovšetkým je potrebné spomenúť kategorizáciu podľa L. Šimunovej,24 ktorá, 
vychádzajúc z údajov ako vek páchateľa, jeho motivácia, pracovná pozícia, spôsobená škoda 
a spôsob spáchania skutku, navrhla rozdelenie páchateľov ekonomickej kriminality do štyroch 
skupín: 
1. zištní podnikatelia – sem patria najmä osoby z podnikateľskej sféry, ktoré na ilegálne 
navýšenie svojich ziskov využili svoje skúsenosti a postavenie v podniku. Z hľadiska veku ide 

 
21 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H., a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005. s. 97 
22 MUSIL, J.; KONRÁD, Z.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. Praha: C.H. Beck, 2001. s. 442 
23 CHMELÍK, J. - HÁJEK, P. - NEČAS, S.: Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 41. 
24 ŠIMUNOVÁ, L. Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť. 2016. s. 66-67 In: Časopis pro právní 
vědu a praxi, 1/2016 [online]. [cit. 2021-04-15]. Dostupné na internete: 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5264 
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o osoby vo vyššom veku, zväčša prvopáchatelia. Zameriavajú sa hlavne na oblasť daní, avšak 
v prípade, ak im to prinesie zisk a ak sú si istí, že im na to nikto nepríde, neštítia sa ani 
podvodných konaní.  
2. podvodníci v nepriaznivej finančnej situácii – Šimunová sem zaradzuje prevažne 
nezamestnané osoby, ktoré často, ale nie vždy, z núdze páchajú úverové či poisťovacie 
podvody. V týchto prípadoch sú poškodenými najmä bankové a nebankové subjekty. 
Z hľadiska veku ide zväčša o páchateľov mladšieho a stredne dospelého veku, často sú to 
recidivisti, ktorí boli už predtým trestaní za tú istú alebo obdobnú činnosť. Keďže sa títo 
páchatelia nachádzajú v zlej finančnej situácii, v ekonomickej trestnej činnosti vidia 
najjednoduchšie alebo jediné východisko z ich nepriaznivej situácie. Aj napriek tomu, že škody 
spôsobené ich trestnou činnosťou sa pohybujú v tisícoch eur, nepatria k páchateľom 
s najvyššími spôsobenými škodami. 
3. dobrovoľní zločinci – v tejto kategórii sa nachádzajú falšovatelia peňazí a pašeráci tovaru cez 
štátne hranice. Spoločným znakom týchto páchateľov je dobrovoľné páchanie trestnej činnosti 
bez toho, aby ich k tomu dohnala núdza alebo to, že neodolali ľahkej možnosti obohatiť sa. Ich 
hlavnou motiváciou je finančný zisk, no na rozdiel od „zištných podnikateľov“ im nerobí 
problém „zašpiniť si ruky“ výrobou falošných bankoviek, či prevozom nelegálneho tovaru cez 
štátne hranice a podobne. Títo páchatelia konajú zvyčajne organizovane v menších skupinách. 
Vo väčšine prípadov svojou trestnou činnosťou poškodzujú štát. 
4.  sivé goliere – ide najmä o radových zamestnancov firiem a štátnych inštitúcií, ktorí 
nedokázali odolať príležitosti, ktorá sa im naskytla pri výkone zamestnania. Zväčša ide 
o prvopáchateľov, ktorí svojím konaním poškodzujú vo veľkej časti prípadov firmu či štátnu 
inštitúciu, v ktorej sú zamestnaní. Šimunová predpokladá, že na rozdiel od ostatných kategórií 
páchateľov ich k trestnej činnosti priviedlo skôr presvedčenie, že ich činnosť nebude odhalená, 
pretože sú takpovediac skrytí v mašinérii celej organizácie, než vidina nejakého finančného 
zisku či ich nepriaznivá finančná situácia. Títo páchatelia sa nezameriavajú na konkrétnu 
trestnú činnosť, skôr využívajú príležitosť, ktorá sa im naskytne. 
 
Šimunová pripúšťa existenciu aj piatej kategórie páchateľov, ktorých väčšinou nenájdeme 
v štatistikách Policajného zboru SR, ani súdov. Dôvodom je, že latencia ich trestnej činnosti 
súvisí s ich vysokým spoločenským postavením a schopnosťou ovplyvňovať orgány činné 
v trestnom konaní a súdy. Ich napojenie na oligarchov, politické strany alebo významné 
skupiny im zabezpečuje beztrestnosť a nestíhateľnosť. Práve títo páchatelia patria k „bielym 
golierom“, o ktorých hovoril Sutherland. Šimunová tvrdí, že táto kategória páchateľov „je len 
úvahou, ktorá sa nedá podložiť, pokiaľ protiprávne činy týchto ľudí budú tolerované“.25 
Dianie v spoločnosti v posledných rokoch nám však ukazuje, že takíto páchatelia skutočne 
existujú, avšak spoločnosť prestala naďalej tolerovať ich protiprávnu činnosť a ani ich 
napojenie na oligarchov, politické strany či iné skupiny im už nedokáže zabezpečiť beztrestnosť 
a nestíhateľnosť.  
 
2.2 Príčiny a dôsledky ekonomickej kriminality 
Príčiny ekonomickej kriminality možno vymedziť z viacerých hľadísk. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že súvisia so spoločenskými a individuálnymi faktormi, ktoré sa môžu navzájom 
prelínať. Individuálne kriminogénne faktory sú zamerané na jednotlivca, najmä však na jeho 
hodnoty. Medzi spoločenské kriminogénne faktory zaraďujeme: 

1. úroveň legislatívy a súdnictva – zákonodarca nedokáže vždy, v dostatočnej miere 
a dostatočne rýchlo reagovať na stále meniace sa spôsoby páchania ekonomickej 

 
25 Tamtiež. 
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kriminality. Dôsledkom môže byť právna úprava, ktorá sa vyznačuje svojou 
neprehľadnosťou, chaotickosťou či nízkou kvalitou a vysokou kvantitou zákonov. 
Ďalším problémom je nízka úroveň právneho povedomia ľudí a ich neúcta k právu ako 
takému, ktorá môže prameniť z nízkej vymožiteľnosti práva a činnosti orgánov činných 
v trestnom konaní. Táto nedôvera vo vymožiteľnosť práva a spravodlivosť spôsobuje, 
že sa osoby tomuto stavu prispôsobia a hľadajú stále nové, vlastné mimosystémové 
cestičky. Je preto nevyhnutné, aby mali ľudia dôveru v justíciu. Z prieskumu 
Eurobarometer, ktorý vypracovala Európska komisia,26 vyplýva, že vo vnímaní 
nezávislosti súdnictva je Slovensko na chvoste rebríčka EÚ. Menej ako jedna tretina 
Slovákov považuje slovenské súdnictvo za nezávislé. Európska komisia vypracováva 
tieto prieskumy od roku 2016. Z dostupných údajov môžeme povedať, že vo vnímaní 
nezávislosti súdnictva na Slovensku od roku 2016 nedošlo k žiadnej podstatnej zmene. 

2. politiku – vidíme prítomnosť rodinkárstva a dosadzovania sympatizantov a iných 
spriaznených ľudí, ktorí nemajú požadované vzdelanie či skúsenosti, do vysokých 
verejných funkcií. Často sa stretávame s klientelizmom a korupciou u vysokých 
štátnych činiteľov, politikov a štátnych zamestnancov. Fungovanie politickej korupcie 
na Slovensku možno opísať ako snahu oligarchov alebo finančných skupín, ktoré 
financujú politické strany, dostať sa pomocou tejto politickej strany po voľbách 
k lukratívnym zákazkám vo verejnom obstarávaní. Dôsledkom je, že o tom, kto získa 
zákazku vo verejnom obstarávaní, nerozhoduje súťaž založená na trhových princípoch, 
ale výška ponúknutého úplatku. 

3. ekonomiku – v dnešnej dobe si môžeme všimnúť prítomnosť praktík typických pre 
zločinecké prostredie v našom ekonomickom systéme. Tieto praktiky ako napríklad 
pranie špinavých peňazí alebo aj nezaplatenie daní a odvodov nielenže poškodzujú 
štátny rozpočet, ale umožňujú získanie konkurenčnej výhody určitých podnikateľských 
subjektov v hospodárskej súťaži. Ďalším nebezpečenstvom pre ekonomiku je korupcia 
a osobitne politická korupcia, pomocou ktorej sa určité osoby snažia dosiahnuť svoje 
ciele, od kupovania informácií, cez vytváranie vlastnej siete kontaktov až po 
zaisťovanie si svojej beztrestnosti. 

4. štátnu správu – aj v štátnej správe sa často stretávame s rodinkárstvom, protekčným 
dosadzovaním alebo dosadzovaním ľudí po známosti do funkcií v štátnej správe. Tieto 
osoby často nedisponujú potrebným vzdelaním, schopnosťami alebo osobnostnými 
predpokladmi na výkon funkcie. Vidíme, že čoraz viac funkcií v štátnej správe aj mimo 
nej obsadzujú nominanti politických strán či osoby nejakým spôsobom s danou 
politickou stranou spojené.  

 
2.3 Dôsledky ekonomickej kriminality 
V poslednej dobe sa ekonomická kriminalita na Slovensku stala natoľko intenzívnou, že 
podkopáva stabilitu hospodárstva a neprispieva k príjmom štátu, ktorý tvoria dane, clá a iné 
poplatky. Dôsledky sa prejavujú postupne vo vytváraní neodôvodnených majetkových 
rozdielov medzi ľuďmi vedúcich k polarizácii spoločnosti. Ako už bolo naznačené v predošlej 
kapitole, ekonomická kriminalita sa môže prelínať s politikou štátu. Oligarchovia alebo 
finančné skupiny, ktorí sponzorujú politické strany, sa môžu prostredníctvom týchto strán 
pokúšať ovplyvňovať niektoré oblasti štátnej politiky či dokonca tvorbu právnych predpisov. 
Tieto snahy vzbudzujú predstavu o beztrestnosti páchateľov ekonomickej kriminality, ktorá 
vedie k oslabovaniu dôvery v štátne inštitúcie a vo fungovanie demokratického právneho štátu. 

 
26 Nezávislosť súdnictva: Slovensko je v EÚ predposledné [online]. [cit. 2021-04-17] Dostupné na internete: 
https://euractiv.sk/section/spolocnost/infographic/nezavislost-sudnictva-slovensko-je-v-eu-predposledne/ 
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Dnes však už vieme, že ani tieto osoby nie sú beztrestné a nedotknuteľné a s každým jedným 
obvinením ich vplyv na fungovanie štátu upadá. 
Ďalším dôsledkom ekonomickej kriminality sú škody spôsobené právnickým osobám 
pôsobiacim v oblasti ekonomiky ako sú banky, nebankové subjekty a podobne, štát, 
zamestnancom poškodených subjektov, zákazníkom poškodených manipuláciou s cenami, 
nekvalitnými výrobkami alebo službami, obyvateľom poškodených správaním spoločností voči 
životnému prostrediu na určitom mieste a nesmieme zabúdať ani na občanov štátu, ktorí sú 
postihnutí dôsledkom chýbajúcich finančných prostriedkov v štátnom rozpočte následkom 
daňových únikov, nezaplatenia či neodvedenia dane. Škody spôsobené ekonomickou 
kriminalitou môžeme rátať v miliónoch a tvoria približne dve tretiny z celkových škôd 
spôsobených trestnou činnosťou. 
 
 
3 PREVENCIA A BOJ S EKONOMICKOU A ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU 

 
V súčasnosti neexistuje ucelený súbor postupov a usmernení, ktorých cieľom je eliminácia 
a kontrola ekonomickej trestnej činnosti. Prevenciu v oblasti ekonomickej kriminality môžeme 
rozdeliť na dve skupiny: 

1. Prevencia v oblasti práva – zákonodarca nedokáže promptne reagovať na stále nové 
a nové spôsoby páchania ekonomickej kriminality. Takéto zaostávanie legislatívy len 
podporuje klientelizmus a korupciu. Riešením by mohlo byť prijatie nových skutkových 
podstát trestných činov do Trestného zákona, zvýšenie trestných sadzieb, ktoré by mohli 
mať na prípadného páchateľa odstrašujúci účinok, zavedenie nových inštitútov alebo 
vytvorenie inštitúcií, ktoré budú pomáhať rýchlejšiemu a transparentnejšiemu 
vyšetrovaniu ekonomickej kriminality.  

2. Sociálna prevencia uskutočňujúca sa mimo oblasť práva. Významnú úlohu tu zohrávajú 
kontrolné orgány netrestnej povahy, akými sú orgány finančnej správy, inšpektoráty, 
živnostenské úrady alebo inšpekcie. K zefektívneniu prevencie ekonomickej 
kriminality je potrebné zaistiť lepšie personálne a hmotné podmienky týchto orgánov 
a rozširovať ich právomoci.  

Stále častejšie využívaným nástrojom na prevenciu a odhaľovanie protispoločenskej činnosti je 
tzv. Whistleblowing. Jeho cieľom je poskytovanie informácií o protiprávnom konaní hlavne 
ekonomického charakteru, môže ísť napríklad o korupciu. Oznamovatelia27 poskytujú tieto 
informácie osobám alebo inštitúciám, v ktorých kompetencii je tieto informácie preveriť 
a v prípade potreby aj zakročiť. Ide o osoby, ktoré sa náhodou dostanú k informáciám 
o nekalých aktivitách v rámci organizácie alebo inštitúcie kde pôsobia, avšak nemajú možnosť 
proti takémuto konaniu zakročiť. 
Na ochranu práv a oprávnených záujmov oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej 
činnosti slúži Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nezávislý orgán 
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.28 
 

 
27 Podľa § 2, písm. a)  zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je 
„oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, 
úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v 
pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou 
osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený 
zamestnávateľom oznamovateľa“ 
28 §13 a nasl. zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
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Aj pri prevencii organizovanej kriminality je dôležité zamerať sa na oblasť legislatívy. 
Účinným prostriedkom pri prevencii a v boji s organizovaným zločinom je  čo najprecíznejšia 
legálna definícia organizovanej skupiny, zločineckej skupiny, teroristickej skupiny 
a extrémistickej skupiny v Trestnom zákone a rovnako aj detailné vymedzenie znakov 
skutkovej podstaty trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
a teroristickej skupiny.  
Novelizáciou Trestného poriadku zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zefektívnilo 
zaisťovanie majetku obvinených, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že tento majetok je 
nástrojom trestnej činnosti alebo je výnosom z trestnej činnosti.29 Rozdiel medzi novou a starou 
právnou úpravou je ten, že podľa novej právnej úpravy môže prokurátor vydať príkaz na 
zaistenie už pred začatím trestného stíhania, zatiaľ čo podľa skoršej právnej úpravy muselo 
existovať podozrenie, že sa obvinený zbavuje svojho majetku alebo že tak chce urobiť. Týmto 
sa zabránilo obvineným, aby sa zbavovali svojho majetku a prevádzali ho na rodinných 
príslušníkov a im blízke osoby. Asi najznámejším príkladom takéhoto zbavovania sa majetku 
je „kontroverzný podnikateľ“, ktorý týždeň pred vynesením rozsudku prvostupňového súdu 
previedol väčšinu svojho majetku na manželku. 
 
Na boj s organizovaným zločinom na národnej úrovni slúži Národná kriminálna agentúra 
(NAKA), ktorá je organizačným útvarom Prezídia Policajného zboru SR. Jej hlavnou úlohou 
je vyšetrovať a odhaľovať najmä trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriamej 
korupcie, trestné činy machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pod. Štruktúru NAKA tvorí Národná 
protizločinecká jednotka, Národná jednotka finančnej polície, Národná protikorupčná jednotka, 
Národná protidrogová jednotka a jednotka operatívneho nasadenia.30  
K ďalším významným inštitúciám určeným na vyšetrovanie, odhaľovanie a trestné stíhanie 
organizovaného zločinu patrí Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. 
Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v § 14 Trestného zákona a vzťahuje sa 
okrem iného na trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy 
prijímania úplatku, podplácania, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny či trestné činy spáchané zločineckou skupinou.  
Na európskej úrovni v oblasti boja proti organizovanému zločinu pôsobí Europol a Eurojust. 
Europol je agentúra Európskej únie na presadzovanie práva, ktorej hlavným cieľom je prispieť 
k vytvoreniu bezpečnejšej Európy a bezpečnosti jej občanov. Pomáha tiež v boji proti závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu, pričom spolupracuje aj s partnerskými štátmi, 
ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a s medzinárodnými organizáciami.31  
Úlohou Eurojustu (Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach) je 
pomáhať orgánom členských štátov spolupracovať v boji proti terorizmu a závažnej 
organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ.32 
 
 
 

 
29 § 95 a nasl. Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný zákon 
30 Bližšie pozri:  Národná kriminálna agentúra [online]. [cit. 2021-04-25] Dostupné na internete: https://ja-
sr.sk/files/Narodna_kriminalna_agentura.pdf  
31 Bližšie pozri: O Europole [online]. [cit. 2021-04-25] Dostupné na internete: 
https://www.europol.europa.eu/sk/about-europol  
32 Bližšie pozri: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) [online]. [cit. 
2021-04-25] Dostupné na internete: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_sk  



~ 15 ~ 

 

ZÁVER 
 
Organizovaný zločin je závažný celospoločenský a celosvetový problém. Boj s organizovaným 
zločinom by sa preto nemal odohrávať len na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. 
Skvalitňovanie legislatívy v tejto oblasti, konkretizácia niektorých skutkových podstát 
trestných činov, či rozširovanie právomoci jednotlivých inštitúcií slúžiacich na boj 
s organizovaným zločinom a zlepšovanie ich finančných aj personálnych podmienok, je len 
príkladom z mnohých možných prostriedkov boja a prevencie organizovanej kriminality. 
Samozrejme netreba zabúdať aj na boj s ekonomickou kriminalitou, pri ktorom sa rovnako 
môžu uplatniť už zmienené prostriedky, avšak je potrebné sa zamerať na rozširovanie 
právomoci a zabezpečovanie lepších podmienok orgánov netrestnej povahy. Týmto môžeme 
dosiahnuť, že ekonomická trestná činnosť bude rýchlejšie a vo väčšej miere odhalená a jej 
páchatelia potrestaní. Dosiahnutie tohto cieľa napomáha aj nová právna úprava, ktorá umožňuje 
zaistenie majetku obvinených, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že tento majetok je nástrojom 
trestnej činnosti alebo je výnosom z trestnej činnosti. Príkaz na zaistenie môže prokurátor vydať 
už pred začatím trestného stíhania, čím sa zabráni, aby sa obvinení zbavovali svojho majetku. 
Škody spôsobené ekonomickou kriminalitou sa rátajú v miliónoch a ich dopady môžu pocítiť 
aj bežní ľudia. Preto je potrebné, aby sa spoločnosť naučila byť citlivejšia voči tomuto druhu 
kriminality a prestala vnímať jej páchateľov ako „nedotknuteľných“ a beztrestných práve kvôli 
ich vysokému spoločenskému statusu, obrovskému majetku či ich prepojeniam s politikmi, 
politickými stranami alebo inými vplyvnými skupinami. Samozrejme, bude to ešte dlhá cesta, 
avšak určite nie nemožná. 
 
 
SUMMARY 
 
Organized crime is a serious and global problem of our societies. The fight against it should not 
therefore be carried out at the national level only, but at the international level. Examples of 
measures that can help in fighting against and preventing organized criminality may include: 
better legislation in this area, improved specifications of some facts of crimes, expansion of 
competences of individual institutions participating in fighting against the organized crime, or 
improving of their financial and staffing situation. 
Fighting against economic criminality should not be forgotten too. The measures mentioned 
above can be utilized here as well, it is however necessary to focus on how to expand 
competences of non-criminal authorities and ensure better conditions for them. By doing so, 
we can achieve the state when the economic crime is detected faster and in larger proportion 
and its perpetrators are punished. Achievement of this goal shall be facilitated by the new 
legislation that allows seizing assets of the accused persons, if the facts of the case suggest that 
the respective assets are an instrument or proceeds of crime. A freezing order may be issued by 
a prosecutor even before the commencement of criminal proceedings. This should prevent the 
accused persons get rid of their assets. 
Damages caused by the economic criminality amount to millions and their consequences may 
be felt even by ordinary people. The society should therefore become more sensitive against 
this type of criminality. Its perpetrators should not be perceived as “untouchable” and non-
punishable due to their high societal status, enormous property or connections with politicians, 
political parties or other influential groups. Indeed, the way ahead is still long, but it is certainly 
possible to make it to the finish line. 
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Špecifiká trestného činu zanedbania povinnej výživy 
 

Specifics of the crime the neglect of compulsory maintenance 
 
 

Miroslav Mazúch 
 
 
Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími hmotnoprávnymi špecifikami trestného činu 
a procesnoprávnymi špecifikami pri trestaní trestného činu zanedbania povinnej výživy. 
Charakterizuje z hľadiska súčasnej právnej úpravy najdôležitejšie osobitosti, ktoré sú 
v Trestnom zákone a Trestnom poriadku prítomné a s ktorými sa súdy stretávajú v praxi. Autor 
v predkladanom príspevku poukáže aj na prípady nestíhateľnosti časti relevantného konania. 
V závere poukazuje na možnosť riešenia problematiky nestíhateľnosti páchateľa.  
 
Kľúčové slová: trestný čin zanedbania povinnej výživy, Trestný zákon, Trestný poriadok, 
výživné, rodičia, deti, rodina, účinná ľútosť, nestíhateľnosť 
 
Abstract 

The article deals with the most important substantial specifics and procedural specifics 
in the punishment of a crime the neglect of compulsory maintenance. It characterizes, in terms 
of current legislation, the most important particularities that are present in the Criminal Code 
and the Code of Criminal Procedure and that the courts encounter in practice. In the article, the 
author will also point out cases of unprosecutable part of the relevant act. In conclusion, he 
points out the possibility of solving the problem of the offender's incomprehensibility.  

 
Key words: crime neglect of compulsory maintenance, Criminal Code, Code of Criminal 
Procedure, maintenance, parents, children, family, effective regret, incomprehensibility 
 
 
ÚVOD 
 

Rodina tvorí základ spoločnosti. Takmer každý z nás dokáže z vlastnej skúsenosti oceniť 
nezastupiteľnú úlohu rodiny vo vývoji maloletých detí. Rodina ako spoločenstvo najbližších 
príbuzných si zaslúži osobitnú pozornosť aj z pohľadu práva.  

Dôležitosť rodiny, manželstva a rodičovstva v rámci spoločnosti vyplýva aj z toho, že 
uvedené pojmy a základné práva dotknutých osôb upravuje ,,najvyšší zákon štátu“ – ústavný 
zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len ,,Ústava“). Priamo v Ústave 
dokážeme vnímať dôležitosť rodiny pre ústavodarcu a jeho zámer zabezpečiť rodine ako 
ústavnej hodnote ochranu. Naše slová potvrdzuje aj čl. 41 ods. 1 Ústavy: ,,Manželstvo, 
rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona“.  

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný 
zákon“) vo svojej tretej hlave obsahuje právnu úpravu trestných činov proti rodine a mládeži. 
Trestný čin zanedbania povinnej výživy sme si nevybrali náhodou. Zanedbanie povinnej výživy 
bol v roku 2020 jeden z najčastejšie páchaných trestných činov, ktoré boli vyšetrované orgánmi 
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činnými v trestnom konaní v Slovenskej republike.1 Považujeme to za problém, pretože práve 
inštitút povinnej výživy chráni najzraniteľnejších členov našej spoločnosti. V prevažnej väčšine 
prípadov sa zanedbanie povinnej výživy týka vzťahu rodič a dieťa.  

Zraniteľnosť dieťaťa spôsobuje jeho neschopnosť samostatne sa živiť a ekonomickú 
závislosť od rodičov. Rodičia narodením dieťaťa preberajú zodpovednosť za jeho životnú 
úroveň, ktorá nesmie byť nižšia ako ich vlastná až dovtedy, kým sa dieťa nedokáže samo živiť.2 
Sme presvedčení, že rodičia si túto svoju povinnosť nie vždy dostatočne uvedomujú a niekedy 
dajú prednosť iným osobným záujmom.  

Zodpovednosť za výživu osôb vníma štát osobitne citlivo, keďže trestný čin zanedbania 
povinnej výživy je v slovenskej právnej úprave zaradený v tretej hlave osobitnej časti Trestného 
zákona, medzi trestnými činmi proti rodine a mládeži. V prípade nedostatočnosti obranných 
mechanizmov iných odvetví práva, najčastejšie občianskeho práva, resp. súkromného práva, 
prichádza na rad trestné právo, ako prostriedok ultima ratio, ktorý zabezpečuje účel prevencie 
a represie pri trestaní páchateľa.  

Trestné právo ako prostriedok potrestania páchateľa povinného vyživovať má okrem iného 
aj preventívny účinok. Účelom je upozorniť páchateľa na jeho dôležitú povinnosť, ktorá mu 
vyplýva z právnych predpisov a spoločnosť ju považuje za osobitne dôležitú. Zároveň ho preto 
odstrašuje pred prípadným zanedbaním svojich povinností, ktoré môžu mať rozsiahle dopady 
na zraniteľné osoby na páchateľa odkázané. Všímame si, že trestná činnosť v oblasti zanedbania 
povinnej výživy je aj napriek preventívnej funkcii trestného práva mimoriadne častá a podľa 
nášho názoru aj táto skutočnosť dokazuje dôležitosť predmetného trestného činu v Trestnom 
zákone.  

V príspevku sa zaoberáme hmotnoprávnou charakteristikou trestného činu zanedbania 
povinnej výživy, účinnou ľútosťou a zánikom trestnosti, zapretím otcovstva a 
procesnoprávnymi špecifikami pri trestaní trestného činu, pričom sa snažíme poukázať na 
problémy, ktoré môžu v praxi nastať.  

 
 

1 ZANEDBANIE POVINNEJ VÝŽIVY AKO TRESTNÝ ČIN 
 

Trestný čin zanedbania povinnej výživy je upravený v § 207 Trestného zákona. Zanedbanie 
povinnej výživy úzko súvisí s ustanoveniami zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o rodine“), 
ktorý presne definuje, kedy a komu môže vyživovacia povinnosť vzniknúť.3 Vyživovacia 
povinnosť vyplýva priamo zo zákona a povinné osoby ju musia riadne plniť, aby sa vyhli 
trestnoprávnej zodpovednosti za svoje nekonanie. Vyživovacia povinnosť, ktorá vyplýva 
priamo zo zákona, sa nazýva naturálna vyživovacia povinnosť. Ide napríklad o zaobstaranie 
ošatenia, bývania, osobnú starostlivosť o dieťa a podobne. Na návrh môže civilný súd 
rozhodnúť o výživnom, ktorým zaviaže povinnú osobu platiť v pravidelných intervaloch 
peňažnú sumu do rúk oprávnenej osoby. Ide o relutárnu vyživovaciu povinnosť. Orgány 
činné v trestnom konaní pri neplnení relutárnej vyživovacej povinnosti vychádzajú 
z rozhodnutia súdu o výživnom. Môže však dôjsť k situácii, že potencionálny páchateľ si 
nesplní svoju vyživovaciu povinnosť z objektívnych príčin, napríklad nedokáže zaplatiť celú 
sumu, ktorú upravilo súdne rozhodnutie o výživnom. V tomto prípade chýba subjektívna 

 
1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2020. [cit. 2021-
04-20]. Dostupné na internete: 
<https://www.minv.sk/?statistika_kriminality_v_slovenskej_republike_za_rok_2020_xml>. 
2 Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. 
3 Podľa § 62 až § 74 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. 
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stránka trestného činu a páchateľ nemôže byť odsúdený.4 Orgány činné v trestnom konaní však 
môžu páchateľa stíhať za to, čo objektívne zaplatiť mohol. Ak by nastala opačná situácia, že 
životná úroveň povinného by sa od rozhodnutia civilného súdu o výživnom zvýšila, orgány 
činné v trestnom konaní by boli aj tak viazané výškou sumy, ktorú určil civilný súd.5  

Poslednou novelizáciou právnej úpravy trestného činu zanedbania povinnej výživy bol 
zákon č. 420/2019 Z. z. účinný od 1.1.2020, ktorý zúžil trojmesačné obdobie, ktoré bolo 
potrebné na spáchanie trestného činu, na dvojmesačné. Novela zákona vo svojej dôvodovej 
správe uvádza ako cieľ podporu rodín s deťmi, kde si povinná osoba neplní vyživovaciu 
povinnosť. Snahou poslancov sociálno-demokratickej strany bolo zlepšiť postavenie sociálne 
slabších osôb, ktoré sú Zákonom o rodine chránené.6  
 
Trestný zákon člení trestný čin zanedbania povinnej výživy na tri odseky. V prvom odseku 
naplní skutkovú podstatu trestného činu ten, kto najmenej 2 mesiace v období 3 rokov neplní 
svoju vyživovaciu povinnosť alebo povinnosť zaopatrovať iného. Subjektívna stránka trestného 
činu vyžaduje zavinenie povinnej osoby. Vo všeobecnosti Trestný zákon vyžaduje úmysel pri 
spáchaní trestného činu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví, že páchateľ môže trestný čin 
spáchať aj z nedbanlivosti.7 Podľa § 207 ods. 1 môže páchateľ trestný čin spáchať aj 
z nedbanlivosti. Objektívna stránka trestného činu má podobu neplnenia naturálnej alebo 
relutárnej vyživovacej povinnosti.  

V druhom odseku zákonodarca ustanovuje vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti.8 
Vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti je úmyselné konanie a neprichádza do úvahy už 
z podstaty veci skutočnosť, že by mohlo ísť o nedbanlivostné konanie. Najbežnejším príkladom 
je situácia, keď je páchateľ v ústave na výkon trestu odňatia slobody a má vyživovaciu 
povinnosť, ale odmietne pracovať. Vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti je aj konanie 
páchateľa, ktorý úmyselne nechce pracovať na pracovnú zmluvu. Páchateľ sa úmyselne vyhýba 
práci aj v prípade, keď odmieta trvalý pracovný pomer a pracuje iba sezónne. Úmyselné 
zavinenie ako subjektívna stránka je splnené, pretože ide o zjavný a vedomý výber páchateľa. 
Páchateľ mal možnosť si zaobstarať obnos peňazí, aby dokázal platiť výživné, ale úmyselne 
túto možnosť odmietol.9  

Odsek tri upravuje prísnejšiu trestnú sadzbu pre páchateľov, ktorí vydajú oprávnenú osobu 
do nebezpečenstva núdze alebo sa dopustia skutku závažnejším spôsobom konania. Okrem toho 
upravuje alternatívne aj špeciálnu recidívu. Páchateľ, ktorý bol v predchádzajúcich 24 
mesiacoch už odsúdený alebo prepustený z výkonu trestu odňatia slobody za trestný čin 
zanedbania povinnej výživy, bude postihnuteľný prísnejšou trestnou sadzbou. 

Trestný čin zanedbania povinnej výživy je v celom svojom rozsahu prečinom, pretože 
najprísnejší trest odňatia slobody, ktorý je možné uložiť, nie je vyšší ako 5 rokov. Keďže 
najprísnejšia horná trestná sadzba je v prípade kvalifikovanej skutkovej podstaty 5 rokov.10 
Páchateľ trestný čin zanedbania povinnej výživy môže spáchať svojím nekonaním, preto môže 
ísť v niektorých prípadoch o omisívny trestný čin. Nekonanie páchateľa môže priviesť iné 

 
4 Uznesenie Krajského súdu Žilina zo dňa 21.11.2010, sp. zn. 3Tpo 145/2010. 
5 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. 3. vyd. Žilina: EUROKÓDEX, 2016. 412s. ISBN 978-80-
8155-066-9. 
6 MADEJ, R. a kol.: Dôvodová správa k novele č. 420/2019 Z. z. [cit. 2021-04-20]. Dostupné na internete: 
<https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469935>. 
7 Podľa § 17 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
8 Podľa § 207 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
9 IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: IURA EDITION, 2006. 128 s. ISBN 80-
8078-099-4. 
10 Podľa § 10 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
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osoby, ktoré Zákon o rodine ustanovuje (spravidla maloleté deti), do ťažkej životnej situácie 
a zákonodarca chráni ich záujem trestným právom.  

Zanedbanie povinnej výživy môže byť nedbanlivostným alebo úmyselným trestným 
činom.11 Zavinenie ako súčasť subjektívnej stránky trestného činu tvorí základ trestnej 
zodpovednosti. Bez zavinenia nemôžeme povedať, že ide o trestný čin. Zavinenie vyjadruje 
vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. V prípade 
nedbanlivosti ide o zavinenie založené prevažne na vedomostnej zložke a pri úmysle dominuje 
u páchateľa vôľová zložka.12 Páchateľ nemusí poznať presný právny význam vyživovacej 
povinnosti, stačí že vie, že je otcom dieťaťa, ktoré má vyživovať.  
 
1.1 Trváci  trestný čin s prvkami hromadného alebo pokračovacieho?  

Právna teória rozoznáva trestné činy pokračovacie, trváce a hromadné. Súčasná judikatúra, 
ktorá reflektuje najnovšiu právnu úpravu, hovorí, že prečin zanedbania povinnej výživy je 
trestným činom trvácim s prvkami hromadného.13  

Podstatným znakom trváceho trestného činu je udržiavanie protiprávneho stavu. Páchateľ 
svojím nekonaním vyvolá protiprávny stav a ten už len ďalej udržiava, bez toho, že by sa snažil 
svojím následným konaním tento stav zvrátiť. Páchateľ má možnosť tento protiprávny stav 
zvrátiť dokonca ešte aj v priebehu súdneho konania, čím mu zákonodarca poskytuje možnosti 
na odvrátenie odsúdenia a dodatočného odstránenia protiprávneho stavu.14 

Hromadný trestný čin vyžaduje niekoľko útokov, aby mohla byť naplnená skutková 
podstata trestného činu. Samostatné čiastkové akty nie sú trestnými činmi, ale iba súhrn týchto 
čiastkových útokov tvorí trestný čin.15 Zanedbanie povinnej výživy vyžaduje nesplnenie 
vyživovacej povinnosti v najmenej dvoch mesiacoch v priebehu dvoch rokov. Ak si zoberieme 
relutárnu vyživovaciu povinnosť, páchateľ je povinný platiť obvykle v mesačných intervaloch. 
Protiprávny stav páchateľ môže vyvolať už opomenutím zaplatenia výživného počas prvého 
mesiaca. Ide o čiastkový akt, ktorý ešte nie je trestným činom. Páchateľ však môže opomenúť 
zaplatiť výživné aj ďalší mesiac a vtedy už napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. 
Existujú tu samostatné útoky, ktoré vyvolávajú protiprávny stav, ktorý trvá a keby sme 
čiastkové útoky posudzovali jednotlivo, o trestný čin nejde.  

Niektorí autori priznávajú prečinu zanedbania povinnej výživy aj pokračovací charakter.16 
Sú toho názoru, že ide o pokračovací, trváci trestný čin s prvkami hromadného.17 Čiastkové 
útoky pokračovacieho trestného činu, podľa právnej úpravy, musí spájať objektívna súvislosť 
v čase, spôsobe páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci 
zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin.18 Pri pokračovacom trestnom čine je dôležitá 
subjektívna súvislosť, pod ktorou sa myslí jednotiaci zámer páchateľa. Pri nedbanlivostných 
trestných činoch však môžeme jednotiaci zámer vylúčiť.19 Pokračovací trestný čin zároveň 

 
11 Podľa § 207 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
12 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. 3. vyd. Žilina: EUROKÓDEX, 2016. 28-29s. ISBN 978-80-
8155-066-9. 
13 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.07.2017, sp. zn. 5Tdo/32/2017.  
14 Podľa § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: ,,Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, 
ak ide o trestný čin a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky 
a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,“.  
15 MAŠLANYOVÁ, D. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 
61 s. ISBN 978-80-7380-772-6. 
16 IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: IURA EDITION, 2006. 129 s. ISBN 80-
8078-099-4. 
17 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon Veľký komentár. 3. vyd. Žilina: EUROKÓDEX, 2016. 412s. ISBN 978-80-
8155-066-9. 
18 Podľa § 122 ods. 10 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
19 Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo 16.04.2018, sp. zn. Tpj/57/2018.  
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vyžaduje blízku časovú súvislosť medzi jednotlivými čiastkovými útokmi a judikatúra hovorí 
o niekoľkých dňoch, týždňoch či mesiacoch.20 Trestný čin zanedbania povinnej výživy však 
možno spáchať až neuhradením dvoch mesačných splátok v časovom horizonte až 24 
mesiacov.  

Podľa nášho názoru trestný čin zanedbania povinnej výživy je trvácim trestným činom 
s prvkami hromadného a o pokračovací trestný čin nejde.  
 
 
2 ÚČINNÁ ĽÚTOSŤ  

 
V prípade, že by sme porovnávali záujem spoločnosti na potrestaní páchateľa a záujem 

oprávnenej osoby na zaplatení výživného, záujem na zaplatení výživného je určite vyšší ako 
záujem na potrestaní páchateľa. Z tohto dôvodu sa zákonodarca primárne zameriava na 
donútenie páchateľa odstrániť protiprávny stav pod hrozbou sankcie trestného práva. 
K uvedenému cieľu mu slúži inštitút účinnej ľútosti.  

Trestnosť rozoberaného trestného činu podľa Trestného zákona zaniká, ak neexistujú trvalé 
nepriaznivé následky a páchateľ dodatočne splní svoju povinnosť skôr, ako sa súd odoberie na 
záverečnú poradu.21 Páchateľovi sa naskytuje možnosť oľutovať svoj čin a nebyť zaň 
potrestaný, ak svoje nekonanie napraví dodatočným konaním. Prejavuje sa zásada, že 
potrestanie páchateľa trestným právom je až krajným prostriedkom, prostriedkom ultima ratio. 
Ak ani hrozba odsúdenia za trestný čin nevedie u páchateľa k tomu, aby protiprávny stav 
odstránil, nastúpi posledná možnosť v podobe odsúdenia páchateľa za trestný čin. Dôvodom 
zániku trestnosti páchateľa je práve účinná ľútosť.  

Páchateľ môže trestný čin účinne oľutovať, ale jeho trestnosť zanikne iba v prípade, že 
nespôsobil trvalo nepriaznivý následok u osoby, ktorú má vyživovať. Trvalo nepriaznivé 
následky sú následky, ktoré nie je možné napraviť alebo odstrániť dodatočným zaplatením 
výživného, pričom spravidla ide o poškodenie telesného alebo duševného zdravia oprávnenej 
osoby, ku ktorému došlo v dôsledku nesplnenia vyživovacej povinnosti.22 Zákonodarca myslel 
aj na situácie, keď nekonanie páchateľa má osobitné nepriaznivé následky, keď napríklad 
oprávnená osoba trpí podvýživou alebo život v neprimeraných podmienkach sa odráža na jej 
psychickom alebo fyzickom zdraví. Páchateľ má podľa zákonodarcu niesť zodpovednosť za to, 
že oprávnená osoba utrpela následky, ktoré sú už z väčšej časti neodstrániteľné. Bolo by 
nespravodlivé voči oprávnenej osobe, keby páchateľ nebol odsúdený. 

Dodatočným splnením vyživovacej povinnosti je splnenie dlžného výživného v celom 
rozsahu za obdobie, ktoré je predmetom trestného stíhania. Páchateľ je v rámci účinnej ľútosti 
povinný splatiť čiastku, ktorú vzhľadom na svoju situáciu splatiť mal a on si ju nesplnil. 
Výživné môže splatiť sám páchateľ, ale môže ho splatiť aj tretia osoba, ktorá na páchateľov 
podnet výživné zaplatí.23  

Dôležitým predpokladom na uplatnenie účinnej ľútosti je, že páchateľ vyrovná čiastku 
pred odobratím sa súdu na záverečnú poradu. V prípade, že obžalovaný nestihne dlžné 
výživné zaplatiť, právo účinne oľutovať trestný čin a vyhnúť sa trestu mu zaniká. 
 
 
3 NÁHRADA ŠKODY 

 
 

20 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 08.11.2005, sp. zn. 2Tz/32/2005. 
21 Podľa § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
22 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.07.2017, sp. zn. 5Tdo/32/2017.  
23 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo dňa 16.12.1971, sp. zn. 1To/154/1971 (R 44/1972). 
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Oprávnená osoba alebo jej zákonný zástupca, ktorej Trestný zákon chráni právo na výživné 
alebo na zaopatrovanie, má procesné postavenie poškodenej osoby, ktoré zahŕňajú procesné 
práva poškodenej osoby podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,Trestný poriadok“).24 Práva a právom chránené záujmy poškodenej 
osoby sú v prípade zanedbania povinnej výživy porušené. Škodlivý dôsledok nekonania 
páchateľa je zrejmý a preto Trestný poriadok priznáva oprávnenej osobe postavenie poškodenej 
osoby. 

Špecifická situácia nastáva pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy v tom, že 
oprávnená osoba má možnosť vymáhať dlhované výživné prostredníctvom civilného procesu. 
Ak existuje právoplatné rozhodnutie o výživnom a páchateľ si neplní svoju povinnosť, ktorou 
ho zaväzuje súd, oprávnená osoba môže podať návrh na začatie exekúcie. Súd bude vymáhať 
prostredníctvom exekútora dlhované výživné priamo od povinnej osoby.25 Dlhované výživné 
je súkromnoprávny nárok oprávnenej osoby.  

Trestné právo ako prostriedok nepriznáva poškodenej osobe právo na náhradu škody podľa 
Trestného poriadku. Najvyšší súd Slovenskej republiky k uvedenej problematike uvádza: ,,V 
konaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. nezaplatené výživné 
alebo ošetrovné nie je dlhom zo škody spôsobenej trestným činom, ale nesplnením povinnosti, 
vyplývajúcej zo zákona o rodine, ktorej zavinené porušenie je samo osebe trestným činom.“ 26 
Osoba, ktorá je oprávnená na plnenie zo strany páchateľa, nemá v trestnom konaní postavenie 
poškodenej osoby podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku. 

Povinnosť platiť výživné vyplýva zo Zákona o rodine v prípade naturálnej vyživovacej 
povinnosti živiť alebo z rozhodnutia súdu, ktorý uloží povinnosť platiť v pravidelných 
intervaloch v prípade relutárnej vyživovacej povinnosti. Oprávnenej osobe v obidvoch 
prípadoch vzniká súkromnoprávny nárok, ktorý je možné vymáhať prostredníctvom podania 
návrhu na výkon exekúcie.  

Súkromnoprávny nárok, ktorý vznikol nesplnením povinnosti, nemožno vymáhať 
prostriedkami trestného práva. Trestný zákon má pri zanedbaní povinnej výživy iba podpornú 
preventívnu a represívnu funkciu. Primárnu úlohu zohráva civilný proces, prostredníctvom 
ktorého sa vymáha nárok z nesplnenej povinnosti. Výlučne v prípade, keď škoda vznikla 
v dôsledku trestného činu, vtedy sa uplatní nárok na náhradu škody podľa Trestného poriadku.27  

Súd má pri vynesení rozsudku nad obžalovaným z trestného činu zanedbania povinnej 
výživy možnosť vplývať na jeho súkromnoprávnu povinnosť. Súd môže páchateľovi uložiť 
podmienečný odklad trestu odňatia slobody na skúšobnú dobu alebo s probačným dohľadom. 
Trestný zákon oprávňuje súd na to, že môže uložiť povinnosť obžalovanému v podobe 
zaplatenia zameškaného výživného.28 Súd rozhodne o podmienečnom odklade výkonu trestu 
odňatia slobody alebo podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným 
dohľadom vtedy, keď na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravy páchateľa nie je trest 
odňatia slobody nevyhnutný.29 Uloženie povinnosti zaplatiť výživné obžalovanému pôsobí na 
nápravu protiprávneho stavu a trestné právo pomáha poškodenej osobe jednoduchšie 
vymôcť od odsúdeného dlžné výživné. Odsúdený si musí byť vedomý následkov nezaplatenia 
výživného po uloženej povinnosti v rámci podmienečného odsúdenia a hrozby jeho premeny 

 
24 ČENTÉŠ, J a kol.: Trestný poriadok Veľký komentár. 2.vyd. Žilina: EUROKÓDEX, 2015. 155 s. ISBN 978-80-
9155-057-7.  
25 Podľa § 48 zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
26 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 29.10.1992, sp. zn. 6Tz/105/92 (R 55/1993). 
27 Podľa § 46 zákona č. 301/2005 Z. z.  Trestný poriadok. 
28 IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: IURA EDITION, 2006. 369 s. ISBN 80-
8078-099-4. 
29 Podľa § 50 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
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na nepodmienečný trest odňatia slobody. Ani tento postup však nie je možné vnímať ako 
uplatnenie práva na náhradu škody. Ide o donútenie páchateľa splatiť súkromnoprávny nárok 
vychádzajúci zo Zákona o rodine. 
 
 
4 PROCESNOPRÁVNE ŠPECIFIKÁ PRI TRESTANÍ 

 
Dokončenie trestného činu zanedbania povinnej výživy sa spravuje osobitným právnym 

režimom oproti iným trestným činom. Trestné činy sa považujú za dokončené v momente 
vznesenia obvinenia. Ak obvinený pokračuje v páchaní trestnej činnosti po vznesení obvinenia, 
považuje sa pokračovanie za nový trestný čin. Rozdielny prístup Trestný zákon zvolil pri 
prečine zanedbania povinnej výživy, kedy obvinený môže pokračovať v trestnom čine po 
vznesení obvinenia a považuje sa to za ten istý trestný čin. Uvedená úprava je zvolená z dôvodu 
možnosti zvýšenej ochrany oprávnenej osoby a zániku trestnosti až kým sa súd neodoberie na 
záverečnú poradu.30 

Aplikačná prax ukazuje, že problém uvedeného ustanovenia v určitých prípadoch môže byť 
nestíhateľnosť páchateľa, ak sa obvinenému doručuje trestný rozkaz, ktorý má okamihom 
jeho doručenia účinky vyhlásenia rozsudku. Pri doručovaní trestného rozkazu môže byť čas 
medzi jeho vydaním a doručením dlhý. Najvyšší súd k predmetnej téme uvádza: ,,Obdobie 
medzi vydaním trestného rozkazu a jeho doručením obvinenému je pri trestnom čine 
zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak obvinený v páchaní tohto činu 
pokračuje, v zmysle § 122 ods. 13 Trestného zákona a § 353 ods. 8 Trestného poriadku súčasťou 
skutku, pre ktorý bol trestný rozkaz vydaný. Ak trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, nemôže 
už byť páchateľ za vyššie uvedené obdobie následne (neskorším odsúdením) uznaný za 
vinného.“ Odsúdený sa môže stať nestíhateľný na čas medzi vydaním trestného rozkazu 
a doručením. Trestné právo nemá dosah na čas medzi vydaním a doručením trestného rozkazu 
páchateľovi. Páchateľ v rámci zásady ne bis in idem nemôže byť dvakrát v tej istej veci 
odsúdený.31  

Špecifická situácia nastáva pri vynesení rozsudku, ktorým súd okrem iného zaväzuje 
obžalovaného zaplatiť dlžné výživné oprávnenej osobe. Spomínaná výška dlžného výživného 
sa môže líšiť od výšky uvedenej v uznesení o vznesení obvinenia, ak obžalovaný neplatil 
výživné aj počas prebiehajúceho prípravného a súdneho konania. Ak by nastala situácia, že 
neprávoplatne odsúdený sa odvolá a prokurátor nevyužije právo sa odvolať, odvolací súd 
nemôže meniť rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a uložiť povinnosť odsúdenému zaplatiť 
vyššie výživné (zákaz reformatio in peius).32 Súd v prípade, že rozhodnutie potvrdí, nemôže 
opäť prepočítavať výživné a obvinený sa medzi vynesením rozsudku prvostupňovým súdom 
a odobratím sa na záverečnú poradu vyšším súdom stáva nestíhateľný a odsúdený nebude 
postihnutý sankciou za neplatenie v tomto období. Ide o chybu právnej úpravy, ktorá pôsobí 
v neprospech oprávnenej osoby. Pri odvolaní sa trestný čin bude považovať za dokončený, až 
keď sa súd vyššieho stupňa odoberie na záverečnú poradu. Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí 
uviedol, že zásada zákazu reformatio in peius sa musí uplatňovať aj napriek úprave v § 122 
ods. 13 Trestného zákona.33 

V spomínaných prípadoch by sme mohli uvažovať aj nad obnovou konania. Obnova 
konania podľa Trestného poriadku je možná za predpokladu, že vyjdú najavo nové skutočnosti, 
ktoré boli súdu neznáme v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi, ktoré by 

 
30 Podľa § 122 ods. 13 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
31 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.06.2016, sp. zn. 2Tdo/65/2015 (R 11/2017).  
32 Podľa § 308 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 
33 Stanovisko pléna Najvyššieho súdu SR zo dňa 06.12.2010, sp. zn. Tpj/102/2010 (R 15/2011). 
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mohli viesť k inému rozhodnutiu, ako bolo pôvodné právoplatné rozhodnutie.34 
Problematickým faktom sa javí, že nevyšli najavo žiadne nové skutočnosti, ktoré boli súdu 
alebo prokurátorovi skôr neznáme. Súd a prokurátor mohli vedieť o tom, že páchateľ stále 
neplatí výživné, ale prísnejší trest uložiť nebolo možné v dôsledku zákazu reformatio in peius 
v konaní pred odvolacím súdom. Myslíme si, že na základe skutočnosti, že žiadne nové dôkazy 
nevyšli najavo, nie je možná obnova konania.  
 
 
5 ZAPRETIE OTCOVSTVA 

 
Najčastejším prípadom porušovania vyživovacej povinnosti je neplatenie vyživovacej 

povinnosti otca na maloleté deti. Problematická situácia môže nastať za predpokladu, že 
otcovstvo je predmetom sporu.  

Súd v trestnom konaní nemôže rozhodnúť o veciach osobného stavu. Súd rozhoduje o vine 
alebo nevine obžalovaného a nie je príslušný na prejednanie veci osobného stavu.35 K tomu 
treba poznamenať, že Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza: ,,Naplnenie zákonných 
znakov prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. (pri použití základnej alebo 
kvalifikovanej skutkovej podstaty), vrátane vyššej než nepatrnej závažnosti v zmysle § 10 ods. 
2 Tr. zák. nemôže byť negované záverom trestného súdu na základe vlastného dokazovania, že 
obvinený, ktorý je právne, teda v zmysle §§ 82 -96 Zákona o rodine rodičom dieťaťa ako 
vyživovanej osoby, a ktorý je z tohto dôvodu povinný plniť vyživovaciu povinnosť (§ 62 ods. 1 
Zákona o rodine), v skutočnosti rodičom dieťaťa nie je. Relevantnou zmenou môže byť len 
zapretie otcovstva (určenie materstva) súdnou cestou, ku ktorému však v trestnom konaní 
nemôže dôjsť.“36 V prípade, že by bolo rodičovstvo dodatočne vyvrátené pred súdom, 
uvažujeme v intenciách, že obnova trestného konania by bola možná, pretože by vyšli najavo 
nové dôkazy, ktoré by boli značnou mierou relevantné v už skončenom trestnom konaní. 

Vznik vyživovacej povinnosti je spätý so vznikom rodinnoprávneho pomeru. Ak 
dieťaťu nebolo určené otcovstvo (materstvo) súhlasným vyhlásením rodičov, nárok na výživné, 
od ktorého sa môže odvíjať aj trestné konanie, môže vzniknúť až po súdnom rozhodnutí 
o určení otcovstva (prípadne materstva).  
 

 
ZÁVER 

 
Trestný čin zanedbania povinnej výživy má veľa špecifík pri svojej aplikačnej praxi, ktoré 

dokážu byť v trestnom konaní problematické. Asi najdôležitejším špecifikom je moment 
dokončenia trestného činu, ktorý je rozdielny oproti iným trestným činom a v niektorých 
prípadoch môže viesť až k nestíhateľnosti páchateľa za určité obdobie neplnenia vyživovacej 
povinnosti. Ako sme v príspevku spomenuli, uvedená právna úprava spôsobuje nevýhodu pre 
oprávnené osoby a poškodzuje záujem spoločnosti na potrestaní páchateľa. Zaoberali sme sa 
možným riešením tejto situácie a dospeli sme k záveru, že obnova konania nie je možná kvôli 
neexistencii nových dôkazov, ktoré by boli súdu a prokuratúre neznáme. Sme toho názoru, že 
riešením nestíhateľnosti páchateľov trestného činu by mohlo byť špecifické vymedzenie 
trestného činu zanedbania povinnej výživy pri ustanoveniach o obnove konania. Pre obnovu 

 
34 Podľa § 394 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.  
35 Podľa § 7 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 
36 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 06.10.2015, sp. zn. 2Tdo/51/2015 (R 54/2016).  
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konania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy by mohol byť relevantný vznik 
nestíhateľnosti páchateľa a nie nové dôkazy. 

Zanedbanie povinnej výživy je veľkým problémom aj kvôli početnosti trestnej činnosti, 
ktorý vyplýva zo štatistík. Problematickým sa môže javiť aj veľmi krátka dvojmesačná doba 
neplatenia výživného, ktorá stačí na spáchanie trestného činu. Na druhej strane štát dáva jasne 
najavo, že ochrana slabších je v našej spoločnosti dôležitá ako morálna hodnota, ktorá v sebe 
skrýva najmä sociálny rozmer.  

Podľa nášho názoru je správne, aby hrozba trestným právom primárne nútila páchateľa 
platiť svoje záväzky a nebolo nevyhnutné potrestanie páchateľa. Keby bolo primárnym cieľom 
zákonodarcu sankcionovať páchateľa prostriedkami trestného práva, už by trestné právo 
strácalo svoj štatút ultima ratio, pretože protispoločenská škodlivosť správania nie je až taká 
vysoká, aby musel byť páchateľ v každom prípade potrestaný.  

Na druhej strane si však myslíme, že trestnoprávna zodpovednosť za zanedbanie povinnej 
výživy je namieste, pretože aj napriek hrozbe sankciami trestného práva za relatívne krátke 
obdobie jej neplnenia, je trestný čin štatisticky vysoko zastúpený. Vychádzame z toho, že 
keby zanedbanie povinnej výživy nebolo trestným činom, antisociálne a nemorálne správanie 
povinných osôb by bolo ešte početnejšie a právna ochrana oprávnených osôb by bola znížená, 
čo by odporovalo verejnému záujmu na ochrane najzraniteľnejších osôb našej spoločnosti. 
 
 
SUMMARY  

 
The crime of neglect the compulsory maintenance has many specifics in its application 

practice that can be problematic in criminal proceedings. Perhaps the most important specific 
is the moment of completion of crime, which is different from other crimes and in some cases 
may lead to incompatibility of the offender for a certain period of non-compliance with the 
maintenance obligation. As we have mentioned in the article, the stated legislation causes a 
disadvantage for the entitled persons and harms society's interest in the offender's punishment. 
We have considered possible solution of this situation and we have come to the conclusion that 
a re-opening of proceedings is not possible due to the absence of new evidence that would be 
unknown to the court and the prosecutor. We believe that a solution to the incompatibility of 
the offenders could be a specific definition of the crime of neglect the compulsory maintenance 
in the legislation about re-opening proceedings. The rise of the offender's incompatibility, 
and not new evidence, could be relevant to the re-opening proceedings in the case of crime 
neglect the compulsory maintenance. 

Neglect the compulsory maintenance is also a major problem because of the frequency of 
crime, which is evident from the statistics. The very short two-month period of non-payment of 
maintenance, which is sufficient to commit the crime, may also appear problematic. On the 
other hand, the State makes it clear that the protection of the weaker is important in our society 
as a moral value that hides social dimension. 

In our opinion, it is right that the threat of criminal law should primarily compel the offender 
to pay his obligations, rather than making it necessary to punish him. If the primary aim of the 
legislator were to punish the offender by means of criminal law, criminal law would already 
lose its status as ultima ratio, because the anti-social harmfulness of the conduct is not so high, 
that the offender must be punished in any case. 

On the other hand, however, we believe that criminal liability for neglect of compulsory 
maintenance is reasonable because despite the threat of criminal law sanction for a relatively 
short period of non-compliance, the crime is statistically highly represented. We assume that 
if neglect of compulsory maintenance was not a crime, the antisocial and immoral behaviour of 
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obligated persons would be even more frequent and the legal protection of the entitled persons 
would be reduced, which would be in contrast to the public interest in the protection of the most 
vulnerable persons in our society. 
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K zhodnoteniu snáh o elimináciu extrémizmu na facebooku nielen prostriedkami 
trestného práva 

 
To evaluate of efforts to eliminate extremism on facebook not only by criminal law 

 
 

Samuel Žilka 
 
 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je zhodnotenie snahy o elimináciu extrémizmu na Facebooku. 

Najzávažnejšie extrémistické konania postihuje trestné právo. Preto sa príspevok zameriava na 
súdnu prax, resp. rozhodovaciu činnosť Špecializovaného trestného súdu. Trestnými 
prostriedkami nie je možné postihnúť úplne všetky protiprávne konania na Facebooku. Preto 
príspevok rozoberá aj súkromnoprávnu reguláciu sociálnych sietí. Podľa tejto regulácie má 
Facebook za určitých podmienok povinnosť odstraňovať protiprávny obsah. Význam príspevku 
spočíva v načrtnutí nedostatkov súčasného boja proti trestným činom extrémizmu na 
Facebooku. Zároveň význam spočíva aj v načrtnutí budúceho smerovania snáh o elimináciu 
extrémizmu na Facebooku. 
 
Kľúčové slová: extrémizmus, Facebook, trestné právo, súkromnoprávna regulácia 
 
Abstract 

The aim of the article is to evaluate the effort to eliminate extremism on Facebook. The 
most serious crimes of extremism are punishable by criminal law. Therefore, the article focuses 
on the judgements of the Specialized Criminal Court. It is not possible to prosecute all illegal 
actions on Facebook by criminal means. Therefore, the article also discusses the private 
regulation of social networks. According to this, Facebook is obliged to remove illegal content. 
The significance of the article lies in the outline of the shortcomings of the current fight against 
the crimes of extremism on Facebook. At the same time, the significance consists in outlining 
the future direction of efforts to eliminate extremism on Facebook. 
 
Keywords: extremism, Facebook, criminal law, private law regulation 
 
 
ÚVOD 
 
 Extrémizmus, považovaný za negatívny spoločenský jav, sa vyskytuje aj na sociálnych 
sieťach. Preto (spolu s úsilím o jeho všeobecnú elimináciu) je možné pozorovať aj snahu 
o elimináciu extrémizmu na sociálnych sieťach. Ide o vysoko aktuálny problém, na ktorý sa 
hľadajú optimálne riešenia. Tie nespočívajú iba v prostriedkoch trestného práva, ale aj 
v súkromnoprávnej regulácii. 
 Tento príspevok má za cieľ kriticky zhodnotiť doterajšiu snahu o elimináciu 
extrémizmu páchaného na jednej konkrétnej sociálnej sieti, a síce na Facebooku. Príspevok sa 
najprv zameriava na rozhodovaciu činnosť Špecializovaného trestného súdu. Následne 
analyzuje elimináciu extrémizmu na Facebooku prostredníctvom súkromnoprávnej regulácie. 

Na niektorých miestach príspevok rozoberá súčasné nedostatky a úskalia boja proti 
extrémizmu na Facebooku. Zároveň načrtáva aj jeho budúce potenciálne smerovanie. 
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1 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ (VYMEDZENIE POJMOV) 
 
1.1 Extrémizmus a nenávistný prejav 

ojem extrémizmus nie je v právnom poriadku definovaný. Existuje viacero teoreticko-
právnych definícií tohto pojmu. Na zhodnotenie snáh o elimináciu extrémizmu najvýstižnejšie 
poslúži veľmi obšírna definícia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorú uvádza 
v Koncepcii boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024: „Extrémizmus označuje 
prejavy a konania vychádzajúce z postojov ideológie krajne vyhrotenej k princípom 
demokratického právneho štátu, ktoré priamo alebo v určitom časovom horizonte, úmyselným 
verbálnym alebo fyzickým konaním pôsobia deštruktívne na existujúci demokratický systém a 
jeho základné atribúty, s cieľom presadiť vlastné ideologické ciele. Medzi charakteristické črty 
extrémizmu patrí jeho útok na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a 
medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, ako aj jeho snaha obmedziť, potlačiť, resp. 
znemožniť výkon základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich 
skutočnou alebo domnelou príslušnosťou k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine 
alebo pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, 
politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie. Extrémizmus sa delí na pravicový, ľavicový, 
náboženský a extrémizmus zameraný na jednu otázku (napríklad ekologický, separatizmus a 
pod.).“1 

Trestné činy extrémizmu sú taxatívne vymedzené v § 140a Trestného zákona.2 

Priestupky extrémizmu sú uvedené v § 47a ods. 1 zákona o priestupkoch.3 
S trestnými činmi extrémizmu veľmi úzko súvisí problematika nenávistných prejavov. 

Tento pojem má takisto viaceré definície, pričom v tomto príspevku budeme pracovať 
s nasledujúcou: „...pod pojmom prejavy nenávisti [sa] rozumejú všetky formy vyjadrenia, ktoré 
rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, 
antisemitizmus, či iné formy diskriminácie a nenávisti, založené na neznášanlivosti, vrátane 
neznášanlivosti prejavujúcej sa agresívnym nacionalizmom a etnocentrizmom, diskrimináciou 
a nevraživosťou voči menšinám, migrantom a ľuďom imigračného pôvodu.“4 

 
1.2 Internet, sociálne siete a Facebook 

Internet je globálna počítačová sieť, ktorá poskytuje okrem iného aj rôzne služby.5 
Prostredníctvom internetu sú prevádzkované rôzne sociálne siete. Sociálna sieť v širšom zmysle 
slova je služba fungujúca skrz internet, určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi 
ľuďmi a na zdieľanie (aj svojich osobných) informácií.6 

Najrozšírenejšie sociálne siete na Slovensku sú Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 
Pokec, atď., pričom najpoužívanejší je Facebook.7 Práve z dôvodu najväčšej rozšírenosti 
v prostredí Slovenska sa mu v tomto príspevku venujeme. 

 
1 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2020. Koncepcia boja proti radikalizácii 
a extrémizmu do roku 2024. [online]. 2020. [cit. dňa 20. februára 2021]. Dostupné na internete: https://www.slov-
lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-582. 
2 § 140a zákona z 20. mája 2005 č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
3 § 47a ods. 1 zákona z 28. augusta 1990 č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
4 Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o nenávistných prejavoch č. R (97) 20 z 30. 10. 1997. 
5 NONDEK, L. – ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000, s. 10. 
6 HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha : CZ.NIC, 2014, s. 200. 
7 Prieskum GfK Slovakia. 2017. Facebook, Youtube, Instagram... Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach? 
[online]. 2017. [cit. dňa 24. februára 2021]. Dostupné na internete: https://www.gfk.com/insights/facebook-
youtube-instagram-kolko-slovakov-je-na-socialnych-
sietach?fbclid=IwAR16T0nifhHa3mYQMJvh6tZlhO4b4Whp3d9k2V7UEBjHmY_pnkcgN9b8J2E. 
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Facebook je rozsiahla multifunkčná internetová sociálna sieť slúžiaca primárne na 
udržiavanie vzťahov a slúžiaca na šírenie informácií. Facebook má množstvo funkcií. Povaha 
Facebooku nie je jednoznačne verejná či súkromná. Vždy záleží na užívateľovi, ako si nastaví 
svoj konkrétny profil. To znamená, že užívateľ môže komunikovať výhradne s jediným 
užívateľom (čo je komunikácia čisto súkromná). Alebo môže napríklad verejne sprístupniť 
svoje príspevky – t. j. sprístupniť širokej verejnosti svoj profil, verejne publikovať informácie, 
statusy, fotografie, videá. V takomto prípade sú príspevky prístupné pre všetkých užívateľov 
Facebooku (takže eventuálne pre všetkých užívateľov internetu).8 Z uvedeného vyplýva, že aj 
trestné činy extrémizmu sa môžu spáchať, resp. nenávistné prejavy sa môžu šíriť vďaka rôznym 
spôsobom publikovania na Facebooku. V tomto príspevku sa budeme sústreďovať na verejné 
príspevky - príspevky prístupné širokej verejnosti (najmä statusy, fotky, videá či komentáre).  

Internet a sociálne siete poskytujú priestor na uplatňovanie slobody prejavu. Dochádza 
pritom aj k trestným činom extrémizmu a nenávistným prejavom. Tieto sa v poslednom období 
presúvajú z „ulice do virtuálneho priestoru“ (či inak povedané z offline do online priestoru). 
To znamená, že v mnohých prípadoch je takáto trestná činnosť páchaná na sociálnych sieťach 
na internete. Najčastejšie páchané sú nasledujúce trestné činy: prejav sympatie k hnutiu 
smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 Trestného zákona, 
rozširovanie extrémistického materiálu podľa § 422b Trestného zákona, hanobenie národa, rasy 
a presvedčenia podľa § 423 Trestného zákona, či trestný čin podnecovania k národnostnej, 
rasovej a etnickej neznášanlivosti podľa § 424 Trestného zákona.9 

Trestné činy extrémizmu a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach majú 
antidemokratické, diskriminačné a polarizačné tendencie v spoločnosti. Môžu prerásť do 
reálnych násilných trestných činov. Znepokojujúcim je rozsah a rýchlosť šírenia takýchto činov 
či prejavov. Aj z tohto dôvodu je potrebné eliminovať extrémizmus na sociálnych sieťach ešte 
pred tým, než vyvolá násilné trestné činy v realite.10 

 
1.3 Dva vybrané príklady príspevkov na Facebooku 
Niekedy je náročné posúdiť (s ohľadom na slobodu prejavu) či došlo k trestnému činu 
extrémizmu alebo nie, inokedy je zase posúdenie veľmi jednoduché. Ilustrujú nám to 
nasledujúce dva príklady (následne s nimi budeme pracovať aj ďalej v texte). 
 

Príklad č. 1: 
„...čierny smradlaví neger demeti nenavydim ich. ... Cigáni su odpad ludstva a preto by 

malo byt zavedene konečne riešenie!!!! ... JA MAM RIEŠENIE PLYN A MG 42 TO ZNAMENA 
1.500 RAN ZA MINUTU ... HOLOKAUST JE ZIDOVSKA PROAGANDA NIC STOHO NIE JE 
PRAVDA ... AKO VYDIM VELMY OBHAJUJETE TIE ZIDOVSKE SVINE ZE?“11 
 Páchateľ tieto vyjadrenia verejne publikoval na sociálnej sieti Facebook 
prostredníctvom jednotlivých komentárov. Bol právoplatne odsúdený za trestný čin 
podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 ods. 1 Trestného zákona), 
trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti 
ľudskosti (§ 422d ods. 1 Trestného zákona), a za trestný čin hanobenia národa, rasy 

 
8 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13. 
9 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2015. Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 
2015 – 2019. [online]. 2015. [cit. dňa 20. februára 2021]. Dostupné na internete: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_opr/nptj/koncepcia%20extremizmus%202015-2019.pdf. 
10 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2020. Koncepcia boja proti radikalizácii 
a extrémizmu do roku 2024. [online]. 2020. [cit. dňa 20. februára 2021]. Dostupné na internete: https://www.slov-
lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-582. 
11 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 6. 8. 2020 sp. zn. 1T/25/2020. 
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a presvedčenia (§ 423 ods. 1 písm. a) Trestného zákona). Páchateľovi bol uložený peňažný trest 
vo výške 220 eur.12 

Prvý príklad ilustruje jasné porušenie zákona. Aj laikovi musí byť jasné, že takýto prejav 
je protiprávny. 

Ďalej ako „Príklad č. 1“. 
 

Príklad č. 2: 
„S tvojou dôverou určite dokážem odstrániť nespravodlivé zvýhodňovanie nielen 

cigánskych parazitov,...“13 
Obvinený použil tento text vo svojej predvolebnej kampani. Text sa šíril 

prostredníctvom letákov (ale taktiež sa šíril aj prostredníctvom verejných príspevkov na 
Facebooku). Obvinený podľa obžaloby spáchal trestný čin hanobenia národa, rasy 
a presvedčenia (§ 423 ods. 1 Trestného zákona). Súd však neuznal obvinenému vinu, pretože 
(podľa súdu) nebol naplnený znak objektívnej a subjektívnej stránky skutkovej podstaty 
trestného činu.14 

Podľa nášho názoru aj tento čin by sa mal kvalifikovať ako trestný čin extrémizmu. Na 
prvý pohľad sa to tak môže javiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky však rozhodol, že to tak 
nie je. Verejnosť (laická aj odborná) kritizovala toto rozhodnutie. Pri niektorých činoch môže 
byť rozhodovanie o tom, či bol porušený zákon alebo nie, naozaj problémové a komplikované. 
Viacerí právnici môžu mať odlišný názor. Tento príklad nám to jasne ilustruje. Každopádne 
platí, že napriek širokej polemike posledné slovo majú vždy súdy, preto tento čin nie je trestným 
činom extrémizmu. 

Ďalej ako „Príklad č. 2“. 
 
Po dvoch načrtnutých príkladoch vyvstávajú viaceré otázky: aké sú možnosti eliminácie 

extrémizmu na Facebooku? Kde sú hranice trestnosti a slobody prejavu? Je možné rýchle 
odstránenie zjavne protiprávneho verejného príspevku? Akú mieru zodpovednosti by mal niesť 
poskytovateľ sociálnej siete? 

 
 

2 TRESTNOPRÁVNE POSTIHOVANIE 
 
2.1 Teoretické základy a vymedzenie pôsobnosti a príslušnosti orgánov 

Teoretickým základom pre trestnoprávne postihovanie páchateľov trestných činov 
extrémizmu je koncept obranyschopnej demokracie. Tento koncept okrem iného znamená, že 
sa v prípade trestných činov extrémizmu a nenávistných prejavov uprednostňuje ochrana 
ľudskej dôstojnosti pred slobodou prejavu.15 

Trestné právo chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnymi konaniami tak, 
aby trestné činy boli zistené a páchatelia potrestaní. Pri trestnoprávnom postihovaní trestných 
činov extrémizmu a nenávistných prejavov na Facebooku sa taktiež uplatňuje zásada ultima 
ratio. To znamená, že trestné právo je najkrajnejší prostriedok, ktorý sa použije vtedy, ak 
ochranu spoločenským vzťahom nemožno zabezpečiť miernejšími prostriedkami. Pri prečinoch 
sa taktiež skúma závažnosť trestného činu, ktorá je jeho materiálnou stránkou.16 

 
12 Tamže. 
13 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. 03. 2013 sp. zn. 4 Tdo 49/2012. 
14 Tamže. 
15 VÝBORNÝ, Š. Nenávistný internet versus právo. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 38. 
16 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon : Veľký komentár. 5. vyd. Žilina : Eurokódex, 2020, s. 20 a nasl. 
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 Od 1. januára 2017 sa pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu (ďalej ako „ŠTS“) 
rozšírila aj na všetky trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona.17 Od pôsobnosti 
ŠTS sa odvíja aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ďalej ako „ÚŠP“). Trestne stíhať, 
vykonávať dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom 
konaní a uplatňovať oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom majú jedine prokurátori 
ÚŠP.18 Pod vecnú príslušnosť Národnej kriminálnej agentúry (ďalej ako „NAKA“) patria trestné 
činy patriace do pôsobnosti ŠTS (teda aj trestné činy extrémizmu).19 Vyšetrovanie, stíhanie 
a rozhodovanie o trestných činoch extrémizmu je teda v súčasnosti vysoko špecializované 
(kritike takejto špecializácie sa venujeme v podkapitole 2.3). 
 
2.2 Rozhodovacia činnosť Špecializovaného trestného súdu 
Na priblíženie rozhodovacej činnosti sme sa rozhodli zanalyzovať právoplatné prvostupňové 
rozhodnutia vydané za celý ostatný rok. V roku 2020 bolo v 31 konaniach (o trestných činoch 
extrémizmu) pred ŠTS vydané prvostupňové rozhodnutie a zároveň nebol podaný opravný 
prostriedok – teda v roku 2020 bolo 31 konaní pred ŠTS právoplatne skončených. Z krátkej 
analýzy týchto rozhodnutí vyplýva, že v 21 prípadoch bol trestný čin extrémizmu spáchaný (aj) 
na Facebooku.20 Podiel právoplatne skončených vecí za rok 2020, v ktorých bol trestný čin 
extrémizmu spáchaný (aj) na Facebooku (21 z celkovo 31 rozhodnutí), dokazuje vysoký výskyt 
extrémizmu na Facebooku. Tento podiel taktiež potvrdzuje tézu, že extrémizmus sa presúva z 
„ulice do virtuálneho priestoru“. 
 Na konkrétne priblíženie rozhodovacej činnosti uvedieme prípady rozhodnuté 
v posledných troch mesiacoch roku 2020 (október, november, december). 
 V prvom prípade páchateľ prostredníctvom Facebooku na svojom verejnom profile 
uverejnil obrázok s textom: „TAKŽE CO NÁM TO VLASTNĚ TI“SKVĚLÍ HUMANISTÉ“ 
ZVANÍ ŽIDÉ, NALÉVAJÍ DO STUDNY NAŠÍ BÍLÉ KULTURY, OD POČÁTKU 
PŘEDEŠLÉHO STOLETÍ? NENECH SE ZMÁST! KŘIVONOSOVÉ JSOU ROZENÍ 
ROZBÍJEČI NÁRODÚ!“ Ďalej uverejnil obrázok s textom „ŽIDOVSTVO Marš zo Slovenska“. 
Taktiež uverejnil odkaz na textový súbor, ktorý obsahoval napríklad: „Měli bychom vytáhnout 
mýtus holocaustu na denní světlo ... šest milionů je lež. Lež – ne omyl – židovská lež!“ Zdieľal 
alebo uverejnil viacero fotografií, ktoré obsahovali nacistické symboly, fotografie (velebiace) 
nacistických pohlavárov, Jozefa Tisa alebo Alexandra Macha. Páchateľ uverejnil mnoho 
takýchto príspevkov. Bol odsúdený za trestný čin rozširovania extrémistických materiálov a za 
trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti 
ľudskosti. Páchateľ bol potrestaný trestom odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným 
odkladom výkonu trestu a probačným dohľadom.21 
 V ďalšom prípade páchateľ na Facebooku na svojom profile zdieľal množstvo 
neonacistických piesní. Ďalej minimálne 18-krát zdieľal fotografie, ktoré (okrem iného) 
obsahovali aj číslo 88. Pod nickname (tzv. nicknames - prezývky, krycie mená) zdieľal viacero 

 
17 § 14 písm. o) zákona z 24. mája 2005 č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 
18 § 55b zákona z 28. marca 2001 č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 
19 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného 
zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich 
páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov. 
20 Na jednotlivé rozhodnutia bližšie pozri: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Súdy a rozhodnutia. 
Rozhodnutia. [Typ súdu: Špecializovaný trestný súd. Podoblasť právnej úpravy: Trestné činy proti mieru. Dátum 
vydania rozhodnutia: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020]. [online]. 2020. Dostupné na internete: 
https://obcan.justice.sk/infosud/-
/infosud/zoznam/rozhodnutie?ft.725=&ft.529=&f.742=660&f.530=&f.537=612&ft.651=&f.652=01.01.2020&f.
652=31.12.2020. 
21 Trestný rozkaz Špecializovaného trestného súdu zo dňa 22. 12. 2020 sp. zn. 4T/45/2020. 
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rasistických vtipov, napríklad: „Jak dlouho trvá cikánce, než vynese odpadky? 9 měsíců.“ 
Okrem týchto činov páchateľ v byte prechovával množstvo extrémistických materiálov. 
Páchateľ bol odsúdený za trestný čin rozširovania extrémistických materiálov, trestný čin 
hanobenia národa, rasy a presvedčenia a trestný čin prechovávania extrémistických materiálov. 
Bol potrestaný trestom odňatia slobody vo výmere 2 roky s podmienečným odkladom výkonu 
trestu a taktiež trestom prepadnutia veci (extrémistické materiály).22 
 Odznak NSDAP s hákovým krížom, železný kríž s hákovým krížom, prsteň s hákovým 
krížom a množstvo ďalšieho extrémistického materiálu sa nachádzalo v byte ďalšieho 
páchateľa. Okrem toho tento páchateľ prostredníctvom Facebooku s používateľským názvom 
„PS“ (pravdepodobne ide o skratku páchateľovho nickname, keďže v záhlaví rozsudku sa 
uvádzajú iniciály páchateľa ako K. N.) verejne sprístupnil viaceré fotografie s nacistickou 
vlajkou a znakmi v štýle SS, ale aj mnoho ďalších nacistických symbolov. Páchateľ bol 
odsúdený za trestný čin prechovávania extrémistických materiálov a za trestný čin rozširovania 
extrémistických materiálov. Bol potrestaný trestom odňatia slobody v trvaní 3 roky 
s podmienečným odkladom výkonu trestu a probačným dohľadom, a takisto trestom 
prepadnutia veci (extrémistické materiály).23 
 V ďalšom prípade páchateľ na Facebooku v rámci svojho verejne prístupného profilu 
zverejnil alebo zdieľal napríklad: obrázky, na ktorých bol (okrem iného) znak SS a nápis „White 
X-mas“, ale aj ďalšie fotografie s nacistickou symbolikou. Ďalej zverejnil básničku: „Jede jede 
mašinka, jede směrem Treblinka. Jede jede do plynu, veze romskou rodinu. ... až do rána bílýho, 
my budem pálit černýho ... Vyhrnu si rukávy, vymlátím ty cikány ... Vlaky už jsou narvaný a s 
židama úhaní jedou směrem Treblinka, potí se jim kolínka ... .“ Taktiež vo svojom byte páchateľ 
držal extrémistické materiály. Bol odsúdený za trestný čin rozširovania extrémistického 
materiálu a trestný čin prechovávania extrémistického materiálu. Bol mu uložený trest odňatia 
slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom výkonu trestu a probačným dohľadom, 
a takisto trest prepadnutia veci (extrémistické materiály).24 
 Ďalší páchateľ verejne uverejňoval na Facebooku prostredníctvom profilu množstvo 
fotografií so svojím tetovaním Tyr-rune, tetovaním prekrížených kladív s nápisom „WORKING 
CLASS“. Uverejňoval fotografie s južanskou vlajkou, fotografie na ktorých má páchateľ tričko, 
na ktorom je lebka s prekríženými hnátmi – znak Totenkopf, a mnoho ďalšieho podobného. 
Taktiež v jeho dome bolo zaistených mnoho extrémistických materiálov. Páchateľ bol 
odsúdený za trestný čin rozširovania extrémistického materiálu a trestný čin prechovávania 
extrémistického materiálu. Bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 2 roky 
s podmienečným odkladom výkonu trestu, trest prepadnutia veci (extrémistické materiály) 
a trest zákazu účasti na (vymedzených futbalových) verejných podujatiach.25 
 V poslednom skúmanom rozhodnutí páchateľ na Facebooku uverejnil viaceré 
fotografie, obrázky či statusy. Napríklad zverejnil fotografiu Erwina Rommela a Adolfa Hitlera 
s popisom: „Holnap mindenki nagyszombatba. (Zajtra všetci do Trnavy)“. Alebo fotografiu 
Adolfa Hitlera so svojím psom, pričom na fotografii je tiež napísané že ten, kto má rád psy, 
nemôže byť zlý človek, a k tejto fotografii napísal popis: „Nagyigazsag!! (Veľká pravda!!)“ 
Viackrát použil vo svojich statusoch alebo v uverejnených fotografiách číslicu 88. V byte 
prechovával viaceré extrémistické materiály. Páchateľ bol odsúdený za trestný čin rozširovania 
extrémistických materiálov a trestný čin prechovávania extrémistických materiálov. Bol mu 
uložený trest odňatia slobody v trvaní 30 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu 

 
22 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 9. 12. 2020 sp. zn. 4T/41/2020. 
23 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 25. 11. 2020 sp. zn. 5T/12/2020. 
24 Trestný rozkaz Špecializovaného trestného súdu zo dňa 12. 11. 2020 sp. zn. 2T/16/2020. 
25 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 14. 10. 2020 sp. zn. 3T/32/2020. 
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a probačným dohľadom. Takisto mu bol uložený trest prepadnutia veci (extrémistické 
materiály) a trest zákazu účasti na (vymedzených futbalových) verejných podujatiach.26 
 
 
3 ELIMINÁCIA EXTRÉIMZMU NA FACEBOOKU PROSTREDNÍCTVOM 
SÚKROMNOPRÁVNEJ REGULÁCIE (FACEBOOK AKO BEZPEČNÝ PRÍSTAV) 
 

Kvôli veľkému množstvu verejných príspevkov štátny aparát nebude trestnoprávne 
postihovať všetky protiprávne konania na Facebooku. Trestné právo by malo postihovať tie 
najzávažnejšie prípady. Čo však s ostatnými príspevkami? V zásade platí, že každý zodpovedá 
za svoje konanie. Avšak môže poskytovateľ sociálnej siete zodpovedať za verejné príspevky 
svojich užívateľov? Je možné preniesť zodpovednosť za protiprávne konanie užívateľov 
sociálnej siete na poskytovateľa danej sociálnej siete? 

To už nie je otázka trestného práva, ale súkromného práva. Reguláciu v tomto smere 
tvorí Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady o elektronickom obchode27 (ďalej 
ako „smernica“). Zodpovednosť za cudzí obsah je situácia, kedy je informácia poskytnutá od 
tretej osoby. Pri takejto zodpovednosti môžeme poskytovateľov služieb členiť podľa toho, či 
poskytujú pasívne služby alebo aktívne služby. Poskytovatelia pasívnych služieb sú tí, ktorí 
používajú informácie od príjemcov služby a ich (poskytovateľovo) konanie je vo vzťahu k nim 
(príjemcom a ich informáciám) výlučne technické, pasívne a automatické. Poskytovatelia 
aktívnych služieb sú tí, ktorí používajú informácie od príjemcov služby, ale ich 
(poskytovateľovo) konanie vo vzťahu k nim nie je výlučne technické, pasívne a automatické. 
Zároveň platí, že pre pasívne služby buď existuje „bezpečný prístav“ (t. j. vylúčenie 
zodpovednosti, status bezpečného prístavu sa získava za určitých podmienok), alebo 
neexistuje.28 Facebook ako službu informačnej spoločnosti môžeme podradiť pod hosting. 
Hosting je bezpečný prístav pre služby, ktorých činnosť spočíva v uložení informácií 
poskytnutých príjemcom služby. Poskytovateľ (Facebook) je chránený voči zodpovednosti za 
informácie, ktoré uložil jeho príjemca.29 

„[K]to vytvorí predvídateľné riziko, je povinný zakročiť v nevyhnutnom a rozumnom 
rozsahu, aby ho obmedzil a tak predišiel vzniku ujmy na právach druhých.“30 Zakročovacia – 
prevenčná povinnosť má určitý limit nastavený smernicou. Založenie bezbrehej zodpovednosti 
poskytovateľa by bola v rozpore s tzv. zákazom všeobecnej povinnosti monitorovať podľa čl. 
15 smernice. Tento zákaz sa uplatňuje na bezpečný prístav. Príkladom na zodpovednosť za 
nezakročenie na ochranu druhého je, ak poskytovateľovi bolo oznámené, že na jeho službe sa 
nachádza potenciálne závadný obsah jeho užívateľov, pričom porušenie cudzích práv je 
nepochybné, a poskytovateľ bez ospravedlniteľného dôvodu a v primeranej lehote nepodnikol 
žiadne kroky k tomu, aby ujmu tretej osoby odstránil, hoci tak bez ťažkostí mohol urobiť.31 

Ak bola založená zodpovednosť poskytovateľa (v zmysle predchádzajúceho výkladu), 
smernica v niektorých prípadoch zavádza inštitút vylúčenia zodpovednosti (v článku 12 až 14 
smernice). Vylúčenie zodpovednosti sa týka všetkých typov zodpovednosti, t. j. civilnoprávnej, 
administratívnoprávnej a aj trestnoprávnej.32 

 
26 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 2. 10. 2020 sp. zn. 5T/9/2020. 
27 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode). 
28 HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha : CZ.NIC, 2014, s. 37. 
29 Tamže, s. 104. 
30 Tamže, s. 81. 
31 Tamže, s. 84 – 88. 
32 Tamže, s. 95. 
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 Bezpečný prístav chráni poskytovateľa pred zodpovednosťou, ak: „(i) príjemca služby 
nekoná na základe poverenia poskytovateľa alebo pod jeho kontrolou, (ii) poskytovateľ nemá 
skutočnú vedomosť o protiprávnosti činnosti alebo informácií a (iii) nie je si vedomý 
skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo 
informácie ... poskytovateľ (iv) nesmie hrať aktívnu rolu takej povahy, že by bolo možné 
konštatovať, že uložené dáta pozná alebo kontroluje, ale musí sa naopak správať neutrálne.“33 
 Ak si chce poskytovateľ udržať bezpečný prístav, musí vybavovať oznámenia o tom, že 
na jeho službe je nelegálny obsah. Ak poskytovateľ nerieši oznámený nelegálny obsah, môže 
prísť o bezpečný prístav a potom môže nastúpiť zodpovednosť. A tu sa dostávame k veľmi 
vážnemu spoločenskému problému. Poskytovatelia sú postavení do úlohy akýchsi sudcov. 
Majú v pomerne krátkom čase vyhodnotiť niekedy aj také skutočnosti (informácie, verejné 
príspevky), s ktorými by mal problém aj právnik s dlhoročnou praxou. Mnoho sporov je takých, 
že ani sudcovia a právnická obec sa nezhodujú (napríklad Príklad č. 2). Pred strachom, že stratia 
bezpečný prístav, poskytovatelia niekedy odstraňujú všetky oznámené informácie – dostávajú 
sa do polohy nedobrovoľných cenzorov slobodnej diskusie. Poskytovatelia sa stávajú 
vykonávateľmi rýchlej spravodlivosti.34 
 Na záver tejto podkapitoly zhrnieme, že pre sociálne siete platí nasledovné: „Kto inému 
poskytne priestor na zdieľanie svojich osobných informácií, v zásade nezodpovedá za konanie 
toho, kto prostredníctvom neho poruší niečie práva, pokiaľ o nich nevie alebo nemá dôvod 
vedieť. Ak sa o existencii týchto informácií dozvie, musí ich zo svojej služby odstrániť, ak je ich 
protiprávnosť zrejmá obozretnému hospodárskemu subjektu s minimálnou dodatočnou 
námahou potrebnou k objasneniu veci. Taktiež môže byť však povolaný pomôcť odhaliť identitu 
takéhoto páchateľa, alebo predísť jeho konaniu do budúcna.“35 
 
 
4 DISKUSIA, ZÁVERY A DE LEGE FERENDA 
 
4.1 Trestnoprávne postihovanie 

Na základe uvedeného (v podkapitole 2.2) sa zdá, že orgány činné v trestnom konaní sa 
aktívne zaoberajú jednotlivými prípadmi trestných činov extrémizmu, ktoré sú páchané na 
Facebooku. Rozobraté prípady ukazujú, že u 5 zo 6 páchateľov sa vykonala domová prehliadka. 
V rámci nej sa našli mnohé extrémistické materiály. To obvineným pred súdom ešte viac 
priťažilo. Taktiež sa zdá, že slovenské súdnictvo (konkrétne ŠTS) je pripravené postihnúť tieto 
trestné činy a nenávisť šírenú prostredníctvom Facebooku. 

Ak sa pozrieme na skutkový stav všetkých šiestich prípadov (podkapitola 2.2), všetky 
by sme mohli prirovnať k Príkladu č. 1. Teda išlo o zjavné trestné činy extrémizmu. Širšia 
polemika, či ide o protiprávne konania, nie je nutná. Skutkový stav spočíval najmä 
v nenávistných prejavoch voči Židom či Rómom. Alebo spočíval v rozširovaní nacistických 
symbolov. Ďalej spočíval v rozširovaní fotografií s Adolfom Hitlerom či s rôznymi 
nacistickými pohlavármi, pričom páchatelia ich chválili či uctievali. Protiprávnosť konania je 
jasná aj bežnému laikovi. Z rozobratých prípadov usudzujeme, že pred súd sa dostávajú 
páchatelia s (čo do skutkového stavu) jasne protiprávnym konaním. 

V niektorých prípadoch (4T/41/2020, 5T/12/2020) boli odhalené aj protiprávne 
príspevky používateľov, ktorí používali nicknames. To môže naznačovať, že v niektorých 
prípadoch nie je problém s identifikáciou osoby, ktorá sa skrýva za nickname. Táto 
problematika však samozrejme potrebuje oveľa hlbšiu analýzu. 

 
33 Tamže, s. 105. 
34 Tamže, s. 119 – 120. 
35 Tamže, s. 200. 
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Otázkou zostáva, či sa postihujú iba zjavné trestné činy extrémizmu (ktoré môžeme 
prirovnať k Príkladu č. 1), alebo či sa postihujú aj sofistikované, na prvý pohľad nie veľmi 
zrejmé trestné činy extrémizmu. To priamo súvisí aj s ďalším problémom - či kapacity štátneho 
aparátu (teda vymedzený príslušný aparát) postačujú na postihovanie všetkých trestných činov 
extrémizmu na Facebooku. 

ŠTS bol zriadený na ochranu pred dôsledkami trestných činov vyššej spoločenskej 
nebezpečnosti. Zaťažovať ŠTS trestnými činmi extrémizmu (ktoré sú väčšinou v základnej 
skutkovej podstate prečinmi) je neúčelné a nehospodárne. Rovnako je to aj s odvedenou 
pôsobnosťou ÚŠP a NAKA. Dôvod, pre ktorý sa rozšírila pôsobnosť ŠTS na trestné činy 
extrémizmu – t. j. ich vysoká závažnosť – sa ukázal ako neadekvátny.36 

Napokon aj náš rozbor vybraných prípadov v predchádzajúcej podkapitole potvrdil túto 
tézu, keďže išlo o nižšiu závažnosť činov (v porovnaní s organizovaným zločinom či úkladnými 
vraždami, ktoré má tiež v pôsobnosti ŠTS). Je pravda, že ŠTS už riešil aj vysokých funkcionárov 
– poslancov parlamentu, kde spoločenská závažnosť je zrejme vyššia. Predpokladáme, že skôr 
ide o výnimky, ako o pravidlo. ŠTS v nami skúmaných prípadov uložil buď trest odňatia 
slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu, alebo trest odňatia slobody 
s podmienečným odkladom výkonu trestu s probačným dohľadom, či trest prepadnutia veci, 
alebo zákaz účasti na verejných podujatiach. Taktiež, čo sa týka skutkového stavu, nemyslíme 
si, že takéto trestné činy (typu uverejňovania zrejmých nenávistných prejavov či velebiacich 
fotografií Adolfa Hitlera) musí rozhodovať ŠTS. Rovnako by to zvládli rozhodnúť aj krajské, 
či dokonca okresné súdy. Zákonodarca by mal jednoznačne zvážiť, ktoré súdy by mali 
rozhodovať o trestných činoch extrémizmu. 
 
4.2 Súkromnoprávna regulácia 

Metaforicky: súčasný kyberpriestor je ako divoký západ v USA v 19. storočí. Pravidlá 
vymáhajú len miestni šerifovia – administrátori sociálnych sietí. Neexistujú spoločné centrálne 
pravidlá.37 

Samozrejme, aj samotný Facebook má vo svojich užívateľských podmienkach 
(Podmienky služby Facebook, Normy komunity, atď.) zakotvenú možnosť odstrániť obsah, 
napr. verejný príspevok užívateľa, ak zistí „škodlivé správanie“. Facebook podľa vlastných 
tvrdení na tieto účely zamestnáva špecializované tímy a vyvíja technické systémy.38 

Enormné množstvo verejných príspevkov na Facebooku môže spôsobovať v aplikačnej 
praxi pri akejkoľvek právnej úprave aplikačné problémy. V Európskej únii je badať snahu 
o prenesenie väčšej zodpovednosti za obsah na poskytovateľa sociálnej siete. Vyvoláva to 
diskusie, pokiaľ ide o zásahy do slobody prejavu, keďže sa môžu preventívne odstraňovať aj 
príspevky, ktoré nie sú protizákonné.39 
 Pri formovaní novej regulácie sociálnych sietí existujú rôzne nápady: napríklad, že 
súčasťou používateľských podmienok musí byť zákaz nenávistných prejavov a možnosť 
nahlásenia nenávistného prejavu administrátorovi sociálnej siete. Alebo že sociálne siete 
vytvoria verejné zoznamy užívateľských účtov, ktorým bola uložená sankcia (odstránenie 

 
36 ZÁHORA, J. Potrebujeme špeciálne dôkazné prostriedky na odhaľovanie a vyšetrovanie extrémizmu? In: 
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Praha : Leges, 2019, s. 387 – 389. 
37 SMIEŠKO, I. Desatoro téz k trestnoprávnej regulácii sociálnych sietí so zameraním na nenávistné prejavy. In: 
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Praha : Leges, 2019, s. 308. 
38 LATTOVÁ, S. Zodpovednosť Facebooku za odstraňovanie príspevkov používateľov. In: Acta Universitatis 
Tyrnaviensis – Iuridica XI. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 92. 
39 MAREŠ, M. On-line radikalizácia. Vybrané problémy z hľadiska prevencie. In: Sociálna prevencia, 2018, č. 
1/2018, s. 8. 
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príspevku, zablokovanie účtu), pričom by sa uviedol aj dôvod uloženia sankcie. Takisto sa 
navrhuje nápad zakotvenia povinnosti vytvoriť zoznam účtov, ktorým bola zrušená sankcia 
(ako akési ospravedlnenie za neoprávnené uloženie sankcie). Ďalším návrhom je zakotviť 
explicitnú povinnosť sociálnych sietí poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní súčinnosť 
objasniť skutok (to by mohlo prispieť napríklad pri vyšetrovaní užívateľov s tzv. nicknames).40 
 Európska únia zverejnila Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 
2000/31/ES.41 Predložená legislatíva vychádza zo súčasne platnej smernice (ktorá upravovala 
práva a povinnosti na digitálnom trhu posledných 20 rokov). Cieľom nariadenia je vytvoriť 
bezpečný online priestor. Nariadenie sa týka mnohých oblastí online prostredia, od pravidiel na 
online nakupovanie až po odstraňovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. 
Európska komisia sľubuje väčšiu online bezpečnosť, no zároveň chce zaručiť aj ochranu 
slobody prejavu. Komisia navrhuje, že ak poskytovatelia online služieb nesplnia podmienky 
novej legislatívy, pokuty sa môžu vyšplhať na 6 % ročného príjmu (čo v prípade Facebooku 
môže znamenať aj miliardy eur). Samozrejme má byť zachovaný obmedzený režim 
zodpovednosti za cudzí obsah a nemá sa zavádzať všeobecná monitorovacia povinnosť. Táto 
legislatíva by po diskusiách a legislatívnom konaní mohla platiť približne od roku 2023.42 
 Podľa nášho názoru je samozrejmé, že trestné právo, s ohľadom na enormné množstvo 
verejných príspevkov na Facebooku, nikdy nebude postihovať všetky trestné činy extrémizmu 
na Facebooku. Preto je regulácia sociálnych sietí nevyhnutná. Súčasná súkromnoprávna 
regulácia však už nedostatočne reflektuje aktuálnu situáciu na sociálnych sieťach. Podľa našej 
mienky je vhodné (a potrebné) uložiť sociálnym sieťam povinnosť odstraňovať oznámený 
protiprávny obsah. Pri trestných činoch extrémizmu ako Príklad č. 1, kde je posúdenie veľmi 
jednoduché, sociálne siete s tým nemôžu mať problém. Zároveň je to aj v súlade so zásadou, 
aby sociálne siete mali povinnosti uložené v rozumnom rozsahu. Oveľa väčší problém nastáva 
pri príspevkoch ako Príklad č. 2, kde sa názory právnikov líšia. Niekto by to mohol posúdiť 
ako protiprávne konanie, iný zas nie. V takomto prípade by sa sociálne siete mohli dostávať do 
rolí cenzorov diskusie a mohli by obmedzovať slobodu prejavu. Ak by však neodstránili 
potenciálne protiprávny obsah, vystavili by sa riziku zodpovednosti, resp. pokuty. Akýmsi 
kompromisom by mohlo byť to, že v týchto prípadoch by Facebook k (potenciálne 
protiprávnemu) príspevku pripojil označenie, že môže ísť o trestný čin extrémizmu či 
nenávistný prejav. 

Každopádne odpovede na tieto otázky nám (pravdepodobne čoskoro) poskytne nová 
legislatíva na úrovni Európskej únie. A zrejme potom budeme aj svedkami komplikovaných 
jednotlivých sporov v otázkach, či v niektorých prípadoch došlo k trestnému činu extrémizmu 
alebo nie, a zároveň či sociálne siete (vrátane Facebooku) reagovali adekvátne a v súlade 
s novou, v budúcnosti platnou legislatívou. 
 
 

 
40 SMIEŠKO, I. Desatoro téz k trestnoprávnej regulácii sociálnych sietí so zameraním na nenávistné prejavy. In: 
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Praha : Leges, 2019, s. 311 – 317. 
41 EURÓPSKA KOMISIA. 2020. Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu 
s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES. [online]. 2020. [cit. dňa 1. 
marca 2021]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=sk. 
42 YAR, L. 2020. Eurokomisia predstavila kľúčovú legislatívu, ktorá ovplyvní online služby naprieč Úniou. 
[online]. 2020. [cit. dňa 1. marca 2021]. Dostupné na internete: 
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/eurokomisia-predstavila-klucovu-legislativu-ktora-ovplyvni-online-
sluzby-napriec-uniou/. 
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ZÁVER 
 

Už pár rokov sledujeme proces prechodu extrémizmu z „ulice do virtuálneho priestoru“. 
Zároveň je badať snahy o jeho elimináciu. Z podielu právoplatne odsúdených trestných činov 
extrémizmu spáchaných na Facebooku na celkovom podiele právoplatne odsúdených trestných 
činov extrémizmu za rok 2020 (21 z 31) vyplýva zrejmá snaha orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov eliminovať extrémizmus na Facebooku. Slovenské súdnictvo (ŠTS) je 
pripravené postihovať trestné činy extrémizmu. Na nami vybratých prípadoch sa však ukázalo, 
že zväčša išlo o jasný skutkový stav a nie veľmi vysokú závažnosť činu (oproti iným činom, 
ktoré posudzuje ŠTS). 
 V Európskej únii sa schyľuje k novej súkromnoprávnej regulácií sociálnych sietí. Štátny 
aparát z dôvodu enormného počtu príspevkov nedokáže postihovať všetky protiprávne konania 
na Facebooku. Regulácia sociálnych sietí je nevyhnutná. Podľa nášho názoru sa môže (resp. 
musí) preniesť väčšia zodpovednosť na poskytovateľov sociálnych sietí za odstraňovanie 
zjavne protiprávneho obsahu. Obrovským problémom zostáva, čo s príspevkami, na ktorých 
trestnosti sa právnici nezhodujú? Ak takýto obsah odstránia, môžu byť považovaní za cenzorov 
a obvinení z porušovania slobody prejavu. Ak ich neodstránia, môžu sa vystavovať riziku 
pokuty za neodstránenie obsahu. Akýmsi kompromisom by mohlo byť to, že v týchto prípadoch 
by Facebook k (potenciálne protiprávnemu) príspevku pripojil označenie, že môže ísť o trestný 
čin extrémizmu či nenávistný prejav. 
 Záverom, podľa nášho názoru eliminácia extrémizmu na Facebooku v budúcnosti bude 
závisieť od troch faktoroch: 1. riadne vyšetrenie, odhalenie a trestnoprávne potrestanie 
najzávažnejších trestných činov extrémizmu na Facebooku (a ich prípadná medializácia), 2. 
vhodne nastavená súkromnoprávna regulácia ukladajúca povinnosť sociálnym sieťam 
promptne odstraňovať zjavné protiprávne prejavy a označovať potenciálne protiprávne prejavy, 
3. súčinnosť čo najväčšieho počtu užívateľov Facebooku, ktorí budú nahlasovať 
(prostredníctvom oznámení) trestné činy extrémizmu či nenávistné prejavy alebo potenciálne 
trestné činy extrémizmu či nenávistné prejavy. 
 
 
SUMMARY  

 
For several years, we have been monitoring the process of extremism transitioning from 

"the street to the virtual space". At the same time, there are efforts to eliminate it. The share of 
validly convicted crimes of extremism committed on Facebook in the total share of validly 
convicted crimes of extremism (21 out of 31) shows the apparent effort of law enforcement 
agencies and courts to eliminate extremism on Facebook. The Slovak judiciary is ready to 
prosecute crimes of extremism. However, the cases selected by us showed that it was mostly a 
clear factual situation and not a very high seriousness of the act. 

In the European Union, a new private regulation of social networks is approaching. Due 
to the enormous number, the state apparatus cannot punish all illegal actions on Facebook. 
Regulation of social networks is essential. In our view, greater responsibility of social network 
providers for removing manifestly illegal content can (or must) be transferred. A huge problem 
remains, what about posts on which criminals does not exist conformity between lawyers? If 
they remove such content, they can be considered censors and charged with violating freedom 
of speech. If they do not remove them, they may run the risk of a fine for not removing the 
content. A compromise could be that in these cases, Facebook would attach to the (potentially 
illegal) post an indication that it may be a crime of extremism or hate speech. 
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In conclusion, in our opinion, the elimination of extremism on Facebook in the future 
will depend on three factors: 1. proper investigation, detection and criminal punishment of the 
most serious crimes of extremism on Facebook (and their eventual media coverage), 2. 
appropriately set private law regulation requiring social networks to remove obvious illegal 
expressions and mark potential illegal expressions, 3. cooperation of as many Facebook users 
as possible, who will report (via notifications) crimes of extremism or hate speech or potential 
crimes of extremism or hate speech. 
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Procesné chyby v dokazovaní a ich vplyv na trestné konanie v slovenskej republike 
 

Procedural errors in the evidentiary process and their impact on criminal proceedings in 
Slovak republic 

 
 

Bc. Ivana Mokrá 
 
 
Abstrakt 

Zákonný postup pri dokazovaní predstavuje conditio sine qua non prípustnosti dôkazu. 
Inými slovami, ide o nevyhnutnú podmienku podmieňujúcu pripustenie dôkazu v trestnom 
konaní. Nedodržaním tejto podmienky dochádza k procesným pochybeniam s následkom 
nezákonnosti dôkazov, v dôsledku čoho môže byť páchateľ trestného činu oslobodený spod 
obžaloby. Z uvedeného dôvodu je hlavným cieľom predkladaného článku nielen obsahovo 
vymedziť procesné chyby, ktorých výskyt je badateľný najmä pri zabezpečovaní dôkazov 
orgánmi činnými v trestnom konaní, ale tiež analyzovať ich vplyv na samotný výsledok 
trestného konania t. j. rozhodovania o vine a treste obvineného a tiež na podklade konkrétneho 
príkladu poukázať na nedostatky, ktorým by bolo vhodné de lege ferenda predchádzať. 
Uvedený článok poskytuje na jednej strane stručný náhľad do základnej terminológie súvisiacej 
s dotknutou témou, vysvetľujúc jej obsah, účel a právnu úpravu a na strane druhej nadobúda 
praktickejší charakter a to na základe analýzy vybraného procesného pochybenia v štádiu 
dokazovania.   
 
Kľúčové slová: dôkaz, dôkazný prostriedok, procesné chyby, domová prehliadka, 
dokazovanie 
 
Abstract 

The lawful procedure in evidentiary process is a conditio  sine  qua  non of the 
admissibility of evidence. In other words, it is a necessary condition for the admission of 
evidence in criminal proceedings. Violation of this condition leads to procedural errors leading 
to the unlawfulness of the evidence, as a result of which the accused may be acquitted. For this 
reason, it's the aim of this article, not only  to define the procedural errors, whose incidence is 
particularly noticeable in providing evidence by law enforcement authorities involved 
in criminal proceedings , but also to analyse their impact on the outcome of the criminal 
proceedings i.e. decision about the guilt and punishment of the accused and on the basis of a 
specific example, to point out shortcomings which would be appropriate 
to prevent  de  lege  ferenda.  Presented article provides on the one hand a brief insight into the 
basic terminology related to the mentioned topic, explaining the content and purpose of 
the legislation and on the other hand, acquires more practical view, based on an analysis of 
selected example of procedural error in evidentiary process. 
 
Keywords: evidence, means of proof, procedural errors, house search, evidentiary 
process 
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Dokazovanie a  aplikačné problémy, s ktorými sa táto oblasť spája, predstavujú jednu 
z najčastejšie diskutovaných tém odvetvia trestného práva procesného. Na pozadí neustále 
prebiehajúcich legislatívnych zmien v trestnoprávnej oblasti možno vidieť neutíchajúcu snahu 
zákonodarcov upresniť postup orgánov činných v trestnom konaní1 pri zaobstarávaní dôkazov, 
ako aj spôsob realizácie niektorých dôkazných prostriedkov. Napriek tejto snahe nemožno 
opomenúť rastúce množstvo nezákonných postupov pri zabezpečovaní dôkazov, ktorých 
následkom sa hodnota dôkazov znižuje a postihnuté nezákonnosťou sa stávajú neprípustnými 
v trestnom konaní. 

Z dôvodu, že páchanie trestnej činnosti a jej objasňovanie si získavajú značnú pozornosť 
verejnosti, najmä pre rastúcu organizovanosť a rafinovanosť páchateľov, je povinnosťou 
orgánov činných v trestnom konaní postupovať pri jej objasňovaní obozretnejšie, dôslednejšie, 
ale predovšetkým v súlade so zákonnými predpismi. Napriek tomu, že ich úloha v trestnom 
konaní je nezastupiteľná v každom jednom štádiu, najdôraznejšie sa odzrkadľuje práve v štádiu 
dokazovania, ktoré tvorí imanentnú súčasť trestného konania. Vzhľadom na to, že uvedená 
oblasť v trestnom konaní je pomerne rozsiahla, čo je opodstatnené aj početnými odbornými 
publikáciami, upriamime v nasledovných vetách pozornosť na problematiku, ktorú možno 
označiť za menej známu a to procesné pochybenia, ku ktorým v činnosti orgánov činných 
v trestnom konaní dochádza, a ktoré sú v príčinnej súvislosti s konečným rozhodnutím súdu 
o vine a treste obvineného. 

 
 

1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 
DOKAZOVANIA  

 
1.1 Dokazovanie, dôkaz, dôkazný prostriedok 

Definícii pojmu ,,dokazovanie“ by sme mohli prisúdiť pomerne široké množstvo 
obsahových vymedzení vzhľadom na to, že ide o oblasť, ktorá je častým predmetom diskusií 
mnohých právnych expertov. Na účely trestného práva procesného sa dokazovaním rozumie 
najmä činnosť orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len ,,OČTK“) a súdu podliehajúca 
zákonným úpravám, ktorej cieľom je oboznámiť sa so skutočnosťami dôležitými pre 
rozhodnutie.2 Iná odborná literatúra ponúka definíciu dokazovania ako procesnej činnosti, ktorá 
je uskutočňovaná s cieľom odhaliť, vykonať, skúmať, hodnotiť a v neposlednom rade využiť 
faktické údaje pre určenie pravdy v trestnej veci.3 

Avšak, vyššie uvedenú činnosť možno realizovať len v súlade so zásadami trestného 
konania, na ktorých dodržanie sa kladie veľký dôraz a ich prípadné opomenutie by 
predstavovalo závažné porušenie účelu trestného konania. V tomto kontexte možno hovoriť 
najmä o zásadách vyčlenených priamo dokazovaniu, či už ide o zásadu prezumpcie neviny, 
voľného hodnotenia dôkazov, zásadu vyhľadávaciu, bezprostrednosti, ústnosti 
a v neposlednom rade zásadu zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.4 Ich 
uplatňovanie pri dokazovaní vytvára určitý rámec, ktorý má zodpovedať efektívnemu, 
rýchlemu, ale najmä zákonnému objasneniu trestnej činnosti. Vzhľadom na zložitosť sa 
dokazovanie zvykne systematicky členiť na štyri štádiá a to na vyhľadávanie dôkazov, 
vykonanie, previerku a v poslednom rade ich zhodnotenie. 

 
1,,Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt.“ §10 ods. 1 veta prvá zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok  
2 ZÁHORA, J. a kol. 2013. Dokazovanie v trestnom konaní. 1. vydanie. Praha: Leges, 2013, s. 18 
3 VAJDA, Ľ. 1996. Teoretické východiská a praktické aspekty dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava: Akadémia 
Policajného zboru v Bratislave, 1996, s.11 
4 ŠIMOVČEK, I. a kol. 2019. Trestné právo procesné. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 41  
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Aby sme však nepodľahli pocitu, že dokazovanie predstavuje len akúsi myšlienkovú 
činnosť, nemožno opomenúť aj jeho praktickú stránku pretavenú do konkrétnych procesných 
úkonov orgánov činných v trestnom konaní zodpovedajúcim uplatneniu dôkazných 
prostriedkov, ktorými máme na mysli najmä  výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky 
a odborné vyjadrenia, previerku výpovede na mieste, rekogníciu, rekonštrukciu, vyšetrovací 
pokus, obhliadku, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané 
prostredníctvom informačno-technických prostriedkov spolu s prostriedkami operatívno-
pátracej činnosti.  Inými slovami, dôkazné prostriedky možno definovať ako nástroje, ktorými 
OČTK získavajú dôkazy.  

Dôkaz predstavuje výsledok procesu dokazovania. Trestný poriadok (ďalej iba ,,TP“) v 
§ 119 ods. 3 uvádza, že dôkazom možno nazvať všetko, čo môže dopomôcť k náležitému 
objasneniu veci a čo bolo získané podľa dotknutého zákona alebo osobitného zákona. Jedinú 
výnimku z tohto pravidla tvorí § 119 ods. 5 TP, ktorý sa zmieňuje o situácii použitia dôkazu 
získaného nezákonným donútením, prípadne hrozbou takého donútenia, ktorý možno použiť 
ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila. Príkladom dôkazu 
je výpoveď svedka.  

Napriek viacerým prienikom českej a slovenskej trestnoprávnej úpravy sa možno stretnúť 
s rozdielnym prístupom k definícii pojmu dôkaz. Ustanovenie § 119 ods. 3 TP uvádza 
nasledovné: ,,Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa 
získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.“ 
A contrario za dôkaz nemožno považovať to, čo sa nezískalo z dôkazných prostriedkov podľa 
tohto zákona alebo podľa osobitného právneho predpisu. Dôležitosť v tomto ohľade zohráva 
fakt, či dôkaz získaný na podklade jedného z dôkazných prostriedkov zodpovedal zákonnému 
postupu podľa TP prípadne iných osobitných zákonov. Z uvedeného vyplýva, že zákonnosť 
prevažuje nad účelnosťou objasnenia veci. Avšak pri nazretí na ustanovenie § 89 ods. 2 zákona 
o trestním řízení soudním (trestní řád) sa uvádza nasledovné: ,,Za důkaz může sloužit vše, co 
může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci 
a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit 
nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v 
trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu“. A contrario za dôkaz neslúži to, 
čo nemôže prispieť k objasneniu veci. V dotknutom českom ustanovení vystupuje do popredia 
účelnosť. Inými slovami, český zákonodarca pristúpil k  voľnejšej úprave dôkazu z hľadiska 
jeho zákonnosti.  

V nadväznosti na zákonnosť a účelnosť dôkazov v trestnom konaní zákonite vyvstáva 
otázka: je na mieste použiť dôkaz získaný nezákonne, ale tak významný, že môže ovplyvniť 
rozhodnutie o vine a treste obvineného v trestnom konaní alebo ponechať len dôkazy získané 
zákonne, ktoré však nestačia na objasnenie trestného činu a odsúdenie páchateľa?5 

Vzhľadom na to, že proces dokazovania predstavuje zložitý komplex činností 
skladajúcich sa zo vzájomne na seba nadväzujúcich trestnoprocesných úkonov OČTK, nie je 
prekvapením, že pri ich uskutočňovaní dochádza k prípadom pochybení, ktoré môžu výrazne 
ovplyvniť výsledok rozhodovania o vine a treste obvineného. V nasledujúcej kapitole si ich 
priblížime. 

 
 

 
5 V tejto veci Európsky súdu pre ľudské práva vo veci Al-Khawaja and Tahery proti Veľkej Británií č. 26766/05 
 a č. 22228/06 zo dňa 15.12. 2011, judikoval, že čím väčšia je sila podporných dôkazov (listinné dôkazy, výpovede 
svedkov, a podobne.), tým slabšia je sila rozhodujúceho dôkazu, ktorý sa môže zdať sporný/nezákonný. Inými 
slovami, je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby v prípade získania podstatného, ale nezákonného dôkazu, 
dorovnali túto nezákonnosť zvýšeným počtom podporných dôkazov získaných zákonným postupom. 
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2 PROCESNÉ CHYBY V DOKAZOVANÍ A ICH VPLYV NA TRESTNÉ KONANIE 
 
V trestnoprocesnej praxi sa termín ,,procesná chyba“ vyskytuje v početnom zastúpení. 

Napriek tomu, charakteristiku dotknutého pojmu a naň nadväzujúcich synonymických výrazov 
nenachádzame ako v početných publikáciách, tak v právnych predpisoch. Zákonodarca v tomto 
zmysle opomenul zakotviť legálnu definíciu procesných chýb a ich obsah, prípadne 
príklady ponechal na uváženie najmä OČTK a súdov. V tomto smere s ohľadom na recentnú 
súdnu prax sa za takéto pochybenia považujú najmä chyby, ktorých uskutočnením dochádza 
k porušeniu či spochybneniu zákonného postupu v prípravnom konaní a jeho výsledkov, alebo 
ktoré majú za následok, že k niektorým úkonom prípravného konania nemožno prihliadnuť ako 
k dôkazu, pričom náprava týchto skutočností v konaní pred súdom nie je možná.  

Ide najmä o nedoručenie uznesenia o vznesení obvinenia obvinenému, konanie a 
rozhodnutie nepríslušného orgánu alebo orgánu, ktorý mal byť vylúčený, vykonanie konania 
bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje, získanie dôkazu 
nezákonným donútením alebo hrozbou, vykonanie konania bez obhajcu, hoci išlo o prípad 
povinnej obhajoby, neumožnenie obvinenému alebo jeho obhajcovi po skončení prípravného 
konania preštudovať spisy, nedostatočné objasnenie a preukázanie naplnenia znakov skutkovej 
podstaty žalovaného trestného činu a pod.6 Vychádzajúc z uznesenia Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky z roku 2014, možno procesnou chybou rozumieť aj nedodržanie 
formálnych náležitostí postupu a úkonov v prípravnom konaní.7 Úprava práv obhajoby, ktorej 
porušenie je zákonom demonštratívne uvedené ako procesná chyba, sa odvíja od ustanovení § 
34 ods. 1 TP (práva obvineného) a § 44 ods. 2 TP (práva obhajcu).  

Procesné pochybenia je však vhodné diferencovať do dvoch rovín. V prvej rovine ide 
o podstatné procesné pochybenia, ktorých existencia závažným spôsobom ovplyvňuje 
správnosť rozhodnutia o vine a treste obvineného a v rovine druhej ide o procesné chyby 
nepodstatné, ktorých výskyt nemá vplyv na správnosť rozhodnutia.8 

V nadväznosti na skúmanú problematiku dokazovania je potrebné zamerať pozornosť 
najmä na podstatné procesné chyby, ktoré ovplyvňujú použitie dôkazov v trestnom konaní. 
V dotknutom kontexte si však treba vymedziť atribúty použitia dôkazu a to jeho prípustnosť 
a zákonnosť, pričom v nadväznosti na uvedené, aj jeho účinnosť. Pojem prípustnosti možno 
obsahovo vymedziť širšie než pojem zákonnosti, pretože zahŕňa nielen dôkazy zákonné 
(získané lege artis), ale aj nezákonné (získané non lege artis).  

Po nazretí do predmetného ustanovenia § 119 ods. 5 TP možno deklarovať len existenciu 
výslovného zákazu použitia nezákonne získaného dôkazu pri donútení či pod vplyvom hrozby 
takéhoto donútenia okrem výnimky uplatnenia takto získaného dôkazu proti osobe, ktorá 
donútenie použila. Inými slovami, dôkaz získaný vyššie uvedeným spôsobom bude procesne 
nepoužiteľným, tým pádom absolútne neúčinným a daná vada natoľko podstatná, že ju nie je 
možné ani dodatočne odstrániť. Avšak aplikačná prax a trestnoprocesný postup OČTK priniesli 
aj situácie existencie podstatných vád, ktoré sú dodatočne odstrániteľné, a teda takto získané 
dôkazy možno v trestnom konaní použiť. Práve možnosť ich dodatočnej nápravy predstavuje 
deliacu čiaru medzi absolútne neúčinnými a relatívne neúčinnými dôkazmi. Charakter chyby 
má vplyv na výsledok dokazovania. Pričom, ako bolo vyššie uvedené, nepodstatné chyby 

 
6  Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn 5 Tost 23/2016 z 22. 09. 2016 
7  Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn 2 Tost 18/2014 z 28. 05. 2014  
8  VIKTORYOVÁ, J., BLATNICKÝ, J., 2014. Procesné chyby v dokazovaní. In Aktuálne problémy prípravného 
konania trestného. Praha : Leges, 2014. str. 119 – 133   
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nemajú vplyv na správnosť rozhodnutia o vine a treste obvineného, nemožno im ani priznať 
právne dôsledky v podobe neúčinnosti dôkazov.9 

Vplyv existencie procesnej chyby v trestnom konaní je koncipovaný v ustanovení § 241 
ods. 1 písm. f) TP, resp. v § 244 ods. 1 písm. h) TP, ktoré uvádza, že ,,súd pri predbežnom 
prejednaní obžaloby smie obžalobu odmietnuť a vrátiť vec prokurátorovi, ak zistí závažné 
procesné chyby, najmä, že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby“. 
Nemožno teda hovoriť o akejkoľvek procesnej chybe, ale len takej, ktorej charakter vykazuje 
vysokú závažnosť zásahu do práva obvineného. Napriek tomu, povedané slovami Okresného 
súdu Pezinok ,,nová právna úprava aj naďalej vyžaduje, aby v prípravnom konaní boli zacho-
vané minimálne zásady trestného konania upravené v ustanovení § 2 Trestného poriadku, kto-
rých nerešpektovanie je nutné považovať za závažné procesné pochybenie, nakoľko vecný a 
procesný dopad  takéhoto postupu orgánov činných v trestnom konaní je svojou závažnosťou 
porovnateľný s porušením práva obvineného na obhajobu“.10 Existencia procesnej chyby 
predstavuje taktiež jeden z dôvodov pre zrušenie napadnutého rozsudku odvolacím súdom 
vzhliadnuc na znenie § 321 ods. 1 písm. a) TP, kedy odvolací súd zruší napadnutý rozsudok 
z dôvodu existencie podstatných chýb, ktoré napadnutým výrokom rozsudku predchádzali, 
najmä z dôvodu, že boli porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci alebo 
právo obhajoby.    

Činnosť OČTK spočíva v početných procesných úkonoch vedúcich k zdokumentovaniu 
trestnej činnosti a odhaleniu jej páchateľa. Napriek tomu, že správa generálnej prokuratúry 
uvádza, že miera odhaľovania a úspešného potrestania páchateľa pomerne narastá,11 narastá aj 
početnosť trestných činov vrátane procesných pochybení vyskytujúcich sa v činnosti či už 
vyšetrovateľov, poverených príslušníkov alebo prokurátorov pri zanedbaní dozornej činnosti. 
Jedným z dôvodov, prečo tomu tak je, je skutočnosť, že pri dokumentovaní spáchaného 
trestného činu dochádza k postupu non lege artis, ktorým sa znehodnocujú získané dôkazy, čím 
sa oslabuje ich použiteľnosť, prípadne sa úplne vylučuje. Takýmto konaním sa podstatným 
spôsobom znižuje pravdepodobnosť úspešného potrestania páchateľa a zvyšujú šance na jeho 
oslobodenie.  

Na nasledovnom príklade si priblížime vybraný dôkazný prostriedok - domovú 
prehliadku, ktorej realizácia bola spojená s početnými procesnými chybami zo strany OČTK 
a poukážeme na ich vplyv na rozhodnutie o vine a treste obvineného.   
 
2.1 Domová prehliadka ako dôkazný prostriedok 

Inštitút domovej prehliadky by sme mohli označiť v teórii dokazovania so zameraním na 
oblasť trestného práva procesného za osobitný dôkazný prostriedok. Takéto osobitné 
vymedzenie možno pozorovať aj v právnej úprave, do ktorej ju radí aj zákonodarca a to 
konkrétne v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku subsumovanej pod názov zaistenie 
osôb a vecí. Okrem toho, že ide nepochybne o jeden z trestnoprocesných inštitútov, nemožno 
jej uprieť aj kriminalistický podtext. Kriminalistika ako jedna z vedúcich metód objasňovania 

 
9   JALČ, A. 2008. Teoretické a praktické otázky dokazovania v trestnom konaní. Bratislava: EUROUNION, 2008, 
s. 23  
10 Uznesenie Okresného súdu Pezinok sp. zn. 1 Pv 1107/08 z 02.11.2009  
11 Vyhodnotenie štatistických ukazovateľov kriminality za rok 2019 dostupné na: 
HTTPS://WWW.MINV.SK/?TLACOVE- 
spravy&sprava=v-roku-2019-policia-riesila-vyse-58-tisic-trestnych-cinov  tiež CRIME REPORT 2008 - 2019  
OBDOBIE: od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2019 KU DŇU: 31. 12. 2019 dostupné na: 
https://www.surveilligence.com/content/3-vzdelavacie-centrum/2-prieskumy/20200227-crime-report2019/crime-
report-2008-2019-by-surveilligence.pdf  Osobitne možno poukázať najmä na hospodársku a násilnú trestnú 
činnosť. Navštívené dňa 25.09.2020 

https://www.minv.sk/?tlacove-
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trestných činov definuje prehliadku ako kriminalistickú metódu, ktorej cieľom je zaistiť, 
prípadne nájsť osoby, veci a iné skutočnosti, ktoré sú dôležité pre objasnenie trestnej činnosti.12 

Dotknutý inštitút je veľmi úzko previazaný s právom na súkromie ako jedným zo 
základných ľudských práv zakotvených nielen v Ústave Slovenskej republiky čl. 16 ods.1, 
prípadne čl. 19 ods. 2 druhej hlavy nesúcej názov Základné ľudské práva a slobody, ale 
zodpovedá aj európskemu rámcu ochrany v podobe Dohovoru o  ochrane ľudských práv 
a slobôd, zjednodušene Európsky dohovor o ľudských právach, v článku 8 bodu 1 a 2 vrátane 
medzinárodného štandardu s dôrazom na čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach. Nie je však prekvapením, ak si pripomenieme, že z každého pravidla 
existuje výnimka a ani v tomto prípade to nie je inak. 

Realizácia domovej prehliadky je možná len pri reštriktívnej interpretácii zákonom 
stanovených podmienok jej prípustnosti.13 Uplatnenie domovej prehliadky v trestnom konaní 
pripustil aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý uviedol, že štáty môžu na základe uváženia 
rozhodnúť o nevyhnutnosti určitého opatrenia, napríklad domovej prehliadky, aby získali 
hmotný dôkaz o trestnej činnosti. Je ale potrebné, aby právne predpisy poskytli súčasne 
primerané a dostatočné záruky proti ich zneužitiu.14 

Domovú prehliadku ako jeden z dôkazných prostriedkov vykonáva OČTK len na základe 
dôvodného podozrenia, že sa v dome, byte, prípadne v inom priestore slúžiacom na bývanie 
nachádza vec alebo osoba, ktorá je dôležitá pre vedené trestné konanie. Túto dôvodnosť 
podozrenia musí doložiť existenciou takých skutočností a informácií, ktoré majú spôsobilosť 
presvedčiť, že osoba mohla spáchať trestný čin.15 Je nemysliteľné, aby dôvodnosť vychádzala 
len zo spoliehania sa orgánov činných v trestnom konaní, že by mohli niečo súvisiace s trestnou 
činnosťou nájsť. Presné dôvody realizácie domovej prehliadky sú obsiahnuté aj v § 99 ods. 1 
TP a len za týchto exemplifikatívne uvedených dôvodov je vykonanie domovej prehliadky 
možné. 
 
2.2 Zákonný postup pri realizácií domovej prehliadky 

Samotnému výkonu domovej prehliadky musí predchádzať súhlas na jej vykonanie, ktorý 
je na účely zákona oprávnený vydať predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v 
prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. V neodkladných 
prípadoch tak môže namiesto príslušného predsedu senátu a v prípravnom konaní sudcu pre 
prípravné konanie urobiť predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, 
v ktorého obvode sa má prehliadka vykonať.16 

Príkaz musí byť vydaný v písomnej podobe spolu s odôvodnením. Po obsahovej stránke 
musí obsahovať opis veci alebo osoby, ktorá má byť zaistená pri domovej prehliadke, ak je jej 
totožnosť známa. Následne sa doručí vlastníkovi, prípadne užívateľovi obydlia pri prehliadke 
a ak to nie je možné, tak najneskôr do 24 hodín po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu. 
Osobou určenou na vykonanie je buď orgán, ktorý ju nariadil, prípadne vo väčšine prípadov na 

 
12 ŠIMOVČEK , I. a kol. 2011. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čenek, s. 239   
13 V tejto súvislosti možno upriamiť pozornosť na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky , sp. zn. 
97/2006 z 29.3.2006, ktorý konštatoval, že domová prehliadka je zvláštnym zásahom do nedotknuteľnosti obydlia 
a možno ju vykonať  len  pre účely trestného konania, na písomný príkaz sudcu a spôsobom, ktorý  ustanovuje 
zákon. 
14 FRYŠTÁK, M. 2015. Dokazovaní v přípravnem řízení. 2.vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
2015. s.238; tiež rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Klass a iní proti Nemecku č. 5029/71 z 
06.09.1978 
15 FRYŠTÁK, M. 2015. Dokazovaní v přípravnem řízení. 2.vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
2015. s. 238, tiež rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fox, Campbell a Hartley proti Veľkej 
Británii č. 12244/86; 12245/86; 12383/86 z 30.08. 1990 
16 § 100 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%225029/71%22%5D%7D
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jeho príkaz policajt.17 Je potrebné zdôrazniť, že oprávnená osoba na vykonanie domovej 
prehliadky musí ešte pred samotným výkonom pristúpiť k vyzvaniu dotknutej osoby na 
dobrovoľné vydanie buď veci, ktorá je hľadaná, prípadne odstránenie iného dôvodu, ktorý 
viedol k takému úkonu. Výnimku tvorí situácia, ak by samotnej výzve bránila prekážka 
závažného charakteru, prípadne by samotná výzva mohla byť zjavne neúspešná.18  

Jedným z dôležitých povinností orgánu, ktorý vykonáva domovú prehliadku, je poučenie 
osôb, u ktorých sa dotknutý úkon vykonáva, o práve sa ho zúčastniť, okrem výnimky, ak by 
mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia. Súčasťou domovej prehliadky je aj povinnosť 
orgánu pribrať nezúčastnenú osobu a preukázať sa oprávnením na vykonanie daného úkonu. 

V závere sa spisuje zápisnica o prehliadke s podrobnosťami o dodržaní či už výzvy, 
prípadne, či prišlo k vydaniu alebo odňatiu veci. Rovnopis zápisnice sa následne ihneď, 
prípadne najneskôr do 24 hodín doručuje dotknutej osobe spolu s písomným potvrdením 
o výsledku úkonu ako aj prevzatí veci.19 
 
2.3 Nezákonnosť domovej prehliadky v kontexte nepoučenia o práve byť prítomný na jej 
výkone  

Jedným z pomerne častých procesných pochybení, s ktorým sa možno stretnúť 
v aplikačnej praxi prebiehajúceho vyšetrovania s dôrazom na dokazovanie najmä v súvislosti 
s realizáciou domovej prehliadky, je nepoučenie o možnosti na jej účasti, prípadne násilné 
vniknutie do objektu bez predchádzajúceho vyzvania. 

V tejto súvislosti je možné poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
(ďalej len ,,NS SR“) sp. zn. 6 Tdo 75/2015 z 27. 07. 2016. V predmetom rozhodnutí bol 
obvinený M. Ž. rozsudkom Okresného súdu Ružomberok (ďalej iba ,,OS RK“) odsúdený zo 
spáchania zločinu nedovolenej výroby omamným a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Trestného 
zákona (ďalej len ,,TZ“), pričom nedovolenú látku prechovával v izbe na prízemí v rodinnom 
dome až do vykonania domovej prehliadky príslušníkmi Policajného zboru a zaistenia 
dotknutej látky. 

Za uvedenú skutočnosť ho neskôr OS RK odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere 6 
rokov, 6 mesiacov a 1 deň nepodmienečne. Obvinený podal odvolanie, ktoré mu Krajský súd 
v Žiline (ďalej len ,,KS ZA“) uznesením zamietol. Následne podal prostredníctvom obhajcu 
dovolanie, v ktorom, po uvážení NS SR, naplnil, okrem iných, aj dovolací dôvod podľa § 371 
ods.1 písm. g) TP, v zmysle ktorého je rozhodnutie založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom 
vykonané zákonným spôsobom. Obvinený v dovolaní zdôraznil skutočnosť, že domová 
prehliadka rodinného domu jeho rodičov, ktorí sú zároveň jeho vlastníci, nebola vykonaná 
v súlade s ustanoveniami § 99 a nasl. TP. Išlo najmä o skutočnosť, že jeho rodičia neboli 
v zmysle § 105 TP pred prehliadkou poučení o práve sa jej zúčastniť a ani im to nebolo 
umožnené, hoci boli prítomní. 

Na tomto skutkovom základe sa obvinený domáhal porušenia § 2 ods. 2 TP a tiež 
podotkol, že v miestnosti, kde boli spolu s digitálnou váhou nájdené aj drogy, nebol prítomný 
a taktiež tam nebola prítomná nezúčastnená osoba, ktorej prítomnosť bola uvedená v zápisnici 
o tomto úkone. V závere dovolania navrhol, aby NS SR vyslovil porušenie zákona v jeho 
neprospech, napadnuté rozhodnutie zrušil, taktiež zrušil rozhodnutie okresného súdu 
a krajskému súdu prikázal vec v potrebnom rozsahu znovu prerokovať a rozhodnúť. 

Najvyšší súd v uvedenom rozhodnutí vyslovil, že zo zápisnice o domovej prehliadke 
vykonanej na príkaz sudcu pre prípravné konanie OS RK nevyplýva, že by vlastníci rodinného 

 
17 § 100 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
18 § 104 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
19 § 105 ods. 1 až ods. 6 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
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domu boli pred vykonaním prehliadky poučení, a to aj o ich práve zúčastniť sa tejto prehliadky, 
čo im umožnené nebolo s odkazom na § 105 ods. 1 TP a zápisnicu o tomto úkone ani 
nepodpísali.  

Ďalší postup vyšetrovateľky, ktorý možno označiť non lege artis, spočíval v spôsobe 
vniknutia do objektu. V zmysle už vyššie uvedeného a zároveň podľa § 106 ods. 2 TP môžu 
orgány vykonávajúce úkon oprávnené po predchádzajúcej márnej výzve prekonať odpor takej 
osoby, prípadne ňou vytvorenú prekážku. V tomto prípade dotknutá vyšetrovateľka ani len 
nevyzvala podozrivú osobu na vydanie vecí, o ktorých bol predpoklad, že sa nachádzajú 
v dome a bez existencie potreby prekonať odpor dala pokyn na násilné vniknutie do domu. 
Výsledkom tohto nezákonného postupu boli porušené základné ľudské práva a slobody 
fyzických osôb a prekročená aj nevyhnutná miera na dosiahnutie účelu trestného konania 
s dopadom na dôstojnosť a súkromie v tej dobe ubytovaných osôb. 

Z vyššie uvedeného je nepochybné, že domová prehliadka bola vykonaná nezákonne 
a z toho dôvodu boli nezákonne zaistené drogy a digitálna váha, čo je v súlade s teóriou plodov 
z otráveného stromu (Fruit of the poisonous tree doctrine). Obsah predmetnej teórie vychádza 
z právnej doktríny, prostredníctvom ktorej sú riešené právne otázky dotýkajúce sa dôkazov 
v trestnom konaní a to na tom základe, že ak je primárny dôkaz vyhodnotený ako nezákonný, 
nie je možné v súdnom konaní použiť nielen tento primárny dôkaz, ale ani sekundárny dôkaz, 
ktorý bol získaný na podklade primárneho dôkazu. V tomto prípade by sme mohli uviesť, že ak 
samotný vstup do objektu domovej prehliadky nebol zákonný, ani dôkazy následne nájdené 
a zabezpečené sa za zákonné nebudú považovať.20 

Najvyšší súd preto vyslovil porušenie zákona v ustanoveniach § 319 TP a § 172 ods. 1 
písm. c), písm. d) TZ v neprospech obvineného, zrušil napadnuté uznesenie odvolacieho súdu 
i predchádzajúci rozsudok súdu prvého stupňa a nadväzujúce rozhodnutia a prikázal OS RK, 
ako súdu prvého stupňa, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. K zrušeniu 
prvostupňového rozsudku a prikázaniu veci na nové rozhodnutie došlo preto, že k vytýkaným 
nedostatkom došlo už v konaní predchádzajúcom napadnutému uzneseniu krajského súdu. 
 

Je na mieste zhodnotiť, že postup orgánov činných v trestnom konaní ako vyšetrovateľky, 
tak dozornej činnosti prokurátora pri realizácií domovej prehliadky vykazoval viaceré procesné 
pochybenia, či už nepoučenie osôb a taktiež násilného vtrhnutia do objektu domovej prehliadky 
bez predchádzajúceho vyzvania, ktorých výsledkom boli nadobudnuté nezákonné dôkazy 
a rozhodnutie o odsúdení obvineného spolu s naň nadväzujúcimi rozhodnutiami bolo zrušené. 
 
 
ZÁVER 

 
Dokazovanie a naň nadväzujúce trestnoprocesné inštitúty podliehajú pomerne často 

proaktívnym polemikám v súvislosti so spôsobom získania dôkazov a ich následným 
pripustením v trestnom konaní. Je badateľná snaha právnych odborníkov v oblasti trestného 
práva a judikatúry ako vnútroštátnych súdov, tak aj Európskeho súdu pre ľudské práva 
vymedziť podmienky použitia jednotlivých dôkazov, ktoré môžu byť postihnuté, už 
v predchádzajúcich kapitolách priblíženými, procesnými vadami. Avšak počet dôkazných 
prostriedkov zdokonaľovaním techniky narastá (videokonferenčný hovor v oblasti výsluchu či 
informačno-technické prostriedky pri odpočúvaní) a je teda nemožné vymedziť také podmienky 
a koncipovať takú právnu úpravu Trestného poriadku a súvisiacich právnych noriem, v rámci 
ktorej by zákonodarca predpokladal vznik všetkých aplikačných problémov, ktoré by sa 

 
20 Dotknutá zásada, vychádza z dodatku č. IV Ústavy Spojených štátov amerických a zabezpečuje ochranu ako  
osobnej tak domovej slobody pred neoprávnenými prehliadkami v trestnom konaní. 
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v kontexte využitia dôkazných prostriedkov mohli vyskytnúť. Aj z tohto dôvodu je 
problematika dokazovania v trestnom práve procesnom stále živou a aktuálnou. 

Právnu blízkosť ako slovenskej, tak českej úpravy Trestného poriadku nemožno 
opomenúť. V početných prípadoch je to práve česká judikatúra, ktorou si sudcovia na 
slovenskej scéne dopomáhajú pri odôvodneniach rozhodnutí. V nedávnom rozhodnutí 
Najvyššieho súdu Českej republiky sme mohli byť svedkami právneho názoru, ktorý do oblasti 
problematiky procesných chýb ako takých priniesol prielom a to vo forme určenia 
rozlišovacieho znaku procesnej chyby od trestného činu zneužívania právomoci verejného 
činiteľa vo forme úmyslu. Na tomto podklade diferencoval Najvyšší súd Českej republiky 
procesné chyby z pohľadu zavinenia na procesné chyby nedbanlivostné, ktorých následkom 
síce dochádza k porušeniu práva na obhajobu obvineného, ale orgány činné v trestnom konaní 
toto pochybenie spôsobili nevedome a procesné chyby úmyselné, ktorých dolus (úmysel) 
v tomto prípade reflektuje trestnú činnosť páchanú samotnými orgánmi činnými v trestnom 
konaní vo forme trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa § 326 TZ, inými 
slovami, porušenie práva na obhajobu je v tomto prípade cielené.21 

Vychádzajúc zo štatistickej správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry z roku 
2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike, nachádzame 
upozornenie na rastúci trend procesných pochybení policajtov, ktoré sa dotýkali najmä 
porušenia procesných práv obvinených alebo poškodených, nesplnenia pokynov prokurátora, 
nedostatkov pri záverečnom preštudovaní spisového materiálu po ukončení vyšetrovania, 
nevypočutia svedkov a poškodených aj po vznesení obvinenia, nedostatočných skutkových 
zistení či častých porušení ustanovení o stíhaní mladistvých. Pomerne kritický pohľad 
zaznamenali v dotknutej správe aj poverení príslušníci Policajného zboru, ktorí v oblasti 
dokazovania nedokážu vykonať skrátené vyšetrovanie samostatne a iniciatívne a nevedia v 
miere potrebnej na rozhodnutie objasniť skutkový stav.22 Výsledkom je následne postup 
prokurátora v podobe vrátenia veci na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania 
podľa § 230 ods. 2 písm. d) TP, čo má výrazný vplyv nielen na hospodárnosť vedeného 
trestného konania vo vzťahu k osobám poškodeným dotknutými trestnými činmi, ale aj na 
samotnú efektívnosť. 

Napriek prijatiu viacerých opatrení smerujúcich k zefektívneniu aktívneho dozoru 
prokurátorov (napríklad prokurátorom bolo uložené vykonávanie previerok vyšetrovacích 
spisov každé tri mesiace po začatí trestného stíhania, vykonanie previerky vyšetrovacieho 
spisu vždy po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia a dôsledné dodržiavanie už 
vydaných opatrení a pokynov vedúcich prokurátorov z predchádzajúceho obdobia) 
v prípravnom konaní, možno na základe Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky 
o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v 
Slovenskej republike zhodnotiť pokles výkonu uvedených previerok spisov v porovnaní s 
rokom 2018 o 3 585 (- 4,39 %) previerok a tiež pokles písomných pokynov prokurátora v 
porovnaní s rokom 2018 o 1 500, čo predstavuje pokles o 6,99 %. Pričom 2303 trestných 
vecí bolo vrátených na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania (čo 
predstavuje pokles o 168, t .  j .  o 6,79 % v porovnaní s rokom 2018).23 

 
21 Uznesenie Nejvyššieho súdu České republiky N7 Tdo 1121/2018-40 z 03. 10. 2018 
22 Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch  
prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike dostupné na:  
HTTPS://WWW.NRSR.SK/WEB/DYNAMIC/DOCUMENTPREVIEW.ASPX?DOCID=469974 navštívené dňa 
20.12.2020 
23Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch  
 prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike dostupné na:   
  HTTPS://WWW.NRSR.SK/WEB/DYNAMIC/DOCUMENTPREVIEW.ASPX?DOCID=486924 
NAVŠTÍVENÉ DŇA 20.12. 2020  

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469974
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=486924
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V tejto súvislosti zákonite vyvstáva otázka: ak v roku 2018 bol badateľný rastúci trend 
vzniku procesných pochybení v činnosti policajtov, čo tiež zodpovedalo nárastu vrátenia vecí 
prokurátorom na došetrenie, prečo možno v roku 2019 konštatovať zníženie počtu výkonu 
previerok spisov či aktivity dozoru prokurátorov vo veci dodržiavania zákonnosti vo veciach 
trestných? Nebolo vhodné pristúpiť naopak k zintenzívneniu dozoru prokurátora? 

Jedným z významných prívlastkov, ktorým sa Slovenská republika zvykne pýšiť, je aj 
označenie za právny štát, ktorý okrem iného stojí na rešpektovaní právnych predpisov, 
v nadväznosti na tému možno konkretizovať, že ide najmä o tie v trestom konaní. Procesné 
pochybenia a ich výskyt v trestnom konaní má výrazný vplyv na rozhodovanie súdu o vine 
a treste obvineného. Z uvedeného dôvodu môže byť verejnosť často svedkom oslobodenia 
potencionálneho páchateľa, čo môže odrážať určitú mieru nespravodlivosti najmä s dôrazom 
na osoby poškodené dotknutými trestnými činmi. Aj preto je na mieste stotožniť sa s názorom 
Olivera Wendell Holmesa Jr. z pozície bývalého člena Najvyššieho súdu USA , ,,toto je súd 
práva, mladý muž, nie súd spravodlivosti.“   
 
 
SUMMARY 

 
The current crisis, which we, as a state, is facing, has had, among other things, a negative 

impact in the form of growing crime, violent crimes such as murder, domestic violence or other 
crimes affecting the health or lives of individuals. In this regard, the role of the Police Force 
and the Prosecutor's Office is all the more important, and compliance with the legal procedure 
for detecting crime should be a matter of course. Nevertheless, there are situations where the 
public is outraged in several ways if a person who can be largely referred to as a criminal 
offender is not convicted and, in addition, the media present procedural errors made by law 
enforcement authorities as a reason for relieving in criminal proceedings. In the presented 
article, we did not focus on evidentiary process as such by approaching all means of proof, as 
this issue is very extensive. The main purpose of the presented article is to draw attention to 
selected procedural errors that occur in the activities of law enforcement authorities and which 
are causally related to the final decision of the court on the guilt and punishment of the accused. 
Given the nature of the issue of evidence examined, the need to define it in both practical and 
theoretical terms cannot be overlooked. For this reason, the first chapter has a very theoretical 
content consisting of an approximation of basic terminology, based on a study of the literature 
and relevant legislation, reflecting the need to guide the reader to the issue. The cross-section 
of the presented work is its practical part, contained in the second chapter, through which it was 
pointed out the procedural errors that occur in the field of evidentiary process. It was also 
necessary to point out the very understanding of the term procedural error and its impact on the 
outcome of criminal proceedings. This article provides, on the one hand, a brief insight into the 
basic terminology related to the topic in question, explaining its content, purpose and 
legislation, and, on the other hand, becomes more practical based on an analysis of selected 
procedural error at the stage of proving. 
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Šach-mat vlády alebo eso v rukách občanov 
 

Government checkmate or ace in the hands of citizens 
 
 

Dominika Kuchárová 
 
 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá otázkou občianskych práv, ktoré majú v rukách občania, ak 
nesúhlasia s politikou daného štátu. Príspevok prechádza od nepoznanej výhrady v podaní 
Antigony až po legislatívne zakotvenie výhrady svedomia. Autorka zastáva tézu, že výhrada 
svedomia v sebe skrýva deštrukčný prvok, ktorého následkom môže byť narušenie legitimity 
štátnej moci a fungovanie štátu ako takého. 
 
Kľúčové slová: občianska neposlušnosť - právo na odpor - výhrada svedomia 
 
Abstract 

The article deals with the issue of civil rights, which are in the hands of citizens if they 
do not agree with the policy of the state. The article goes from the unknown objection of 
conscience in Antigona's submission to the legislative entrenchment. Objection of conscience 
contains a destructive element, which may result in a violation of the legitimacy of state power 
and the functioning of the state as such. 
 
Key words: civil disobedience - right to resist - conscientious objection 
 
 
Úvod 
 
„Práva sú "tromfy" v tom zmysle, že zaobchádzanie s ľuďmi v súlade s ich právami je 
nadradené podpore všeobecného prospechu alebo spoločného dobra..“ 
          Ronald Dworkin1  
 
 „Systematický človek si zrejme predstavuje, že môže pohybovať rôznymi členmi veľkej 
spoločnosti rovnako ľahko, ako jeho ruka pohybuje rôznymi figúrkami na šachovnici. Neberie 
v úvahu, že figúrky na šachovnici nemajú žiadny iný princíp pohybu okrem toho, ktorý im 
vnucuje jeho ruka, a že na veľkej šachovnici ľudskej spoločnosti má každá jednotlivá figúra 
vlastný princíp pohybu, ktorý je úplne odlišný od toho, ktorý by jej mohol chcieť vnútiť 
zákonodarný zbor. Ak tieto dva princípy spadajú v jedno a pôsobia rovnakým smerom, potom 
hra ľudskej spoločnosti bude prebiehať ľahko a harmonicky a veľmi pravdepodobne bude 
šťastná a úspešná. Ak sú opačné alebo rozdielne, hra bude prebiehať biedne a ľudská 
spoločnosť sa bude nutne stále nachádzať v najvyššom stupni neporiadku."2 
 Dnes žijeme vo forme vlády, ktorá nestojí na kráľovi, ale na premiérovi. Kedy však 
vláda dostane šach-mat od občanov ? „Šach-Mat“ na konci šachovej partie pochádza z perzskej 
frázy „Shāh Māt“, ktorá znamená, že „kráľ je porazený“. Kráľom v našom príspevku je 
vládnuca garnitúra. Môže byť však vláda porazená ? A v čom spočívajú tzv. esá, ktoré majú v 
rukách občania ? Každá hra má svoje pravidlá. Kde sú pravidlá pri využívaní právomocí zo 

 
1 DWORKIN, M. R.: Když se práva berou vážne. Praha: Oikoymenh 2001, 455 s. 
2 HAYEK, F. A.: Právo, zákonodarství a svoboda. Praha: nakladatelství Akademie věd ČR, 1994, s. 43 
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strany oboch pólov v našej hre? Štátna moc má tendenciu sa rozpínať a oberať občanov o 
niektoré zo základných práv a slobôd. Tento neželaný stav je typický pre nedemokratické štáty, 
ale nájdeme ho aj v demokratických štátoch, ak dochádza k zásahom do práv a slobôd občanov 
z dôvodu rôznych hrozieb. Aj v prípade rešpektovania práv môže panovať nespokojnosť s 
politikou, ktorú realizuje vláda.3 Ako môžu občania prejaviť nesúhlas ? 
  
V prípadoch nespokojnosti s vládnou politikou alebo politickým režimom majú občania v 
rukáve esá, ktoré si v tomto príspevku ozrejmíme. Tento príspevok nemá za úlohu nabádať k 
tomu, aby občania využívali všetky prostriedky, ktoré budeme rozoberať. Esá, o ktorých 
budeme hovoriť, sa na našej slovenskej šachovnici nemusia objaviť, no varianty tromfov 
poznať môžeme. V šachu by sme tak mohli hovoriť o taktike. 
 
Sekera na demokraciu alebo nevyhnutná súčasť politickej kultúry ? 
  
 Základným nástrojom šachovej taktiky je hrozba. Pod ňou rozumieme možnosť súpera 
v ďalšom ťahu, ktorým by si výrazne zlepšil postavenie. Ak si štát zlepší postavenie nad rámec 
vlády práva a spoločenskej zmluvy, ktorú poznáme, občania vyjadria nespokojnosť vo forme 
práva na odpor. Ak štát v rámci práva stanoví niečo, s čím nesúhlasíme, nespokojnosť 
vyjadríme prostredníctvom občianskej neposlušnosti. Z hľadiska rozlišovania rôznych druhov 
a stupňov neposlušnosti možno v angloamerickej odbornej literatúre zaznamenať spravidla tri 
kategórie morálne a politicky motivovanej neposlušnosti. Jozeph Raz okrem občianskej 
neposlušnosti, ktorá je meritom nášho príspevku, pozná revolučnú neposlušnosť a námietku 
svedomia.4 
 
Spiace právo (prvé eso) 
 Myšlienka neposlušnosti sprevádzala ľudstvo už od jeho počiatkov a je prirodzená 
každej, nielen ľudskej bytosti. Môžeme ju chápať ako nesúhlas s vôľou, želaním alebo 
rozkazom určitej vyššej autority, odmietnutie sa jej podriadiť, ale tiež ako snahu o zvrhnutie 
doteraz platných pravidiel.5 Prvé eso v rukáve občanov spočíva teda v inštitúte občianskej 
neposlušnosti.  
 Blackwellova encyklopédia politického myslenia definuje pod „pojmom občianska 
neposlušnosť zvyčajne označuje úmyselné neuposlúchnutie z dôvodov náboženských, 
morálnych či politických zásad. V striktnom zmysle občianska neposlušnosť porušuje zákon, 
ktorý je sám osebe nespravodlivý, ale pojem sa vzťahuje aj na protest proti konkrétnej politike, 
ktorý vníma zákon ako jej byrokratický produkt, alebo na tlak v prospech politických 
reforiem".6 Zo súčasných slovenských právnych teoretikov sa venuje pojmu občianska 
neposlušnosť R. Procházka. Podľa jeho názoru „občianska neposlušnosť je konaním, ktoré nie 
je spoločensky nebezpečné, naopak, za daných predpokladov je konaním spoločensky 
užitočným. Preto je v súlade s ústavou a politickou etikou a je legitímnym prostriedkom 
usilovania o spoločenský konsenzus - je mimoprávnou formou dialógu medzi reprezentantmi 
jednotlivých sociálnych pozícií".7 

 
3KASINEC,R.: Občan verzus štátna moc: Justičný omyl, Občianska neposlušnosť, právo na odpor. Vydavateľstvo 
Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava, 2017, s. 104 
 
4 BRÖSTL, A.: Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 178 
5 FERENCEI, L.: Občianska neposlušnosť a demokracia. 2015. Uverejnené v Studia Politica Slovaca: časopis pre 
politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. K dispozícii online (aj) na: 
https://www.sav.sk/journals/uploads/05101136SPS_1_2015_L%20Ferencei.pdf [cit. 20.2.2021] 
6 OXFORDSKÝ SLOVNÍK SVĚTOVÉ POLITIKY, české vydání 1. Praha, Ottovo nakladatelství 2000, 1090 s.  
7 PROCHÁDZKA,R.:Občianska neposlušnosť - legitímny disident? Uverejnené v Právny obzor. 1998, č. 1, str. 42  
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 Občianska nespolušnosť je aj pre nás prostriedkom, ktorý môže byť inputom k zmenám. 
Príkladom nech nám je černošská aktivistka Rosa Sparks. Rosa sa postavila za občianske práva, 
keď v roku 1955 počas jazdy autobusom odmietla na žiadosť šoféra uvoľniť miesto cestujúcim 
- bielym mužom. Porušila tým miestne zákony o segregácii bielych a farebných, ktoré 
zakazovali čiernym sedieť v prednej časti autobusu, a ak si sadli do strednej časti a chcel si tam 
sadnúť hoci len jeden beloch, museli uvoľniť celý rad. Za tento "zločin" bola zatknutá a neskôr 
prišla aj s manželom o prácu. Reakciou na incident bol bojkot mestskej autobusovej dopravy, 
ktorý trval viac ako rok, a na ktorom sa zúčastnila väčšina čierneho obyvateľstva mesta (vtedy 
necelých 50 000 obyvateľov). Solidaritu s protestmi preukázali aj čierni taxikári, ktorí po celý 
čas vozili čiernych pracujúcich do práce za symbolickú cenu niekoľkých centov. Vďaka žene, 
ktorá sa odmietla postaviť 13. novembra 1956, Najvyšší súd prehlásil segregáciu v autobusoch 
mesta Montgomery za ilegálnu a protiústavnú. Zmena nemusí vždy pochádzať z veľkých činov, 
občas stačí napríklad zostať sedieť, ako to spravila Rosa Parks.8 
 Nesmieme ale zabudnúť, že občianska neposlušnosť je konaním v rozpore s právom. 
Hoci je spiace právo nelegálnym konaním, zrejme najznámejší obhajca občianskej 
neposlušnosti vysvetľuje toto konanie ako úlohu občana neposlúchať zákony slepo. Henry 
David Thoreau sa domnieva, „že je povinnosťou každého konať v súlade s vedomím toho, čo je 
správne. Ide o principiálne konanie, ktoré jediné podľa Thoreaua dokáže skutočne zmeniť stav 
vecí".9 
  
 Ako príklad možno ponúknuť Thoreauovo rozhodnutie neplatiť daň z hlavy na znak 
nesúhlasu s činnosťou vlády. Hoci inštitút občianskej nespolušnosti, ako sme spomínali vyššie, 
vidí ústavný právnik R. Procházka ako formu dialógu medzi občanmi a vládou, zabúda na prvok 
nelegálnosti. Občianska neposlušnosť na rozdiel od práva na odpor nie je založená na tom, že 
vláda popiera právny a demokratický štát. Tkvie v tom, že my, ako občania, nesúhlasíme s 
rozhodnutím súdu alebo platným právom. Nelegálnosť spočíva v tom, že ak nekonáme v súlade 
s právom, konáme v rozpore na základe vlastnej domnienky. Vyvstáva otázka, či je naša 
domnienka správna. 
 
 
Z úcty k Antigone  
Od nepoznanej výhrady k jej legislatívnemu zakotveniu 
 
 Azda najznámejšia dráma hovorí o tom, ako hlavná hrdinka Antigona neuposlúchla 
Kreónov zákaz pochovať jej brata. Antigonin brat Polineikos umiera v bratovražednom boji a 
Kreón zákonom zakázal, aby bolo jeho telo pochované a prikazuje ho nechať na ľubovôľu 
vtákom a divej zveri. Treba dodať, že v Antike sa bojovníci nikdy nebáli smrti, dokonca aj 
samovražda sa považovala za vznešené ukončenie života a ich najväčší strach pramenil zo smrti 
bez pohrebu, pretože nepochované telo bojovníka nemohlo byť odnesené bohmi do podsvetia 
a tým nenašlo pokoj. Kreónov zákaz nebol teda iba pomstou, ale išlo o radikálne zneuctenie. 
Antigona napriek zákazu svojho brata pochovala, za čo ju Kreón odsúdil na pochovanie zaživa. 
Jej obhajoba spočívala na tom, že jeho zákon nie je len neplatný, ale je nemorálny, teda 
vyžadujúci porušenie, pretože sa priečil vôli bohov a teda vyššiemu (božskému) zákonu.10  
Zjednodušene by sme mohli povedať, že Antigona si chcela uplatniť "výhradu vo svedomí", ale 

 
8 Rosa Sparks. Black History. HISTORY.com [online]. A&E Television Networks, LLC., 2017 [cit. 20. 2. 2021] 
9 FRICKÁ, I.: Od utrpenia k údivu - Henry David Thoreau. Uverejnené v Ostium, 2013. K dispozícii online: 
https://ostium.sk/language/sk/od-utrpenia-k-udivu-henry-david-thoreau/[cit.3.3.2021], Bližšie pozri: THOREAU, 
H.D.: Občanská neposlušnost a jiné eseje. Praha : Nakladateľstvo Paseka, 2014. 166 s. 
10 Pozri: SOFOKLES.:Antigona.Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. 79 s. 
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miestna Tébska spoločnosť takýto inštitút nepoznala a tak ako to býva v dráme, Antigona v 
poslednom dejstve umiera spolu s ďalšími postavami tejto divadelnej, gréckej tragédie z 5. 
storočia.11 
 
 Uplatnenie výhrady svedomia bude prinášať určité právne následky pre toho, kto si toto 
právo takýmto spôsobom uplatní. Uplatnenie výhrady svedomia znamená, že fyzická osoba sa 
môže zdržať konania alebo konať v rozpore s právnymi predpismi, ak je takéto konanie v 
rozpore s jeho svedomím alebo náboženským presvedčením.12 Známe literárne dielo Antigona, 
spomenuté vyššie v tejto práci, poukazuje na kolíziu morálky a práva, pričom ho môžeme 
považovať za skrytý konflikt medzi právnym pozitivizmom a prirodzeným právom. Ústredný 
motív ich snahy smeruje k odpovedi na otázku quid iuris?, teda čo je právo? Vymedzenie práva 
však neobsahuje len dve definície a odpovede treba hľadať vo vzťahu práva a spravodlivosti.13 

Náš právny poriadok výhradu vo svedomí dnes už pozná, a teda sa na ňu občania môžu odvolať 
v prípade nesúhlasu s povinnosťou konať proti svojmu svedomiu.14 Príkladom nám môže byť 
situácia, keď sa občania Slovenska mohli dať zaočkovať neregistrovanou vakcínou a z dikcie 
Ministerstva zdravotníctva bolo zrejmé, že lekár môže využiť inštitút výhrady svedomia a 
odmietnuť zaočkovať pacienta vakcínou, ktorá neprešla registráciou.15 V prípade slovenského 
lekára, ktorý odmietne zaočkovať ľudí neregistrovanou vakcínou, vieme výhradu vo svedomí 
akceptovať. Ak by však na scénu prišiel lekár, ktorý by tvrdil, že ak sa ľudia otestujú dostanú - 
podľa Kotlebovej teórie - do nosa čip, a tak odmietne ľudí testovať, vtedy je táto výhrada 
svedomia menej akceptovateľná.  
 
 V oboch prípadoch sa môžu lekári odvolať na to, že „výhrada vo svedomí je vysoko 
individuálne právo každého na slobodné uplatnenie výhrady vo svedomí k všeľudským 
hodnotám ako napr. ľudský život a jeho význam, ľudská dôstojnosť, rodina a manželstvo, vôľa 
chrániť právo na ľudský život, ďalej napr. biologická integrita a  psychologická integrita, ale 
k iným hodnotám týkajúcich sa týchto všeľudských hodnôt“.16 
 
 Problém spočíva v tom, že svedomie je individuálny aspekt vzhľadom na tú ktorú 
individualitu. Podstata výhrady svedomia je založená na tom, že sa konanie prieči vnútornému 
presvedčeniu, a tak vzniká napätie medzi pozitívnym právom a spravodlivosťou. Obaja naši 
lekári to tak cítili a preto by to malo byť akceptovateľné. Ak by však výhrada svedomia 
odzrkadľovala verejný záujem, situácia by sa mohla zmeniť. Aby sme sa nestratili, poďme 
postupne. Väčšina občaniek a občanov sa zhodne na tom, že vytvorenie kolektívnej imunity je 
dôležité a preto je očkovanie v konečnom dôsledku nevyhnutné. Vakcín je niekoľko druhov a 

 
11 Ibidem 
12 KRIŽAN, V.: Sloboda presvedčenia a výhrada svedomia v pracovnom práve. Publikácia vychádza vrámci 
projektu VEGA č. 1/2577/12S Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky,2013. K 
dispozícii online na: Sloboda_presvedcenia_a_vyhrada_svedomia.pdf [cit. 21.2.2021] 
13 DWORKIN, R.: Ríša práva. Bratislava : Kalligram, 2014. 536 s. 
14 zákon č. 351/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
15 Podľa Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka hovoríme, že „od zdravotníckeho pracovníka nemožno 
vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov 
bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, 
je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov“. Bližšie: Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. 
16 zákon č. 351/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v súvislosti s medzinárodným spoločenstvom bolo dôležité, aby jednotlivé vakcíny boli overené 
v Európskej liekovej agentúre, ktorá ďalej schválila ich použitie a následnú distribúciu. Na 
Slovensko - za zvláštnych okolností - ale prišla neregistrovaná vakcína a v ľuďoch to vzbudilo 
protichodné postoje. Lekár, ktorý by ju mal hypoteticky podávať občanom, mohol teoreticky 
využiť výhradu svedomia, pretože sa to priečilo jeho vnútornému presvedčeniu, resp. namietal, 
že vakcína nebola registrovaná, teda overená. Dalo by sa povedať, že konal vo verejnom 
záujme, pretože nechcel ohroziť zdravie ľudí.  
 
 Naproti tomu sme vyššie spomínali prípad, keď lekár, odvolávajúc sa na výhradu 
svedomia, odmietne testovať ľudí, pretože si myslí, že testom dostanú ľudia do nosa aj čip a 
tak ich bude môcť vláda sledovať. Tento prípad by sa dal rozdeliť do dvoch rovín. Prvá rovina 
spočíva v tom, že ako odborník v danej oblasti je nepravdepodobné (ne)zistiť, či test (palička), 
ktorou testujem, je schopná mať v sebe čip a tiež zistiť, či celoplošné testovanie (ne)prispieva 
k zisteniu zdravotného stavu ľudí a teda nepomáha verejnému zdravu.  
 
 Druhá rovina tkvie v námietke, že téza čipovania ľudí je dezinformácia, voči ktorej sa 
má a musí ohradiť zvyšok spoločnosti a rozhodne nepatria do verejného záujmu. Poďme na 
začiatok. Prvý prípad výhrady svedomia spočíva v ochrane verejného zdravia, druhý spočíva v 
mylnej lekárovej predstave založenej na dezinformácii, ktorého výhrada svedomia nespočíva 
vo verejnom záujme, ale v osobnej predstave. Tu môžeme vidieť rozkladný prvok výhrady vo 
svedomí, pretože za výhradou svedomia nemusíme len stáť, môžeme sa za ňu aj skryť. 
 
 
Právo na odpor ako súčasť spoločenskej zmluvy (druhé eso) 
 
 Teória spoločenskej zmluvy vychádza z fiktívneho predpokladu dohody obyvateľov 
určitého územia, že na správu svojich záležitostí si ustanovia spoločnú autoritu, ktorej sa 
dobrovoľne podrobia, a to výmenou  za ochranu svojich prirodzených práv. Kontraktualisti sa 
snažia dať realite moci určitý zmysel. Dalo by sa povedať, že „máme aj morálny , nielen právny 
záväzok dodržiavať pravidlá, ustanovené štátom, ak ten vo všeobecnosti plní svoj účel a moc v 
ňom vykonávajú tí, ktorí na to dostali od občanov súhlas a spôsobom, na ktorý dostali súhlas. 
Ak štát na ochranu individuálnych práv buď rezignoval alebo ich sám aktívne potláča, alebo 
ak jeho orgány odvodzujú svoju moc od iného zdroja, ako je súhlas občanov, javí sa môj 
záväzok k poslušnosti skôr formálnoprávny než morálny.17 
 Aby nedochádzalo k nekontrolovanému prenosu moci a jej následnému zneužitiu, boli 
do obsahu spoločenskej zmluvy inkorpované i ustanovenia, ktoré umožňujú občanom v 
určitých situáciách odňať zverenú moc jej reprezentantom a vrátiť ju do rúk občanov. Tak vláda 
dostane, v úvode spomínaný, mat. Dodržiavať zmluvy je v najobecnejšej rovine nielen právna, 
ale i morálna povinnosť, a preto by asi nebolo byť prekvapivé, že teória zmluvného práva je 
úzko spojená s etikou ako aj teóriou morálky. Mohlo by to znamenať, že východiskom teórie 
práva je morálna záväznosť zmluvy a nie právna záväznosť.  
 Tento názor v sofistikovanej forme vyjadril už v teóriách spoločenskej zmluvy 17.-18. 
storočí (Hobbes, Locke, Rousseau, Pufendorf), viac-menej však jeho základy môžeme nájsť už 
v Antike. K dodržiavaniu zákonov viaže [občanov] spoločenská zmluva. Sókrates si však 
nemyslel, že každá zmluva je záväzná, mal totiž za to, že záväzná je len spravodlivá zmluva.18 

 
17  PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. Teória práva. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2019, s 21. 
18 Naopak Sókrates vo svojej argumentácii kantovsky používa princíp zobecnenia: Ako by vyzeral štát (obec) keby 
každý občan ignoroval rozhodnutie politickej autority? Sókrates sa autorite nepodriaďuje slepo, ale preto, že to 
podľa neho vyžaduje rozum. Rešpektovanie zákonov totiž štátu má prinášať prospech a ak nepresvedčí ostatných 
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Téma morálnej záväznosti zákona v pojmoch politickej záväznosti spoločenskej zmluvy sa 
objavuje už v Platónovom dialógu Kritón.19 Sókrates je vo väzení, kde čaká na výkon trestu 
smrti a vysvetľuje kamarátovi Kritónovi, že bol odsúdený nespravodlivo, no neutečie, pretože 
súd rozhodol o jeho vine.20 
  
 Samotné právo na odpor je zakotvené v Ústave SR. Podľa článku 32: „Občania majú 
právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok 
základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto Ústave, ak činnosť ústavných orgánov a 
účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“21 Právo na odpor majú občania proti 
komukoľvek, to znamená proti vonkajšej moci, ktorá štát okupuje, rovnako ako proti vláde, 
ktorá získa moc akýmikoľvek prostriedkami (teda aj ústavnými) a ktorá odstraňuje základy 
demokratického právneho štátu. Právo na odpor má ochrannú funkciu a chráni základné 
princípy ústavy. Je to ultima ratio a v normálnych časoch, pokiaľ fungujú demokratické 
inštitúcie, predovšetkým nezávisle súdy, sotva vzniká priestor na ich uplatnenie.22 V odborných 
kruhoch sa dokonca ozývajú názory, že v súčasnosti by ius resistendi nemuselo mať ústavnú 
úpravu. Odôvodňuje sa to najmä tým, že v demokratických štátoch ustanovenie o práve na 
odpor pôsobí skôr deklaratórne a archaicky a ani medzinárodné pakty a dohovory o ľudských 
právach ho v podstate neobsahujú. Jediným výslovným prípadom pozitivizácie práva na odpor 
v medzinárodnom práve je preambula Všeobecnej deklarácie ľudských práv: „...je nevyhnutné, 
aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený uchyľovať sa, keď už 
všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku...”23 
 V demokratických štátoch ustanovenie o práve na odpor pôsobí deklaratórne, no v 
nedemokratických zriadeniach už tento inštitút taký zastaralý nie je. Právo na odpor chráni štát 
ako taký, čo znamená, že bojuje za jeho stav, v ktorom sa momentálne nachádza. Pomyselné 
výstražné svetielko zasvieti, ak sa nedemokratický režim chce zmeniť na demokratický, no 
využitím práva na odpor vzniká možnosť to odvrátiť. V rukách štátnej moci, ktorá nepochádza 
zo suverenity ľudu, sa tak kumuluje nesmierna moc nad občanmi, ktorá je vynucovaná 
represiou a potláčaním správania, ktoré nie je v súlade so zmýšľaním režimu.  
 
 
ZÁVER 
 
 Prečo sa príspevok volá šach-mat vlády a aké esá majú v rukách občania ? 
 
 V príspevku sme chceli poukázať na občianske práva, ktoré ako občania máme k 
dispozícii, pretože definujú naše postavenie v spoločnosti alebo v štáte. Poukázali sme na dve 
konkrétne práva, a to občiansku neposlušnosť a právo na odpor. V súvislosti s občianskou 
neposlušnosťou sme sa venovali aj podotázke výhrady svedomia. Prešli sme od historickej 
Antigony až po súčasné zakotvenie výhrady svedomia v našom právnom poriadku. Rozoberali 
sme príklad lekára v dvoch rozdielnych prípadoch, kde sme sa snažili poukázať na aspekt 

 
občanov o tom, že zákon je zlý, musí ho dodržiavať alebo ztrpieť trest za jeho neuposlúchnutie. Bližšie pozri: 
SOBEK, Tomáš. Právní myšlení.Kritika moralismu. Praha : Ústav státu a práva, 2011,  s 463. 
19 PLATÓN, Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón Praha. 2005, OIKOYMENH, 113 s. 
20 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha : Ústav státu a práva, 2011,  620 s.  
21 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 32/96 z 27. júna 1996 
22 BRÖSTL, A.: Ústavné právo Slovenskej republiky. 3 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s 144. 
23 VRANKOVÁ, E.: Právo na odpor v judikatúre Ústavného súdu SR. V Miľníky práva v stredoeurópskom 
priestore 2014. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 27. – 29. 3. 2014. [cit. 
20.2.2021] 
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verejného záujmu pri výhrade svedomia, ktorý nám príde dôležitý. Druhým právom bolo právo 
na odpor. Vyhodnotili sme, že kým v demokratických štátoch je toto právo skôr archaické, v 
nedemokratických štátoch je otáznik pri zmene nedemokratického zriadenia na demokratické, 
pretože zatiaľ čo občianska neposlušnosť je bojom proti štátu, právo na odpor je bojom za štát. 
Ak hádate, čo spôsobuje šach-mat vládnej garnitúry, ktorý sme spomínali už v úvode, nie je to 
spiace právo, a teda prvé eso nášho príspevku. Ak štát môže dostať šach-mat, tak 
prostredníctvom práva na odpor. Obávame sa však, že štát v podobe, kde sa musí uplatniť právo 
na odpor zo strany občanov, pretože všetky demokratické prostriedky boli znemožnené, prehral 
v tej chvíli, keď nedokázal svojim občanom zabezpečiť právne prostriedky nápravy 
demokratického zriadenia. 
 
 
SUMMARY 
 
What civil rights do citizens have? The article describes what  aces citizens have if they do not 
agree with state policy. The author’ s entire contribution compares to a chess theme. The first 
part deals with dormant law. We point to the examples of Antigone or activist Rosa Sparks. In 
the second part we deal with the reservation of conscience and the current topic of testing 
citizens. Finally, we turn to the right to resist and its enshrinement in the constitution. 
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Sloboda slova a právo na informácie v čase pandémie 
 

Freedom of speech and right to information at the time of a pandemic 
 
 

Bc. Soňa Havlíková 
 
Abstrakt 

Článok sa zaoberá dvoma relatívnymi ľudskými právami, ktorými sú sloboda slova 
a právo na informácie a vplyvom pandémie na ne. Po všeobecnom úvode, ktorý načrtá legálne 
možnosti štátov obmedziť ľudské práva počas krízových situácií, sa autorka zaoberá tým, ako 
slovenský právny poriadok umožňuje obmedziť slobodu prejavu a právo na informácie. V prvej 
podkapitole rozoberá, ako sa štáty a prednostne Slovenská republika vysporiadali 
s povinnosťou informovať svojich občanov počas pandémie. V druhej podkapitole analyzuje 
ustanovenia Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o ochrane slobody prejavu 
a informácií v čase krízy. Autorka sa tu zaoberá dôležitosťou obsahu tohto usmernenia 
a premietnutiu vybraných ustanovení do slovenského právneho poriadku. V závere zhrňuje 
dôležitosť nezužovania práva na informácie v čase kríz a zároveň obmedzenia slobody prejavu 
len v nevyhnutnej miere, ak si to vyžaduje ochrana vážneho verejného záujmu. 
 
Kľúčové slová: sloboda slova, právo na informácie, základné ľudské práva, obmedzovanie 
ľudských práv, dezinformácie, pandémia, korona kríza. 
 
Abstract 

The article deals with two relative human rights, freedom of speech and the right to 
information, and the impact of a pandemic on them. After a general introduction, which outlines 
the legal possibilities of states to restrict human rights during crisis situations, the author deals 
with how the Slovak legal system allows to restrict freedom of speech and the right to 
information. In the first subchapter, she discusses how the states and preferably the Slovak 
Republic dealt with the obligation to inform their citizens during a pandemic. In the second 
subchapter, she analyses the provisions of the Guidelines of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on protecting freedom of expression and information in times of crisis. The 
author deals with the importance of the content of this guideline and the reflection of selected 
provisions in the Slovak legal system. Finally, she summarizes the importance of not restricting 
the right to information in times of crisis, and at the same time restricting freedom of expression 
only to the extent necessary if the protection of the overriding public interest so requires. 
 
Key words: freedom of speech, right to information, basic human rights, restriction of human 
rights, disinformation, pandemic, corona crisis. 
 
 
ÚVOD 
 

S pandémiou ako neočakávanou a závažnou situáciou vyžadujúcou promptnú reakciu 
štátov sa naprieč demokratickými krajinami spája aj vyhlásenie núdzového stavu, respektíve 
prijatie obdobných opatrení,1 ktoré zvyšujú rýchlosť a obratnosť pri rozhodovaní štátu, no 

 
1 K tomu, aké extra-právomoci využívali štáty na vysporiadanie sa s korona-situáciou viď napríklad článok 
dostupný na internete: <https://theconversation.com/state-of-emergency-how-different-countries-are-invoking-
extra-powers-to-stop-the-coronavirus-134495> 
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zároveň umožňujú aj väčšie obmedzenia a zásahy do ľudských práv a slobôd za účelom ochrany 
iných. 

Takúto reakciu štátov na mimoriadnu situáciu predpokladajú aj Medzinárodný pakt 
o občianskych a politických právach v článku 4, či Európsky dohovor o ľudských právach 
v článku 15. Kladú však na mimoriadne opatrenia štátov podmienky nevyhnutnosti, 
primeranosti, nediskriminácie a rešpektovania absolútnych ľudských práv, a to v podobe 
zákazu porušenia článkov, v ktorých sú tieto zahrnuté.  

Rovnako aj nezisková organizácia Democracy Reporting International zhrnula, že krajiny 
Európskej únie nemôžu neobmedzene vytvárať svoje núdzové opatrenia podľa svojho želania. 
Zmluvy EÚ a nástroje v oblasti ľudských práv sa naďalej uplatňujú aj počas kríz. Tieto 
povinnosti zaručujú ľudské práva a základné prvky právneho štátu počas mimoriadnych 
udalostí, ako je zákaz mučenia, neľudského alebo krutého zaobchádzania a trestania. Ostatné 
práva a slobody môžu byť obmedzené, ale ich základné jadro musí zostať nedotknuté.2 

V tomto článku sa budem venovať práve dvom takýmto – relatívnym – ľudským právam, 
ktoré sú podľa mňa veľmi významné a majú vplyv aj na niektoré absolútne ľudské práva, 
pričom možnosť ich obmedzenia vyvoláva relevantnú otázku hranice a podmienok ich 
limitácie. Týmito právami sú sloboda prejavu a právo na informácie. 
 
 
1 SLOBODA PREJAVU A PRÁVO NA INFORMÁCIE V ČASE PANDÉMIE  

 
Obe tieto práva sú vzájomne prepojené, čo deklaruje aj ich spoločné zakotvenie 

v rovnakom článku – článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sloboda prejavu 
a právo na informácie sú zaručené. Ústava na rovnakom mieste vymedzuje aj možnosť ich 
obmedzenia, ktoré je možné uskutočniť len zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej 
spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, 
ochranu verejného zdravia a mravnosti. 

Ďalšie, ale už konkrétnejšie obmedzenie týchto práv upravuje ústavný zákon č. 227/2002 
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 
v čl. 5 ods. 3 písm. i, a to tak, že v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť (okrem iného aj) právo slobodne 
rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti.3 

Počas vyhláseného núdzového stavu na území Slovenskej republiky v uplynulom období, 
k využitiu tohto obmedzenia, našťastie pre ľudské práva, nedošlo. Navyše novelou tohto 
ústavného zákona účinnou od 29. decembra 2020 bol zavedený nový krízový stav, a to 
„núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so 
vznikom pandémie.“ Tento obsahuje vlastný súbor možností obmedziť ľudské práva, pričom 
neuvádza vyššie spomenuté obmedzenie práva slobodne rozširovať informácie. Z toho možno 
vyčítať istú ochranársku tendenciu ústavodarcu voči uvádzaným základným ľudským právam 
v čase pandémie. 

Na druhej strane niektoré štáty Európskej únie pristúpili aj k ráznejším obmedzeniam. 
V Rumunsku napríklad nariadenie, ktoré vyhlásilo núdzový stav, umožnilo ministrovi vnútra 

 
2 DEMOCRACY REPORTING INTERNATIONAL. 2020 Emergency measures and the rule of law in the age of 
covid-19. [online] 2020. [cit. 2020-10-28] Článok dostupný na internete: <https://democracy-
reporting.org/dri_publications/emergency-measures-and-the-rule-of-law-in-the-age-of-covid-19/> 
3 Na tomto mieste považujem za potrebné zmieniť, že pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd podľa tohto 
ustanovenia je potrebné takéto obmedzenie vykonať len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, 
ktorým však môže byť aj celé územie Slovenskej republiky. Avšak aplikáciu uvedenej podmienky na obmedzenie 
tohto práva je poľa môjho názoru ťažšie uplatniť. 
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pozastaviť prístup k online médiám alebo pozastaviť licenciu tradičným médiám, ak sa zistí, že 
šíria dezinformácie o prepuknutí nákazy COVID-19.4 Podobne bol v Maďarsku prijatý zákon,5 
ktorý má zamedziť šíreniu dezinformácií o koronavíruse, avšak nesie v sebe veľký potenciál 
neprimeraného obmedzenia slobody slova. V tejto súvislosti už na začiatku pandémie 
predsedníčka Európskej komisie zdôraznila, že je nanajvýš dôležité, aby núdzové opatrenia 
neboli na úkor našich základných princípov a hodnôt stanovených v zmluvách.6 Totiž 
v prípade, ak zákony vymedzia trestné činy smerujúce k obmedzeniu šírenia dezinformácií 
príliš široko a s neprimeranými sankciami, môže to zmenšiť ochotu zdrojov hovoriť 
s novinármi a viesť k autocenzúre.7 

Na druhej strane dezinformácie o koronavíruse sa stali veľkým problémom aj pre 
množstvo ďalších krajín a boj s nimi je nevyhnutný aj z dôvodu ochrany života a zdravia 
obyvateľov. Otázne však je, či vyššie spomenuté obmedzenia slobody slova sú nevyhnutné a 
takémuto cieľu primerané. Aj podľa spoločného vyhlásenia Medzi-americkej komisie pre 
ľudské práva (IACHR) a Zástupcu pre slobodu médií OBSE: Uchýlenie sa k opatreniam, ako 
napríklad zastavenie šírenia obsahu a cenzúra, môže viesť k obmedzeniu prístupu k dôležitým 
informáciám pre verejné zdravie a takéto opatrenie by sa malo prijať iba vtedy, ak zodpovedá 
štandardom nevyhnutnosti a proporcionality. Akékoľvek pokusy o kriminalizáciu informácií 
týkajúcich sa pandémie môžu spôsobiť nedôveru v inštitucionálne informácie, oddialiť prístup 
k spoľahlivým informáciám a mať mrazivý vplyv na slobodu prejavu.8 

Z toho dôvodu je podľa mňa potrebné sústrediť pozornosť od reštrikcií k funkčnému 
riešeniu problému dezinformácií inými prostriedkami – a to najmä aktívnym informovaním aj 
zo strany štátu.  

 
1.1 Právo na informácie ako pozitívny záväzok štátu 

So záväzkom informovať obyvateľov sa štáty Európskej únie vysporiadali rôzne. Jedným 
z hlavných krokov, ktorý mnohé štáty podnikli, bolo vytvorenie webových stránok, na ktorých 
aktívne informovali občanov o víruse, o aktuálnej situácii a povinnostiach, ktoré v súvislosti 
s ním vznikajú.9 Viaceré štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, zároveň tak vykonali aj 
právo na informácie v jazyku národnostných menšín, a to preložením týchto informačných 
stránok do viacerých jazykov. Slovenská republika sa pritom snaží rovnako informovať aj 
osoby so sluchovým postihnutím prostredníctvom tlmočenia tlačových správ o aktuálnej 
situácii do posunkovej reči. 

Dôležitá je tiež aktivita štátu, respektíve jeho orgánov na sociálnych sieťach, ktoré sú 
hlavným prostriedkom šírenia nepravdivých informácií okrem iného aj o koronavíruse. Viaceré 

 
4 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 38. [cit. 2020-10-28] Dostupné na 
internete: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1.>  
5 Novela § 337 maďarského trestného zákonníka 
6 Statement by President von der Leyen on emergency measures in Member States. [online] 2020. Dostupné na 
internete: < https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_567> 
7 Spoločné oznámenie európskemu parlamentu, európskej rade, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a výboru regiónov. Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 – Aké sú fakty. [online] 2020. Str. 12 
Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN > 
8 KAYE D., DÉSIR H., LANZA E. 2020. COVID-19: Governments must promote and protect access to and free 
flow of information during pandemic – International experts. [online] 2020. [cit. 2020-10-28] Článok dostupný na 
internete: 
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=Eccess> 
9 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 38. [cit. 2020-10-28] Dostupné na 
internete: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1>  
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orgány Slovenskej republiky preto od začiatku pandémie začali aktívne informovať svojich 
občanov prostredníctvom sociálnych sietí, a to najmä na Facebooku. Na Slovensku sú nimi 
napríklad Polícia Slovenskej republiky,10 Štátny ústav pre kontrolu liečiv,11 Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky12 ako aj ďalšie ministerstvá. Celkom moderne a prehľadne 
informujú o nových poznatkoch, vlastných postupoch, upozorňujú tiež na nepravdy šíriace sa 
touto sieťou a vyvracajú ich. Rovnako významná je pritom aj celková kvalita poskytovaných 
informácií. Okrem pravdivostnej zložky – vedecky overených faktov, by mal štát informácie 
poskytovať občanom v jasnej, určitej a zrozumiteľnej forme, teda nemalo by ísť o zmätočné 
a príliš často sa meniace správy. Najmä ak ide o záväzné opatrenia. Nesmie dochádzať k tomu, 
aby sa občania v priebehu jedného večera dozvedeli niekoľko zmätočných správ, postupov 
a zámerov vlády, pričom každý člen vlády tvrdí niečo iné. V takomto prípade nejde len 
o porušenie práva na informácie, ale aj o narúšanie právnej istoty.  

V tejto súvislosti sa vynára aj otázka osobných profilov niektorých predstaviteľov štátu 
na Facebooku, od ktorých by sa dalo čakať, že po nástupe do funkcie sa stanú tiež dôležitým 
informačným zdrojom. Nie je však nevyhnutné, aby osobné profily štátni predstavitelia 
využívali na informovanie občanov, ale ak už sa tak stane, tieto by podľa mňa mali napĺňať 
rovnaké kvality, aké som uviedla vyššie. Podobný názor zastala aj advokátska kancelária Taylor 
Wessing v článku Nového Času, podľa ktorej, ak by verejný činiteľ využíval osobný profil na 
sociálnych sieťach ako jeden z hlavných komunikačných kanálov, kládli by sa naň vyššie 
nároky a nemohol by napríklad bezdôvodne blokovať užívateľov, pretože by sa to dalo 
považovať za diskriminačné konanie a bránenie ľuďom v slobode prejavu.13  

V kontexte využívania sociálnych sietí štátom považujem za potrebné zmieniť, že 
v niektorých prípadoch aktivita štátov ohľadom informovania a boja s „korona-
dezinformáciami“ zašla ďalej ako po zverejňovanie príspevkov, a to tak, že vlády týchto štátov 
nadviazali partnerstvo s vyhľadávacími nástrojmi a sociálnymi sieťami. Na základe dohody 
následne niektoré spoločnosti pridali na svoje sociálne siete odkazy na vládne webové stránky, 
ktoré poskytujú spoľahlivé informácie, v prípade ak na nich ľudia vyhľadávajú informácie o 
COVID-19.14 

Podobne postupuje aj Európska únia, ktorá pokračuje v spolupráci a vyvíjaní tlaku na 
online platformy, aby propagovali autoritatívne zdroje, znižovali obsah, pri ktorom sa dokázalo, 
že je nepravdivý alebo zavádzajúci a obmedzili nelegálny obsah alebo obsah, ktorý by mohol 
spôsobiť fyzickú ujmu.15 Jej činnosť sa samozrejme neobmedzuje len na tlak na online 
platformy, ale súčasťou jej úsilia je aj iniciatívne v komunikácii šíriť preukázateľne spoľahlivé 
zdravotné informácie, informovať občanov a partnerov z tretích krajín, ako túto krízu rieši 
Európska únia, a zároveň zvyšovať informovanosť o rizikách spojených s dezinformáciami. V 
marci 2020 Komisia sprevádzkovala osobitnú webovú stránku, na ktorej sa venuje nepravdivým 

 
10 Dostupné na internete: <https://www.facebook.com/policiaslovakia>, ako aj špecializovaný kanál Polície SR na 
hoaxy a podvody <https://www.facebook.com/hoaxPZ> 
11 Dostupné na internete: <https://www.facebook.com/sukl.sr> 
12 Dostupné na internete: <https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR> 
13 Nový Čas. 2020. Igor Matovič vo veľkom využíva facebook, ale má to háčik: Dopustíte sa jednej veci, príde 
odplata. [online] 2020. [cit. 2020-11-10] In Nový Čas. Článok dostupný na internete: 
<https://www.cas.sk/clanok/973128/igor-matovic-vo-velkom-vyuziva-facebook-ale-ma-to-hacik-dopustite-sa-
jednej-veci-pride-odplata/> 
14 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 40. [cit. 2020-10-28] Dostupné na 
internete: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1>  
15 Fighting disinformation [online] 2020. Dostupné na internete:  <https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_en> K tomu aké opatrenia následne prijali online platformy 
pozri tiež: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-baseline-reports-fighting-covid-19-
disinformation-monitoring-programme> 
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tvrdeniam o ochorení COVID-19, šíri hodnoverný obsah a pomáha rozlíšiť fakty od výmyslov, 
napríklad v súvislosti s argumentáciou, že v EÚ je nedostatok solidarity.16 

 
1.2 Sloboda prejavu a zvýšené požiadavky na kvalitu obsahu prejavu 

Platí však, že oficiálna komunikácia štátu alebo medzinárodných inštitúcií nemôže byť 
jediným sprostredkovateľom informácií. Dôležitú úlohu tu zohrávajú aj médiá či občianska 
spoločnosť. Ich funkcia je významná jednak z hľadiska kontroly, ktorá je počas situácie 
zvýšených právomocí štátu ešte dôležitejšia, rovnako však zabezpečujú potrebnú kritiku a 
tiež sprostredkúvajú priestor odborníkom, či už na šírenie expertných poznatkov alebo na 
odborné hodnotenie prijímaných opatrení.  

Dôležitosť médií podčiarkuje aj dokument – Usmernenie Výboru ministrov Rady Európy 
o ochrane slobody prejavu a informácií v čase krízy (ďalej len „Usmernenie“),17 ktorý bol 
podľa bodu 9 Preambuly tohto dokumentu prijatý aj z dôvodu presvedčenia, že mediálne 
spravodajstvo môže byť v čase krízy rozhodujúce, a to poskytovaním presných, včasných a 
komplexných informácií, ale aj z dôvodu, že odborníci v oblasti médií môžu pozitívnym 
spôsobom prispievať k prevencii alebo riešeniu určitých krízových situácií dodržiavaním 
najvyšších odborných štandardov a podporovaním kultúry tolerancie a porozumenia medzi 
rôznymi skupinami spoločnosti.18 Za týmto účelom prijal Výbor aj konkrétne odporúčanie, 
podľa ktorého by sa mali členské štáty neustále usilovať udržiavať priaznivé prostredie pre 
fungovanie nezávislých a profesionálnych médií v súlade s normami Rady Európy, najmä v 
krízových situáciách. Je tiež potrebné vyvinúť osobitné úsilie na podporu úlohy 
verejnoprávnych médií ako spoľahlivého zdroja informácií a faktora sociálnej integrácie a 
porozumenia medzi rôznymi skupinami spoločnosti.19  

Práve funkcia sociálnej integrácie a podpory tolerancie boli niektorými médiami na 
začiatku pandémie narušené. Tieto uvádzali senzáciechtivé titulky rôznymi spôsobmi spájajúce 
Čínu, respektíve príslušníkov mongoloidnej rasy s koronavírusom. Napríklad nemecký 
bulvárny časopis pod titulok „Takto sa k nám dostal koronavírus“ uviedol fotografiu čínskej 
rodiny počas obeda,20 pričom týmto spôsobom skôr podnietil rasovú diskrimináciu ako 
stmeľoval spoločnosť. Nenávistné prejavy stimulovali aj niektoré politické vyhlásenia, či 
mediálne titulky, ktoré spájali COVID-19 s migráciou alebo menšinami.21 Pochybenie 
mnohokrát nebolo predmetom obsahu, ale nastalo skôr v spôsobe, akým médiá šírili tieto 
informácie. Preto je potrebné, aby informácie a spôsob ich vyjadrenia bol objektívny, vecný 

 
16 Spoločné oznámenie európskemu parlamentu, európskej rade, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a výboru regiónov. Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 – Aké sú fakty. [online] 2020. Str. 5 
[cit. 2021-03-12]  Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN > 
17 Usmernenie Výboru ministrov Rady Európy o ochrane slobody prejavu a informácií v čase kríz. [online] 
Dostupné na internete: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e> 
18 Bod 9 Preambuly Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o ochrane slobody prejavu a informácií v čase 
kríz. Dostupné na internete: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e> 
19 Bod 21 Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o ochrane slobody prejavu a informácií v čase krízy. 
Dostupné na internete: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e> 
20 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 36. Dostupné na internete: 
<https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1>  Pozri tiež: 
<https://uebermedien.de/45749/corona-und-der-grassierende-virus-der-chinesenfeindlichkeit/> 
21 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 36. Dostupné na internete: 
<https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1> 
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a napĺňal isté etické požiadavky. Takú zodpovednosť kladie na mediálnych odborníkov22 aj 
Usmernenie. Podľa jeho bodu 23 musia títo dodržiavať, najmä v čase krízy, najvyššie 
profesionálne a etické štandardy, so zreteľom na ich osobitnú zodpovednosť v krízových 
situáciách, sprístupňovať verejnosti včasné, vecné, presné a komplexné informácie a zároveň 
dbať na práva ostatných ľudí, ich osobitnú citlivosť a ich možný pocit neistoty a strachu. Česká 
vláda takúto povinnosť novinárov tiež zdôraznila na začiatku pandemickej krízy tým, že 
zverejnila usmernenie pre novinárov o faktických správach v spojitosti s COVID-19.23  

Dôležitosť objektivity a komplexnosti poskytovaných informácií môže potvrdiť aj 
nedávna reportáž RTVS s názvom „Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku,“ ktorá vyvolala 
pobúrenie v spoločnosti. Hoci sa v reportáži spomína, že priama súvislosť smrti s očkovacou 
látkou nie je potvrdená, celkovo mohla vzbudzovať opačný dojem. Navyše jej autorka bola v 
konflikte záujmov, pretože boli so zosnulou kamarátky. Aj keď išlo o individuálne zlyhanie, 
v dobe rýchleho šírenia informácií môže mať aj takáto reportáž zásadné následky. Totiž podľa 
analytického nástroja CrowdTangle bola počas víkendu šiestym najzdieľanejším odkazom na 
Slovensku na Facebooku. Aj z toho dôvodu je dôležité, že pracovníci RTVS sú viazaní 
Štatútom programových pracovníkov RTVS, podľa ktorého je konflikt záujmov neprípustný a 
nastáva už vtedy, keď môžu vzniknúť pochybnosti o nestrannosti osoby pripravujúcej 
program.24 Rovnako dôležitá je reakcia ostatných orgánov, či ostatných médií ako aj vyvodenie 
zodpovednosti voči pracovníkom, ktorí sa na reportáži podieľali a ktorí dostali písomné 
napomenutie a odňatie odmien.25 

Tým sa dostávam k problematike sankcionovania médií za podobné chyby, či k 
sankcionovaniu neprávd, zavádzania a zneužívania slobody slova. Na to tiež reaguje vyššie 
uvedené Usmernenie, ktoré upravuje záruky proti neprimeranému obmedzovaniu slobody 
prejavu a informácií a manipulácie verejnej mienky ako aj záruky proti zneužitiu právnych 
predpisov o ohováraní. Podľa neho sa inak legitímne stíhanie ohovárania nesmie v čase krízy 
začať zneužívať na zastrašovanie mediálnych profesionálov, a tým obmedzovať slobodu 
prejavu.26 Zároveň Výbor v bode 19 odporúča pri ukladaní obmedzení slobody prejavu 
a informácií nepoužívať neurčité, vágne výrazy, rovnako aj podnecovanie k násiliu a 
k verejným nepokojom by malo byť primerane a jasne definované. 

Na druhej strane by však mali podľa bodu 22 Usmernenia členské štáty zvážiť 
trestnoprávnu alebo administratívnu zodpovednosť verejných činiteľov, ktorí sa snažia 
manipulovať s verejnou mienkou, a to aj prostredníctvom médií, zneužívajúc jej osobitnú 
zraniteľnosť v čase krízy. Zneužívanie svojho vplyvu a manipulácia s informáciami nie je 
cudzia ani slovenským verejným činiteľom. V niektorých prípadoch pritom zavádzanie z ich 
strany má presah až do ohrozovania zdravia obyvateľov, ako to bolo napríklad v prípade 
Mariána Kotlebu, keď odporúčal liečiť nakazenie koronavírusom Bromhexinom s vodkou, na 

 
22 Tento pojem je definovaný v I. časti Usmernenia: pojem „odborníci v oblasti médií“ zahŕňa všetkých, ktorí sa 
zaoberajú zberom, spracovaním a šírením informácií určených pre médiá. Tento výraz zahŕňa aj kameramanov a 
fotografov, ako aj pomocný personál, ako sú vodiči a tlmočníci. 
23 Ministerstvo vnitra České republiky. 2020. Koronavirus COVID 19 – Doporučení pro novináře. [online] 2020. 
Dostupné na internete: <https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-novinare.aspx>  
24 Odsek bol spracovaný na základe článku Denníka N: STRUHÁRIK F. 2020 RTVS mrzí, ak reportáž o vakcíne 
od AstraZenecy vystrašila ľudí, redaktorka bola v konflikte záujmov. In Denník N [online] 2020. Dostupné na 
internete: <https://dennikn.sk/2312072/rtvs-mrzi-ak-reportaz-o-vakcine-od-astrazeneca-vystrasila-ludi-
redaktorka-bola-v-konflikte-zaujmov/> 
25 STRUHÁRIK F. 2020 Rezník napomenul novinárov RTVS za reportáž o vakcíne od AstraZenecy, škrtne im 
odmeny. In Denník N [online] 2020. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2317935/reznik-napomenul-
novinarov-za-reportaz-o-vakcine-od-astrazenecy-skrtne-im-odmeny/?ref=suv> 
26 Bod 15 a 16 Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o ochrane slobody prejavu a informácií v čase krízy. 
Dostupné na internete: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e> 
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ktoré neskôr reagoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv a ministerstvo zdravotníctva27 a o dva 
dni aj Facebook zmazaním videa, kde Kotleba k takémuto „liečeniu sa“ navádzal.28  

Samozrejme z jeho strany nešlo o jediné zavádzajúce vyjadrenie spojené s kronavírusom 
a zároveň ani nie je jedinou verejne činnou osobou, ktorá takouto formou zavádza verejnosť. 
Z toho dôvodu by určite stálo za zváženie premietnutie bodu 22 do právnej úpravy Slovenskej 
republiky. Na druhej strane však jeho obsah do istej miery napĺňajú ustanovenia o šírení 
poplašnej správy, a to § 361 z. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, pričom v § 362 tento zákon 
upravuje aj trestný čin šírenia poplašnej správy počas krízovej situácie. Tieto ustanovenia by sa 
pravdepodobne dali uplatniť aj na niektoré nepravdivé a zavádzajúce výroky verejných 
činiteľov. Otázne však zostáva, či by títo nemali znášať vyššiu mieru zodpovednosti, keďže ich 
vplyv a dosah je väčší ako u bežného občana. 

Zároveň však platí, že trestanie by malo byť uplatňované až subsidiárne k ostatným 
možnostiam ochrany spoločnosti. Tieto delikty by nemali byť vyjadrené vágne a nemali by 
slúžiť na zastrašovanie vedúce k neprimeranému obmedzovaniu slobody slova. Pri ich 
posudzovaní by sa malo prihliadať na všetky okolnosti ako aj závažnosť vyjadrení a ich dosahu. 
Je potrebné, aby zdanlivou ochranou života a zdravia nedošlo k neprimeranému zásahu do 
slobody slova. 

 
 

ZÁVER 
 

Napriek tomu, že právo na informácie v zmysle pozitívneho záväzku štátu je obmedzené 
priamo ústavou, čo do možnosti zákona vymedziť podmienky a spôsob jeho vykonania. 
Nemyslím si, že jeho hranice by sa mali končiť povedzme zákonom o slobode informácií, ale 
že tento pozitívny záväzok je minimálne v prirodzenoprávnej rovine širší. Zároveň v čase 
krízovej situácie, akou je pandémia, by sa tento záväzok nemal zužovať, ale naopak rozširovať.  

Voľný prístup k informáciám totiž môže pomôcť účinne vyriešiť krízu. Včasné zdieľanie 
informácií Číny so svojimi občanmi ako aj s okolitým svetom by mohlo zmierniť následky 
svetovej pandémie a malo tak zásadný vplyv na život a zdravie miliónov ľudí. Zvolenie vhodnej 
formy podania informácie môže zase významne pôsobiť na bezpečnosť a stabilitu strachom 
a nevedomosťou nabitej spoločnosti. Význam práva na informácie je teda oveľa širší, ako by 
sa nám mohlo na prvý pohľad zdať. Ľudské práva a verejné zdravie nie sú teda voľbou 
„buď/alebo“. Zo skúseností s reakciou na iné epidémie vieme, že opatrenia v oblasti verejného 
zdravia, ktoré rešpektujú ľudské práva, sa ukážu ako najefektívnejšie z hľadiska výsledkov v 
oblasti zdravia.29 

Na druhej strane pri slobode slova je situácia o čosi komplikovanejšia, keďže neznáma 
krízová situácia sa stáva živnou pôdou pre množstvo výmyslov, konšpirácií a dezinformácií. Aj 
preto je pochopiteľné, že obmedzenie tohto práva za účelom ochrany životov a verejného 

 
27 O médiách.com. 2020. Ministerstvo reaguje na Kotlebu: Bromhexin s vodkou COVID-19 nelieči, práve naopak 
(VIDEO) [online] 2020. [cit. 2020-11-10]  In Omedach.com. Dostupné na internete: 
<https://www.omediach.com/hoaxy/19203-ministerstvo-reaguje-na-kotlebu-bromhexin-s-vodkou-covid-19-
nelieci-prave-naopak-video> 
28 O médiách.com. 2020. Kotleba vyplakáva, facebook mu zmazal video o liečbe COVIDu vodkou (VIDEO) 
[online] 2020. [cit. 2020-11-10] In Omedach.com. Dostupné na internete: 
<https://www.omediach.com/hoaxy/19217-kotleba-vyplakava-facebook-mu-zmazal-video-o-liecbe-covidu-
vodkou-video> 
29 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS. 2020. Coronavirus pandemic in 
the EU ― fundamental rights implications, Bulletin #1. [online] 2020. Str. 5 [cit. 2020-10-28] Dostupné na 
internete: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1>   
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zdravia sa nám môže zdať vhodné, avšak aj k tomuto obmedzeniu sa musí pristupovať 
proporcionálne, v nevyhnutnej miere a nesmie sa ním zasiahnuť do podstaty tejto slobody. 
 
 
SUMMARY  
 
 In this work, I have decided to focus on freedom of speech and the right to information 
during a pandemic. These two basic human rights deserve our increased attention, even more 
at a time of a society-wide crisis in which ignorance and panic are rampant.  

The right to information proved to be of great importance not only at the beginning of a 
pandemic, when early information to the public and the freedom of experts to comment on the 
new virus could help slow its spread, but it continues to play an important role. What is 
important is the effort of states to disseminate new scientific knowledge as soon as possible, as 
well as the reaction of states to the dissemination of false information. The link between 
transparent state action and transparent disclosure of measures with legal certainty is also 
confirmed.  

At the same time, the importance of the media came to the fore, not only in connection 
with the need to inform citizens about new measures and findings, but also in connection with 
government control during a state of emergency. The media also play an important role in 
alleviating the tense situation in society, where they must be subject to increased ethical 
standards. 

It should also be noted that the social crisis is a breeding ground for the dissemination of 
a lot of false information, so the question of restricting freedom of expression is legitimate. In 
my opinion, the restriction of this freedom should take place only subsidiary, that means only 
after the efforts of the state and the non-state sector to make information right are ineffective. 
Restriction of this freedom, whether by law or from the position of social networks by 
censorship, should take place only if it is necessary for the protection of other fundamental 
rights and security of the state and it should be done proportionally. The rules governing such 
censorship should be also transparent and certain. 
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Je súčasný zákon o interrupciách dostatočným kompromisom v podmienkach 
Slovenskej republiky? 

 
Is the current abortion law a sufficient compromise in the conditions of the Slovak republic? 

 
 

Nina Kelemenová 
 
 
Abstrakt 

Článok reaguje na aktuálnu situáciu na Slovensku v spojitosti s interrupčnou 
legislatívnou právnou úpravou. Cieľom článku nie je presvedčiť niekoho opačného názoru na 
názor iný, ale poukázať na fakt, že súčasná právna úprava týkajúca sa interrupcií je 
rovnovážnym stavom a netreba ju meniť. V práci dochádzam k záveru, že neustále 
predkladanie návrhov na zmenu zákona o umelom ukončení tehotenstva nie je legitímne 
presaditeľné a dostávame sa tým do slepej uličky. V poslednej časti článku aplikujem Alexyho 
vážiacu formulu a dospievam k záveru ktoré právo, kedy, za akých okolností a prečo prevažuje. 
Práve použitím Alexyho vážiacej formuly vyjadríme objektívnu rovnováhu medzi právom na 
súkromie a právom plodu na život. 
 
Kľúčové slová: potrat, umelé ukončenie tehotenstva, legislatívna úprava, interrupčná 
legislatívna úprava, rovnovážny stav, kompromis, návrhy na zmeny, právo na súkromie, právo 
na život 
 
Abstract 

The article reacts to the current situation in Slovakia in connection with the legal act of 
abortion legislation. Goal of the article is not to persuade to change one’s option to a different 
one, but to point out the fact that the current legal act regarding the abortions is balanced and 
there is no need to change it. In the article I am reaching the conclusion that the constant 
proposals of changing the law about artificial termination of pregnancy is not legitimately 
transplantable and that way we are going down a dead end. In the last part of the article I am 
applying Alexy’s weight formula and I am getting to the result on which right, when, in what 
circumstances and why does it prevail. By applying Alexy’s weight formula I present objective 
balance beetwen the right to privacy and the right of the fetus to life. 
  
Keywords: miscarriage, abortion, legislative regulation, legislative regulation of abortion, state 
of balance, compromise, proposals for change, right to privacy, right to life 
 
 
ÚVOD 
 
 Interrupcie. Dlhodobý spor pretrvávajúci už od nepamäti. Samozrejme, má nesmierny 
vplyv na nás, ako rôznorodú spoločnosť plnú plurality názorov, ale najmä na samotné ženy. 
Momentálne sa nám téma interrupcií môže zdať omnoho viac diskutovanou a preberanou, ako 
kedykoľvek predtým. A naozaj tomu tak je. Ale prečo? Donedávna mali politici potrebu 
vyťahovať ľudskoprávne otázky v predvolebnom období. Ako sme mohli vidieť, v dnešnej 
dobe, kedy vonku zúri pandémia, mali politici opäť nutkanie otvoriť túto citlivú tému v podobe 
zrušenia oslobodenia od poplatku za interrupciu, ktoré smeruje voči konkrétnej vekovej skupine 
žien. V poriadku. Predsa, pandémia je nie je dôvodom na to, aby sa zastavil život. Politici sa 
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musia venovať aj iným, objektívnym témam. Ale bol toto ten správny krok, čas a téma? Bez 
hlbšieho zdôvodňovania môžeme tvrdiť, že otázka interrupcií je do značnej miery orientovaná 
viac politicky ako odborne. Údajným motívom predkladania návrhov zákonov, snažiac sa 
zmeniť súčasnú interrupčnú legislatívu, je vraj dosiahnutie nízkeho počtu zákrokov. To sa nám 
však môže zdať iba ako zámienka, keďže interrupcie podľa Národného centra zdravotníckych 
informácií každým rokom klesajú. To môžeme vidieť na príklade, kedy v roku 2020 bolo 
zaznamenaných 13 760 zákrokov, čo je oproti roku 2019, kedy bolo zaznamenaných vyše 15 
106 zákrokov, pokles presne o 1 346 zákrokov.1 Rozdiel medzi vyššie uvedenými rokmi 
predstavuje pokles o 8 %.  
 Na takú obťažnú tému, ktorou interrupcie nesporne sú, môžeme hľadieť z viacerých 
rozmerov ako napríklad z filozofického, náboženského, psychologického, sociologického, 
právneho, politického a nepochybne aj z morálno-etického. Zároveň sa musíme vysporiadať so 
zložitými otázkami z oblasti filozofie, medicíny, práva, teológie, sociálnych či 
psychologických oblastí a mnohých ďalších. V tomto príspevku sa na ne pozrieme čisto 
z právno-politicky-teoretického hľadiska.  

Ľudia sa spravidla pri tejto téme rozdeľujú do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria 
takzvaní zástancovia pro life argumentov. Zástancovia pro life argumentov patria spravidla ku 
konzervatívnejšiemu spektru a zastávajú názor, že plod má právo na život už od samého počatia 
a teda sú proti interrupciám. Naopak, druhú skupinu tvoria zástancovia pro choice argumentov. 
Sú viac liberálnejší a zastávajú názor, že žena má právo rozhodnúť sa, či na daný zákrok pôjde 
alebo nie. Z toho nám vyplýva, že zastávajú právo na súkromie a autonómiu žien. Kontroverzia 
medzi spomenutými stranami vzniká najmä v polemike o tom, či je plod osobou s právom na 
život od okamihu počatia, alebo až po narodení, odkedy je plod ľudskou bytosťou, či je embryo 
niečo alebo niekto a ak niečo, tak čo, či je potrat vraždou atď...2  
 Jednotný názor, či povoliť alebo zakázať podstúpiť žene daný zákrok, nikdy v žiadnej 
spoločnosti nenájdeme. Ale na to, aby sme mohli ako spoločnosť fungovať a tolerovať sa 
navzájom, musíme nájsť spoločnú cestu, teda kompromis. Tomáš Garrigue Masaryk raz 
povedal: „Každý musí zniesť mienku druhého. Demokracia znamená diskusiu.“ Inak povedané, 
iba na základe kompromisov môže existovať hodnotovo rôznorodá spoločnosť. Spoločnosť, 
kde sa ľudia navzájom tolerujú, akceptujú a rešpektujú. Rešpektujú slobodu a autonómiu 
ostatných ľudí a nezasahujú do iných postojov, názorov či presvedčení.  
 Cieľom tohto krátkeho príspevku bude tvrdenie, že interrupčná legislatíva, akú máme, 
je v súčasnosti objektívnym kompromisom a rovnovážnym stavom, aký môžeme mať aj 
napriek rozdielnym názorom a pohľadom na spornú problematiku. Dané tvrdenie budem 
podporovať rôznymi štatistikami, výskumami či porovnávaním našej slovenskej interrupčnej 
právnej úpravy s inými krajinami, alebo aplikovaním testu proporcionality. Príspevok som 
rozdelila do troch častí. V prvej časti sa pozrieme na súčasnú interrupčnú legislatívu a účel 
predkladania návrhov na zmenu zákona o umelom ukončení tehotenstva.3 V druhej časti si 

 
1 Národné centrum zdravotníckych informácií. 2020. Potraty. Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu. 
[online] 2021 [cit. 22.03.2021].   
Dostupné na internete : 
http://www.nczisk.sk/statisticke_vystupy/tematicke_statisticke_vystupy/gynekologia_porodnictvo_potraty/potrat
y/Pages/default.aspx.  
2 DWORKIN, R.: Life´s Dominition. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. London 
: Harper Collins, 1995. Cit. podľa slovenského prekladu 2. kapitoly : Morálnosť interrupcií. In Právo ženy? 
Bratislava : Kalligram, 2004, s. 100. 
3 V práci budem používať pojem umelé ukončenie tehotenstva a nie umelé prerušenie tehotenstva. Ak sa raz žena 
rozhodne zákrok podstúpiť, je to nezvratný krok v ktorom sa následne pokračovať nedá. To neplatí na ustálené 
právne definície. 
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priblížime právne úpravy v niektorých vybraných krajinách sveta. Nakoniec sa pokúsime 
aplikovať Alexyho vážiacu formulu v teste proporcionality.  
 
 
1 SÚČASNÁ INTERRUPČNÁ LEGISLATÍVA 
 
 Počas našej histórie sme si prešli od reštriktívnych interrupčných zákonov po tie 
liberálnejšie, cez nepríjemné vystupovanie žien pred komisiou až po ich zrušenie.4 Teda nie 
vždy bola interrupčná legislatívna týkajúca sa interrupcií v takej podobe, v akej ju máme dnes. 
V súčasnosti máme platný zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (ďalej len 
„zákon o umelom prerušení tehotenstva“), účinný od 1. januára 1987. V platnosti máme aj 
Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva 
vyššie uvedený zákon. Oba dokumenty konkretizujú podmienky pre vykonanie interrupcie 
a tak vyjadrujú možnosť objektívneho riešenia konfliktu práva ženy sa slobodne rozhodnúť 
a práva nenarodeného dieťaťa na život. Žena môže podstúpiť zákrok „ak o to písomne požiada 
a ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov“5 bez udania dôvodu. Bez ohľadu na trvanie 
tehotenstva možno ho ukončiť „ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je 
schopný života alebo že je ťažko poškodený.“6 Myslím si, že súčasný zákon o omelom prerušení 
tehotenstva vyjadruje kompromis, ku ktorému viedli dlhotrvajúce diskusie. Svoje tvrdenie 
podporím v kapitole 2, kde porovnám našu legislatívnu úpravu interrupcií s legislatívnou 
úpravou vybraných krajín a taktiež v kapitole 3, kde aplikujeme Alexyho vážiacu formulu 
v teste proporcionality. Predtým sa však pozrieme na predkladanie návrhov zákonov, ktorým 
čelí Slovenská republika každým rokom čoraz viac. 
 
1.1 Čo je účelom predkladania sprísňovacích návrhov zákonov? 
 Keby sme cestovali v čase a dostali by sme sa do medzivojnového obdobia, mohli by 
sme pokojne tvrdiť, že účelom predkladania sprísňovacích návrhov zákonov týkajúcich sa 
interrupcií by bolo zabránenie ešte väčšieho poklesu obyvateľstva. My ale v čase necestujeme 
a napriek tomu sa v každom volebnom období objaví niekoľko (prevažne) sprísňovacích 
návrhov zákonov. Súčasným údajným účelom zákonodarcov je vraj dosiahnutie nízkeho počtu 
zákrokov interrupcií. To však nie je objektívny dôvod.  
 Otázka interrupcií sa už v minulosti objavila aj na pôde Ústavného súdu Slovenskej 
republiky (ďalej len „ústavný súd“). Ústavný súd 4. decembra 2007 rozhodoval vo veci súladu 
niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a článkom 15 Ústavy Slovenskej 
republiky (ďalej len „Ústava SR“). Výsledok rozhodnutia ústavného súdu je všeobecne známy: 
„Zákonné povolenie vykonávania potratov v prvých 12tich týždňoch života nenarodeného 
dieťaťa na žiadosť ženy je v súlade s Ústavou SR.“7 Taktiež prišiel k záveru, že subjektívne 
právo na život sa vzťahuje len na narodenú osobu. Podľa ústavného súdu predstavuje ľudský 
plod objektívnu ústavnú hodnotu, ktorej zákonodarca taktiež priznáva ochranu. V prvých 12tich 
týždňoch prevažuje právo ženy na súkromie, no po uplynutí tejto doby prevažuje ústavná 
hodnota ľudského plodu (pozri bližšie kap. 3.4). 
 Napriek racionálnemu odôvodneniu negatívneho zákonodarcu sa otázka interrupcií 
objavuje v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a v každom volebnom období hneď 
niekoľkokrát. Doteraz bolo na Slovensku celkom osem volebných období a celkovo podaných 

 
4 Pozri bližšie SZABÓ, M. Potraty: Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu. Bratislava : N Press, 
s.r.o., 2020, s. 90 a nasl. 
5 Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, § 4. 
6 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Zb., § 2 ods. 2. 
7 V náleze Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01. 
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návrhov bolo presne 21 a ani jeden z nich nebol úspešne prijatý.8 Najviac návrhov, ktoré 
predstavovali zmenu a sprísnenie zákona o umelom prerušení tehotenstva, bolo v roku 2019, 
kedy bolo podaných až šesť návrhov na zmenu. Zmeny sa zväčša týkali času, do ktorého môže 
žena podstúpiť zákrok. Tak napríklad, roku 2019, podali návrh na zmenu zákona poslanci Milan 
Krajniak a Jozef Lukáč. Tí sa odvolávali na nevinnosť ľudského života a tak stanovili limit na 
vykonanie interrupcie do 7. týždňa tehotenstva. Dôvodom bol tlkot srdca, ktorý je 
spozorovateľný už ku koncu 6. týždňa tehotenstva. V dôvodovej správe k zákonu uviedli, že 
plod môže stratiť „budúci úplný ľudský život – presne taký život, aký žijeme teraz my“.9 
Môžeme povedať, že ide o obdobný FLO argument, ktorý v roku 1989 predstavil Don 
Marquis.10 Napriek zdôvodneniam stanovenia vyššie uvedeného limitu na vykonanie zákroku, 
hodnotím ich návrh zákona ako nedostatočne odôvodnený. O budúcnosť môže prísť predsa 
niekto, kto má sny, túžby. Asi ťažko môžeme tvrdiť, že nenarodený plod v 7. týždni tehotenstva 
má nejaké túžby. Návrh poslancov Milana Krajniaka a Jozefa Lukáča bol zamietnutý v 1. čítaní. 
 Pozrime sa ešte na jeden návrh zákona, ktorý bol podaný taktiež v roku 2019. Poslanci 
za politickú stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, podali v roku 2019 opätovne 
návrh na sprísnenie zákona.11 Vo všeobecnej časti dôvodovej správe uviedli, že cieľom návrhu 
je zabránenie „svojvoľných a neodôvodnených“12 zákrokov. S uvedeným musím nesúhlasiť. 
Žiaden zákrok nie je svojvoľný ani neodôvodnený. Žena sa nerozhodne ísť na zákrok po jednom 
polhodinovom obede v reštaurácii s priateľmi. Vždy je potrebný určitý čas na tak závažné, 
a najmä nezvratné konanie. Vždy má žena racionálne dôvody na podstúpenie zákroku. Predsa, 
ak by žiadne nemala, zákrok by nepodstúpila. Ďalej sa v dôvodovej správe uvádza, že 
„množstvo matiek ide na interrupciu len kvôli kariére či udržaniu štíhlej postavy“.13 Uvedený 
dôvod podstúpenia zákroku považujem za nepodložený a pôsobí skôr ako „výplod fantázie“. 
Neexistujú žiadne dáta, ktoré by ich tvrdenie potvrdzovali. To, že to pravdepodobne počuli od 
pár desiatok žien, nie je dôvodom na to, aby všetky ženy takto generalizovali. Uvedený návrh 
bol taktiež zamietnutý v 1. čítaní. 

Z vyššie spomenutých návrhov môžeme vidieť, že poslanci jasne uprednostňujú jedno 
právo pred druhým. Snažia sa „vybočiť“ z rovnováhy, ktorú nám určil ústavný súd v rozhodnutí 
o interrupciách. Ústavný súd sa naopak vždy snaží nájsť rovnováhu medzi dvoma kolidujúcimi 
ľudskými právami. A  práve preto vo svojom odôvodnení povedal, že „Z potreby rovnováhy 
týchto práv, hodnôt a princípov dotknutých v posudzovanom prípade pritom vyplýva, že 
absolutizácia jednej či jedného z nich - napríklad absolútny zákaz umelého prerušenia 
tehotenstva alebo naopak zrušenie akýchkoľvek jeho obmedzení - je vylúčená.“14 Predkladatelia 
návrhov teda nehľadajú spôsob rovnováhy. Naopak, potláčajú jedno právo pred druhým. 

V predchádzajúcom roku boli podané štyri návrhy, čím rok 2020 zaujal strieborné 
miesto v podávaní návrhov na zmenu. Ako sme uviedli, predkladanie návrhov za účelom 
zníženia počtu interrupcií nie je racionálne odôvodnené. Podľa Národného centra 

 
8 Národná rada Slovenskej republiky. [online] 2021 [cit. 16.03.2021]. 
Dostupné na internete : https://www.nrsr.sk/web/?sid=zakony/sslp.  
9 Pozri všeobecnú časť dôvodovej správy. [cit. 21.03.2021] 
Dostupné na internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=470035.   
10 Don Marquis považoval interrupcie za nemorálne, vrátanie tých skorých. Tvrdil, že nenarodený život pripravíme 
o všetky zážitky, aktivity, projekty a radosti, ktoré by inak tvorili jeho budúcnosť... 
Pozri bližšie MARQUIS, D. Why Abortion is Immoral, s. 189 a nasl. 
11 Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko, predložilo už návrh zákona, ktorý by umožňoval podstúpiť interrupciu 
iba v troch prípadoch. Pozri bod 3 osobitnej časti dôvodovej správy.  
Dostupné na internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=461370.  
12 Pozri všeobecnú časť dôvodovej správy. [cit. 23.03.2021] 
Dostupné na internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469931.  
13 Ibidem. 
14 V náleze Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01. 
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zdravotníckych informácií krivka počtu vykonaných interrupcií na Slovensku kontinuálne 
klesá. To môžeme vidieť na príklade, kedy v roku 2020 bolo zaznamenaných 13 760 daných 
zákrokov, čo je oproti roku 1993, kedy bolo zaznamenaných vyše 45,5 tisíc interrupcií, 
viditeľný pokles.15 Rozdiel medzi vyššie uvedenými rokmi predstavuje pokles interrupcií 
presne o 69,8 %. Ako sme už spomenuli, za posledné dva roky bolo prijatých až desať 
sprísňovacích návrhov na zmenu interrupčného zákona. Ani jeden z nich nebol prijatý, čím sa 
dostávame do slepej uličky. Z uvedeného môžeme posúdiť, že ide skôr o populizmus 
politických strán ako o reálne riešenie problému.  

Avšak môžeme vziať do úvahy, že ak by bola prijatá prísnejšia právna úprava, situáciu 
to nezmení, resp. nie k lepšiemu. Z rôznych existujúcich celosvetových prieskumov nám je 
známe, že v krajinách, v ktorých je uzákonená reštriktívna právna úprava na vykonanie 
interrupcie, nijak nezabraňuje ženám, aby zákrok podstúpili. Budú si hľadať iné spôsoby, najmä 
cestovanie do inej krajiny, kde je zákrok povolený. Tak napríklad známa „poľská potratová 
turistika.“ Podľa expertov z Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) ročne cestuje 
za interrupciou do zahraničia viac ako 100 tisíc poľských žien. Najčastejšie do susedných 
krajín, ktorými sú Nemecko a Česká republika.16 Kým legálnych interrupcií vykonávaných 
v medicínskom prostredí je relatívne málo, rastie počet tých nelegálnych. OSN odhaduje, že 
ročne sa ich vykoná 80 až 180 tisíc.17  

V dôsledku neodborne vykonanej interrupcie na celom svete ročne zomrie až 68 tisíc 
žien.18 Na základe zistených informácií a hlbšieho analyzovania problému sa domnievam, že 
ak by sme aj prijali prísnejší zákon na Slovensku, situácia by sa k lepšiemu nezmenila, naopak, 
mohlo by to byť omnoho rizikovejšie – tak ako poľské ženy, tak aj naše by hľadali spôsob ako 
zákrok podstúpiť. V konečnom dôsledku by sme sa vrátili v čase, kedy sme ešte nemali dnešnú 
platnú právnu úpravu. Existuje mnoho príbehov žien, ktoré by v minulosti boli rady, keby mali 
to, čo máme my dnes. Tak napríklad uvediem jednu skúsenosť odborného lekára – gynekológa, 
ktorý raz povedal: „Som stále aktívny gynekológ so 49 ročnou praxou, takže tých príbehov sú 
desiatky. Ale jeden z roku 1973: 26-ročnej žene s dvoma deťmi bola zamietnutá žiadosť 
o interrupciu (v interrupčnej komisii), išla si ju dať urobiť „súkromne“ – neprezradila, že kde, 
na druhý deň dostala vysoké teploty, bola k nám prijatá do okresnej nemocnice, po 3 hodinách 
sme zistili úplné zlyhanie obličiek (napriek liečbe trojkombináciou silných antibiotík). Ihneď 
prevážaná na kliniku do Bratislavy, v sanitke pri prevoze zomrela. Keby vtedy platil dnes platný 
interrupčný zákon, dnes mohla mať 72 rokov a mohla sa tešiť z vnúčat, možno aj pravnúčat.“19 

 
15 Národné centrum zdravotníckych informácií. 2020. Potraty. Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu. 
[online] 2021 [cit. 16.03.2021].   
Dostupné na internete : 
http://www.nczisk.sk/statisticke_vystupy/tematicke_statisticke_vystupy/gynekologia_porodnictvo_potraty/potrat
y/Pages/default.aspx.  
16 United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner. 2020. Poland has slammed door shut on legal 
and safe aborionts – UN experts. [online] 2021 [cit. 16.03.2021]. 
Dostupné na internete : 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26434&LangID=E. 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-
women-s-lives-at-risk-says-parliament.  
17 Ibidem. 
18 World Health Organization. 2020. Preventing unsafe abortion. [online] 2021 [cit. 16.03.2021].    
Dostupné na internete : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion.  
19 PETRÍK, S. 2020. Chudoba, dlhy, znásilnenie, psychické traumy. Toto sú reálne problémy reálny žien – a tie 
musíme riešiť. In Denník N. [online] 2021 [22.03.2021]  
Dostupné na internete : https://dennikn.sk/blog/2054612/chudoba-dlhy-znasilnenie-psychicke-traumy-toto-su-
realne-problemy-realnych-zien-a-tie-musime-riesit/.  
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Uvedená skúsenosť odborného lekára nám taktiež indikuje, že ak by sa interrupčný zákon 
sprísnil a žena by nemohla podstúpiť interrupciu z iných ako zdravotných dôvodov, malo by to 
nezvratné následky na životy žien.  
 Na záver tejto časti príspevku by som rada podotkla, že podľa verejnej mienky súčasný 
interrupčný zákon meniť netreba. Vyplýva to z výskumu Inštitútu pre verejné otázky z júna 
2020, ktorý realizovala agentúra FOCUS, kde sa viac ako polovica opýtaných zhoduje, že 
dnešný interrupčný zákon je primeraný. Dokonca 1/5 ho považuje za príliš prísny a myslia si, 
že by mal ženám viac uľahčiť prístup k interrupciám. Naopak, 17 % opýtaných pokladá zákon 
za nie dosť prísny a prístup ženám k interrupciám by sa mal sťažiť. Napokon 1/10 nevedela či 
nechcela zaujať stanovisko.20 Za zachovanie súčasnej podoby interrupčného zákona sa 
nadpriemerne často prihovárajú priaznivci strany Za ľudí (75 %), Progresívne Slovensko (68 
%) či Sloboda a solidarita (60 %). Na druhej strane najslabšia podpora súčasnej podoby 
interrupčného zákona je viditeľná u prívržencov Smeru-SD (50 %), ĽSNS (49 %) či KDH (37 
%).21 Ešte by sme mohli dodať, že názory na danú problematiku sa líšia a obdobne menia aj 
v závislosti od vzdelania a veku ľudí. Starší obyvatelia sa prikláňajú už k tradične 
patriarchálnym hodnotám a častou premennou je aj vyššia religiozita. Napriek tomu s rastúcim 
vzdelaním sa mierne zvyšuje podpora zachovania terajšej podoby interrupčného zákona a klesá 
podpora jeho sprísnenia.22 
 
 
2 Medzitým vo svete 
 
 V predchádzajúcej časti sme si priblížili interrupčnú právnu úpravu na Slovensku, za 
akých podmienok ženy môžu podstúpiť interrupciu a taktiež sme bližšie analyzovali problém 
predkladania návrhov zákonov. Nakoniec sme dospeli k záveru, že počet návrhov na zmenu 
súčasnej interrupčnej právnej úpravy nemá žiaden význam v nadväznosti na rast počtu 
vykonaných zákrokov, nakoľko krivka každým rokom klesá.  

V tejto časti príspevku by som chcela poukázať aj na iné krajiny, ktoré majú interrupčnú 
legislatívu nastavenú rozdielne. Pozrieme sa na Spojené štáty americké. Dôvodom výberu 
spomenutých krajín je najmä to, že každá z nich je určitý „extrém“ a vieme ich najlepšie 
porovnať s našou. Účelom tejto časti bude poukázať, že naša súčasná úprava je „zlatá stredná 
cesta“ v porovnaní s niektorými krajinami. 

Zákony naprieč Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) sa líšia od úplných zákazov cez 
možnosť absolvovať zákrok iba vo vybraných prípadoch až po voľnosť, ktorú ponechávajú na 
rozhodnutí ženy či daný zákrok podstúpi alebo nie. Jedinou krajinou EÚ, kde je fakticky 
zakázané podstúpiť zákrok, je Malta. Na Malte sú interrupcie zakázané bez akýchkoľvek 
výnimiek pre znásilnenie, incest, abnormalitu plodu alebo zdravie matky.23 Mnoho krajín EÚ 
však stanovuje limit na ukončenie tehotenstva medzi 10-tym až 14-tym týždňom gravidity. 
Takýmito krajinami sú napríklad Francúzsko, Dánsko či Belgicko, avšak na druhej strane 
mnohé zdravotnícke zariadenia v spomenutých štátoch majú limitovanú propagáciu ich 

 
20 Zdroj : Inštitút pre verejné otázky. Jún 2020. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 SHEMESH, J. 2019. Na Malte 95 percent ľudí podporuje zákaz interrupcií, ženy na ne aj tak chodia inde ako 
v Európe. In Denník N [online] 2021 [cit. 20.04.2021].  
Dostupné na internete : https://dennikn.sk/1541207/na-malte-95-percent-ludi-podporuje-zakaz-interrupcii-zeny-
na-ne-aj-tak-chodia-ako-inde-v-europe/.  
Ďalej pozri aj : https://www.lidovky.cz/svet/mlade-maltanky-jsou-zoufale-kvuli-potratum-jsou-z-nich-zlocinci-
zeme-interrupci-legalne-neumoznuje.A200612_092139_ln_zahranici_rkj.   
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služieb.24 Slovensko sem môžeme zaradiť tiež, keďže náš limit na vykonanie zákroku je 12 
týždňov. Na porovnanie, Holandsko má napríklad stanovený limit pre umelé ukončenie 
tehotenstva až do druhého trimestra, čo predstavuje 24. týždeň tehotenstva.25 Poďme sa ale 
pozrieť na krajiny, ktoré sú v určitom zmysle „extrém“ a nespadajú do štandardných 
a optimálnych vyššie uvedených limitov. 
 Spojené štáty americké (ďalej len „USA“) tvorí 50 štátov. Je to obrovská, rôznorodá 
a pulzujúca krajina. Nie je preto prekvapením, že v každom štáte v USA platia iné zákony 
a majú teda často odlišnú legislatívnu právu úpravu vo všeobecnosti. Inak tomu nie je ani pri 
interrupčnej legislatívnej právnej úprave. A preto som na účely vyjadrenia rozdielu vybrala 
štáty New York a Alabama.   

V štáte New York bolo možné do roku 2019 podstúpiť zákrok do 24. týždňa tehotenstva 
v prípade, že život ženy bol ohrozený. Zákon však po novom stanovuje, že zdravotník môže 
vykonať zákrok aj po 24. týždni tehotenstva, ak podľa jeho názoru „plod nie je životaschopný 
alebo je potrat nutný na ochranu života a zdravia ženy“. Problém je v tom, že v zákone nie sú 
definované lekárske pojmy ako „zdravie“ či „životaschopné“. Je to teda na zvážení 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ženy, aby určili, či jej zdravie je ohrozené alebo nie.26 
V praxi to teda môže vyzerať aj tak, že u ženy by sa začali prejavovať napríklad psychické 
ťažkosti. Po konzultácii s príslušným lekárom by došli k záveru, že je to naozaj nevyhnutné 
a žena by zákrok mohla podstúpiť. Zákon je teda príliš nepriamy a dáva možnosť lekárovi pod 
„zdravie“ pripísať v zásade čokoľvek. Zákon podpísal guvernér štátu Andrew Cuomo v januári 
2019. Podľa nového znenia zákona má „každá žena, ktorá otehotnie, základné právo rozhodnúť 
sa dokončiť tehotenstvo do riadneho termínu, porodiť dieťa alebo podstúpiť potrat“.27 Nie je 
preto prekvapením, že sa po podpísaní daného zákona spustila v krajine vlna kritiky. Predsa, 
povolenie vykonať zákrok až do 9-teho mesiaca tehotenstva je naozaj šokujúce. Najmä ak by 
išlo o také dôvody, ako je psychika ženy. Počas tehotenstva má žena rôzne hormonálne či 
psychické výkyvy nálad. Z toho môžeme usúdiť, že sú iba dočasné a častokrát nie tak zásadné, 
aby žena musela ukončiť tehotenstvo vo vyššom štádiu, len kvôli napríklad psychickej 
nepohode. Po podpísaní návrhu sa vyjadrila aj prezidentka Live Acion, Lila Rose so slovami 
„Usvedčených kriminálnikov v štáte New York nepostihuje trest smrti, ale deťom až do 
deviateho mesiaca tehotenstva sa odteraz môžu podávať smrtiace injekcie. To nie je nič iné než 
vražda.“28 
 Na rozdiel od New Yorku, americký štát Alabama schválil reštriktívny zákaz 
vykonávania interrupcií. „Život nenarodeného dieťaťa je nad všetkým,“ tvrdia. Alabamská 

 
24 BRZOZOWSKI, A. – MARGARYAN, R. 2020. Prístup k interrupciám: Otvorená diskusia v mnohých 
krajinách. In EURACTIV [online] 2021 [cit. 17.03.2021].  
Dostupné na internete : https://euractiv.sk/section/rodova-rovnost/news/pristup-k-interrupciam-otvorena-
diskusia-v-mnohych-krajinach/. 
25 Holland Expat Center South. 2021. Personal & Social Needs. Aborion. [online] 2021 [cit. 17.03.2021].  
 Dostupné na internete : https://www.hollandexpatcenter.com/themes/personal---social-needs/health-
care/abortion/.  
26 The New York State Senate. 2019. Frequently Asked Questions about the The Reproductive Health Act. [online] 
2021 [23.03.2021] 
Dostupné na internete : https://www.nysenate.gov/newsroom/articles/2019/liz-krueger/faqs-about-reproductive-
health-act.  
27 New York State Assembly. Speaker Carl E. Heastie. 2019-2020. [online] 2021 [cit. 17.03.2021].  
Dostupné na internete : 
https://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=A00021&term=2019&Text=Y.  
28FREINBURGER, C. 2019. No different than infanticide: Pro-life leaders respond to New York legalizing 
abortion to birth. In Life Site.[online] 2021 [cit. 17.03.2021]. 
 Dostupné na internete : https://www.lifesitenews.com/news/this-is-genocide-pro-life-leaders-pundits-respond-to-
new-york-passing-unlim.   
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guvernérka Kay Ivey podpísala zákon, ktorým sa zakazujú takmer všetky potraty, s výnimkou 
stavu ohrozujúceho matku. Zákonodarcovia zakázali ukončiť tehotenstvo v akejkoľvek dobe 
gravidity. Republikáni odmietli aj návrh demokratov, aby bola interrupcia umožnená ženám 
a dievčatám, ktoré sa stali obeťami násilia či incestu. Neskôr však od tohto upustili 
a interrupčné zákroky povolili iba v prípade ohrozenia života, násilia a incestu. Pre spomenuté 
prípady je zabezpečené aj verejné financovanie. 29 
 Na základe vyššie spomenutých krajín môžeme tvrdiť, že naša interrupčná legislatíva je 
naozaj odrazom „zlatej strednej cesty.“ Na začiatku sme spomenuli krajiny, ktoré majú 
pomerne optimálne stanovenú dobu na vykonanie zákroku. Poukázali sme aj na štát Alabama, 
ktorá má reštriktívne zákony a iba ojedinelé podmienky na vykonanie zákroku. Naproti tomu 
sme spomenuli aj štát New York, kde to je až príliš liberálne a pre väčšinu ľudí 
neakceptovateľné.  
 
 
3 Vyvažovanie 
 

V poslednej kapitole článku si spravíme test proporcionality s použitím Alexyho 
vážiacej formuly v poslednom kroku. Budeme vyvažovať dve ľudské práva, a to právo na 
súkromie ženy a právo na život nenarodeného dieťaťa/plodu za predpokladu, že pripíšeme 
nenarodenému dieťaťu/plodu právo na život od počatia. Ústavný súd sám nepotvrdil, že plod 
má právo na život, v podstate sa tejto otázke vyhol a označil ho za „objektívne ústavnú 
hodnotu.“30 Pre účely rozvírenia diskusie budeme v rozpore s názorom ústavného súdu na 
chvíľu predpokladať, že nenarodený plod má právo na život od počatia. Limit 12 týždňov 
ignorovať nebudeme a prídeme k nemu v poslednom kroku testu. V nasledujúcich troch 
krokoch sa pozrieme, či, ako, a za akých okolností by prešiel test proporcionality v prospech 
povolenia interrupcií alebo naopak, v prospech zákazu, a teda zároveň v prospech ochrany 
života plodu. 
 Test proporcionality sa skladá zo štyroch krokov, pričom samotný štvrtý krok je test 
proporcionality v užšom zmysle, teda samotné vyvažovanie dvoch protistojacich základných 
ľudských práv a slobôd. Prvým krokom je test legality, teda či k obmedzeniu práva alebo 
slobody došlo na základe zákona. Druhým krokom je test vhodnosti, kde skúmame naplnenie 
sledovaného účelu, teda či právny prostriedok, ktorým obmedzujeme základné právo alebo 
slobodu, vôbec umožňuje dosiahnuť sledovaný cieľ. Tretím krokom je test nevyhnutnosti, kde 
zisťujeme, či neexistovali šetrnejšie prostriedky na dosiahnutie sledovaného účelu. Posledným 
a zároveň najdôležitejším krokom je test proporcionality v užšom zmysle. Práve na tomto 
mieste dochádza k váženiu pozitív a negatív a hľadanie spravodlivej rovnováhy.31  
 
3.1 Test legality 
Na tomto mieste skúmame, či došlo k obmedzeniu práva na základe zákona. Teda či zákon 
o umelom prerušení tehotenstva spĺňa tak formálne, ako aj materiálne predpoklady.32 Odpoveď 
by bola v oboch prípadoch kladná (teda aj v prípade povolenia aj v prípade zákazu interrupcií).  
 
3.2 Test vhodnosti 

 
29 Guttmacher Institute. 2021. Restrictions on abortion.[online] 2021 [cit. 17.03.2021].  
Dostupné na internete : https://www.guttmacher.org/fact-sheet/state-facts-about-abortion-alabama#.  
30 V náleze Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/01. 
31 ĽALÍK, T. Obmedzenie základných práv a slobôd. [aut. knihy]. KROŠLÁK, D. a kolektív: Ústavné právo. 
Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2016, s. 286-288. 
32 Ibidem, s 286. 
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 V teste vhodnosti budeme skúmať naplnenie legitímne sledovaného cieľa, keďže práva 
možno obmedziť iba v záujme legitímnych cieľov. Odpoveď je, ako v predchádzajúcom kroku, 
taktiež kladná v oboch prípadoch.  

V našom prvom prípade je cieľom ochrana práva na súkromie. Ak teda povolíme ženám 
podstúpiť interrupciu, dosiahneme tým, že majú voľbu vybrať si – podstúpiť zákrok alebo 
nepodstúpiť. V druhom prípade je cieľ rozdielny – ide o ochranu života plodu. Ak teda 
zakážeme podstúpiť žene zákrok, zaručíme plodu ochranu.  
 
3.3 Test nevyhnutnosti 
 V tomto kroku zisťujeme, či neexistovali šetrnejšie prostriedky na dosiahnutie cieľa. 
Dospievame k záveru, že šetrnejšie prostriedky neexistovali. Právo ženy na súkromie 
nedosiahneme inak, než povolením interrupcie, tak isto, ako právo života plodu nedosiahneme 
inak, než zákazom interrupcií. Oba ciele sú teda v určitom napätí, takže ak je šetrnejšia právna 
úprava vo vzťahu k súkromiu ženy, tým je prísnejšia vo vzťahu k ľudskému plodu a naopak.  
 
3.4 Test proporcionality v užšom zmysle 
 V poslednom kroku testu proporcionality dochádzame k hľadaniu spravodlivej cesty. 
Môžeme povedať, že do tohto kroku úspešne prechádzali oba prípady, aj povolenie aj zákaz 
interrupcií s prihliadnutím na život plodu. Na tomto mieste však musíme tieto dve práva 
vyvažovať, pretože nám je jasné, že jedno musí prevážiť. Otázkou je, ktoré a kedy. Je síce 
pravda, že právo na život je jedno z najvýznamnejších osobnostných práv, ale taktiež je pravda, 
že sa nezaraďuje medzi absolútne práva.33 V tejto časti na dosiahnutie cieľa použijeme už 
spomínanú Alexyho vážiacu formulu. Na nej si ukážeme, ktoré právo prevažuje do ktorého 
týždňa a prečo. Avšak pravdepodobne by sme k racionálnemu záveru neprišli, ak by sme 
nepoužili nález ústavného súdu SR v otázke interrupcií. Už ho nebudeme ďalej ignorovať 
a požičiame si od neho stanovený limit 12. týždňov. Poďme sa na to teda pozrieť. 
Vážiacu formulu Robert Alexy vyjadruje jednoduchým matematickým vzorcom: 
 
                                                          𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝑗𝑗 =  𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝐼𝐼

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝐼𝐼
  

 
V našom prípade budeme vážiť právo na súkromie (Pi) a právo plodu na život (Pj). Pi 
predstavuje právo, do ktorého sa zasahuje. Pj naopak, predstavuje právo, ktoré sa má chrániť. 
Gi,j je teda výsledkom, ktorý vyjadruje konkrétnu váhu práva Pi k právu Pj. Ak bude výsledok 
Gi,j vyšší ako 1, prevažuje právo Pi. Ak bude výsledok Gi,j naopak nižší, prevažuje právo Pj. 
Ak by bol výsledok 1, nechávame možnosť na zákonodarcovi pre voľbu riešenia. Do váženia 
vstupujú aj tri premenné – intenzita zásahu (I), abstraktná váha práva (G) a miera spoľahlivosti 
normatívnych predpokladov intenzity zásahu (S).34  
 Intenzita zásahu (I) vyjadruje intenzitu zásahu do práva Pi. Ij predstavuje dôležitosť 
realizácie práva Pj, teda možná intenzita zásahu do Pj. Premennej I môžeme pripísať tri hodnoty 
a to 20 = 1 pre miernu, 21 = 2 pre strednú a 22 = 4 pre veľkú intenzitu zásahu.35 

Abstraktná váha (G) vyjadruje váhu medzi Pi a Pj. Taktiež môže mať hodnotu 20  = 1 
pre mieru, 21 = 2 pre strednú a 22 = 4 pre veľkú abstraktnú váhu práva.36 Ide predovšetkým o 
dôležitosť základného práva. 

 
33 Absolútnych práv je veľmi málo. Medzi ne patria napríklad zákaz mučenia, resp. neľudského či ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestania, právo na súdnu ochranu vo veciach ľudských práv a slobôd, prezumpcia neviny, 
atď... 
34 WINTR, J. Alexyho vážicí formule. In Právník 5/2016. s. 448.  
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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Spoľahlivosť normatívnych predpokladov intenzity zásahu (S). Si predstavuje 
spoľahlivosť normatívnych predpokladov o tom, aký veľký je zásah do Pi a Sj predstavuje 
spoľahlivosť normatívnych predpokladov o tom, aký veľký by bol zásah do Pj, keby nedošlo 
k zásahu do Pi. Premenná S môže mať hodnotu 20 = 1 pre určitý, 2-1 = pre prijateľný a 2-2 = ¼ 
pre žiadny, teda pravdepodobne nesprávny predpoklad.37  

Na prvý pohľad sa môžu zdať vyššie uvedené písmenká a čísla viac chaotické, no nie je 
tomu tak. Keď sme si už predstavili matematický vzorec a podrobne ho opísali, tak môžeme 
prejsť na priraďovanie hodnôt k daným právam. Do určitej miery je priraďovanie hodnôt 
subjektívne, no pokúsim sa vyjadriť hodnotovú dôležitosť to-ktorého práva v závislosti na 
stanovený limit 12-tich týždňov pre lepšie ilustrovanie. Je to aj do istej miery veľmi špecifické, 
pretože uvidíme, ako sa na časovej osi mení dôležitosť to-ktorého práva. 
 Skúsme si spraviť vyvažovanie pri testovaní ústavnosti zákazu interrupcií na žiadosť 
ženy po 12. týždni tehotenstva. Vyzeralo by to asi nasledovne: Ak bude mať žena zakázané 
podstúpiť interrupciu po stanovenom limite, intenzitu zásahu (I) vyjadríme hodnotou 21, 
pretože súkromie sa žene dočasne obmedzí – po skončení tehotenstva sa opäť navráti. 
Abstraktnú váhu (G) práva na súkromie vyjadríme taktiež hodnotou 21 a spoľahlivosť 
normatívnych predpokladov (S) vyjadríme hodnotou 20 práve preto, že tu bude istý zásah do 
súkromia. 
 Ak by žena mala naopak povolené podstúpiť interrupciu po stanovenom limite, 
pripíšeme intenzitu zásahu (I) do práva na život plodu 22, keďže plod by v danom momente 
prestal existovať. Abstraktnú váhu (G) plodu na život vyjadríme hodnotou 22, keďže v tomto 
čase by už prevažoval život nad súkromím. Nakoniec spoľahlivosť normatívnych predpokladov 
(S) vyjadríme hodnotou 2-2, keďže nevieme, či môžeme pripísať právo na život aj plodom. 
Ústavný súd sa tejto otázke vyhol.  
Matematicky by sme to vedeli vyjadriť takto: 𝐺𝐺𝐺𝐺, 𝑗𝑗 =  21 𝑥𝑥 21𝑥𝑥 20

22 𝑥𝑥 22 𝑥𝑥 2−2
= 2 𝑥𝑥 2 𝑥𝑥 1

4 𝑥𝑥 4 𝑥𝑥 14
= 4

4
= 1 

 
Z vyššie udelených hodnôt daným právam nám vyšiel výsledok 1 celá. To znamená, že ide 
o rovnovážny stav a súčasná právna úprava interrupcií je v súlade s Ústavou SR. Na tomto 
mieste ale musíme povedať, že najväčší otáznik nám necháva posledná premenná, spoľahlivosť 
normatívnych predpokladov (S). Kým my sme plodu priradili hodnotu 2-2, zástancovia pro life 
postoja by mohli dať 20 (pretože tvrdia, že plod má právo na život od počatia). My ale 100 % 
nevieme, či môžeme priradiť plodu právo na život. Plod ešte nie je dostatočne vyvinutý a tým 
pádom nevieme posúdiť, či naozaj existuje ako morálna osoba, ktorá je nositeľom nejakých 
subjektívnych práv. Nevieme sa doňho vcítiť a tak nevieme ani posúdiť, ako vníma sám seba. 
Preto je tento predpoklad najmenej hodnoverný. Na druhej strane treba povedať, že miera 
normatívnych predpokladov rastie spolu so štádiom tehotenstva. To znamená, že na konci 
tehotenstva by bola hodnota tohto predpokladu 20, teda istá. A to práve preto, pretože na konci 
tehotenstva má život plodu najväčšiu váhu, keďže jeho prenatálny vývoj je už ukončený a je 
schopný života aj mimo tela matky. Na druhej strane v tomto štádiu tehotenstva má ženino 
právo na súkromie menšiu váhu, pretože tehotenstvo má už prakticky za sebou, hoci uznávame, 
že stále musí znášať bremeno pôrodu. 
 Môžeme vidieť, že miera práva na súkromie tehotnej ženy a práva plodu na život sa 
mení. Kým na začiatku, v prvých 12. týždňoch prevláda právo ženy na súkromie, po uplynutí 
času, teda po 12. týždňoch, prevláda právo plodu na život. Avšak na tomto mieste je nutné 
podotknúť, že ústavný súd priznal plodu právo na ochranu na začiatku tehotenstva ženy. Zákon 
totiž ustanovuje mechanizmus, na základe ktorého môže byť ukončenie tehotenstva vykonané. 

 
37 Ibidem, s. 449. 
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Tento mechanizmus je vyjadrený v § 7 zákona o umelom prerušení tehotenstva a je vyjadrený 
v štyroch podstatných krokoch. Najprv musí žena písomne požiadať o umelé ukončenie 
tehotenstva. Následne absolvuje lekárske vyšetrenie a poučenie o „možných zdravotných 
dôsledkoch umelého ukončenia tehotenstva“.38 Ak bude naďalej trvať na vykonaní zákroku, 
uhradí príplatok a za zákrok zaplatí.39 Súčasná úprava zaručuje, že vôľa ženy preváži nad 
ochranou nenarodeného ľudského života až po zrelej úvahe opierajúcej sa o medicínske 
informácie. Predsa, nie je to samovoľné rozhodnutie a ani rozhodnutie, ktoré spraví žena za 
jeden večer. 
 
 
ZÁVER 
 
 Na záver by som uviedla môj osobný názor na danú problematiku. Patrím k väčšine, 
ktorá so súčasnou interrupčnou právnou úpravou súhlasí. Je vyjadrením objektívneho 
kompromisu. Spočiatku som si myslela, že politici a predkladatelia návrhov zákonov týkajúcich 
sa interrupcií majú racionálne dôvody na ich konanie. No po prečítaní si rôznych štúdií, 
výskumov a štatistík dospievam k záveru, že tomu tak nie je. V druhej kapitole článku som 
poukázala na fakt, že krivka interrupcií každým rokom kontinuálne klesá. Už na tomto mieste 
môžeme vidieť, že tendencia neustáleho predkladania návrhov v pléne Národnej rady 
Slovenskej republiky nie je orientovaná odborne, ale politicky. Ich častým dôvodom je 
znižovanie interrupcií za účelom zvyšovania demografického vývoja obyvateľstva. Ak je ale 
ich dôvodom znižovanie počtu zákrokov, myslím si, že by sa mali viac zaoberať ako dosiahnuť 
povinné zavedenie sexuálnej výchovy už od základných škôl a ľahkú dostupnosť 
antikoncepcie. Sexuálnu výchovu práve preto, pretože načo budeme hovoriť o hormonálnej 
antikoncepcii alebo iných druhoch antikoncepcie, keď deti nevedia poriadne základnú 
reprodukčnú biológiu? Čo sa týka dosiahnutia ľahko dostupnej antikoncepcie, môžeme si vziať 
príklad z Belgicka. Z krajiny, ktorá ponúka bezplatnú antikoncepciu pre ženy mladšie ako 25 
rokov, hradenú z verejných peňazí.40 Samozrejme, je to len jedna z mnohých možností. Avšak 
dovolím si tvrdiť, že by sa politici mali viac orientovať na vyššie uvedené aspekty, ako neustále 
bojovať o moc s tak citlivými, ľudsko-právnymi otázkami. Koniec koncov, nikto z nás nie je 
za interrupcie a všetci by sme chceli, aby ženu takéto neľahké rozhodnutie minulo. Som 
presvedčená, že spochybňovanie rozhodnutí ženy v ktorejkoľvek podobe, by bol krok späť 
v právnom vývoji spoločnosti. 
 
 
SUMMARY 
 
 In the summary I would like to express my own opinion on the matter. As majority I too 
agree with the current legal act of abortion in Slovakia. I see it as an objective compromise. 
Originally, I tought that proposals for changing laws regarding abortion were based on rational 
reasonings. However, after reading various studies, researches and statistics I learned that this 
was not the case. In the second chapter of my article I presented that the abortion curve 
decreases continually every year. We can see, simply on this fact that the tendency of constant 

 
38 Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, § 7. 
39 Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, § 11. 
40 CHINI, M. 2019. Free contraception for women under 25 and cheaper healthcare bill in 2020 health budget. 
In The Brussels Times. [online] 2021 [cit. 20.03.2021]. 
Dostupné na internete : https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/80001/free-contraception-for-
women-under-25-and-cheaper-healthcare-bill-in-2020-health-budget/.  
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proposals is political. Often the reasonings are coming from the idea of decreasing abortions in 
order to increase demographic development of the population. In my opinion in order to 
decrease the number of abortions there should be more attention put into compulsory sex 
education starting at Primary school, so children can learn reproductive biology as soon as 
possible and aslo establish easily accesible birth control. Belgium would be a perfect example 
of a country that offers free birth control for every woman under 25 years old. These are just 
two possible ideas, of course. However, dare I say that our politicians should focus more on 
aspects I mentioned rather than constantly fight for power via such sensitive human and legal 
matters. At the end of the day we would all like for women not to have to make such a hard 
choice as having to decide whether to have an abortion or not. I am confident that questioning 
women’s decisions in any shape or form would be a step back in legal developement of our 
society. 
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Generálna prokuratúra Slovenskej republiky ako relikt totalitného režimu 

 
General prosecutors office of the Slovak republic as a relict of the totality establishment 

 
 

Tomáš Smejkal 
 

 
Abstrakt 

Obsahom príspevku je objasniť súčasné postavenie Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky oboznámením sa s historickým vývojom a kľúčových medzníkov od roku 1948, 
následne poukázať na zachovanú kontinuitu po roku 1989 a porovnať štatistické ukazovatele 
o  činnosti prokuratúry s orgánmi verejnej žaloby vybratých členských štátov Európskej únie. 
Ilustrovať prácu prokuratúry na príklade trestnej a netrestnej veci a navrhnúť riešenie 
súčasného stavu. 
 
Kľúčové slová: štátne zastupiteľstvo, prokuratúra, generálny prokurátor, normalizácia, 
numerické ukazovatele, obžaloba, všeobecný dozor, sui generis 
 
Abstract 

The content of the article is to clarify the current position of the General Prosecutor's 
Office of the Slovak Republic by getting acquainted with historical developments and key 
milestones since 1948, then point out the continuity after 1989 and compare statistical indicators 
with public prosecutors in selected European union member states. Illustrate the work of the 
prosecutor's office on the example of a criminal and non-criminal case and propose a solution 
to the current situation. 
 
Keywords: public prosecutor's office, attorney general, numerical indicators, indictment, 
general supervision, sui generis 
 
 
ÚVOD 
 
S pojmom prokurátor sa stretávame už od rímskych čias. Osoba prokurátora mohla vykonávať 
široké spektrum činností, od zastupovania rímskeho občana v rôznych konaniach až po faktickú 
správu zvereného majetku. So zmenou zriadenia v rímskej ríši začínajú zástupcov – 
prokurátorov využívať cisárski panovníci, ktorí titul prokurátora udeľujú správcovi cisárskej 
provincie. Neskôr funkcia prokurátora zahŕňa správu časti cisárskeho majetku alebo odvetvia 
štátnej správy. Počas stredoveku funkcia kráľovského prokurátora začína zastupovaním 
panovníka v súdnom konaní, pričom pôsobnosť prokurátora sa veľmi rýchlo rozširuje na 
vymáhanie pokút do kráľovskej pokladnice, žalovanie trestných činov mimo súkromnej žaloby 
– zástupca verejnej žaloby ale aj zastupovanie poddaných pri sporoch s vrchnosťou. 
V rámci celospoločenských premien vzniká na území bývalého Rakúska-Uhorska dňa 7. 
augusta 1850 kancelária generálneho prokurátora vo Viedni ako jeden z výsledkov premeny 
a modernizácie trestného práva od vtedajšieho feudálneho poriadku, a prvým generálnym 
prokurátorom sa stáva Thaddäus Peithner Ritter von Lichtenfels. Po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní sú na území dnešného Slovenska zriadené kráľovské fiškaláty a funkciu generálneho 
prokurátora vykonáva vrchný kráľovský fiškál, ktorý má porovnateľné právomoci 
s generálnym prokurátorom. 
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Spolu s humanizáciou trestného práva a zavedením moderného trestného právneho poriadku 
zároveň silnejú myšlienky francúzskeho osvietenstva kombinované s marxistickou filozofiou, 
vychádzajúce z poznania, že život spoločnosti je ovládaný objektívnymi vzťahmi, ktoré stačí 
odhaliť, opísať, premeniť ich na zákony a určiť orgán, ktorý bude na dodržiavanie 
vybudovaného zákonného rámca dozerať. Dôsledkom bude dynamizovaný rozvoj spoločnosti. 
Najlepšia možnosť ako uviesť načrtnuté myšlienky do praxe je rozšíriť pôsobenie prokuratúry 
o všeobecný dozor na všetkými subjektami spoločnosti. Uvedenú filozofiu si osvojili 
autoritárske režimy na čele s cárskym Ruskom, ktoré po boľševickej revolúcii úspešne 
presadilo sovietsky systém prokuratúry aj do svojich satelitných štátov ako Československo. 
Prokuratúre v bývalom Československu sa podarilo dosiahnuť samostatné postavenie nad 
rámec štandardného trojrozdelenia moci a na Slovensku úspešne tento model pretrval aj tridsať 
rokov po nežnej revolúcii. Materiálne dobre zabezpečená, personálne naddimenzovaná, mimo 
kontroly štandardných mechanizmov - to sú charakteristiky  Generálnej prokuratúry SR, ktoré 
jej zabezpečujú pozíciu veľmi silného mocenského hráča. Či táto inštitúcia plní svoje základe 
poslanie „Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických 
osôb a štátu“,41 na to som sa pokúsil nájsť odpoveď v príspevku. 
 
 
1 VZNIK PROKURATÚRY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA PO ROKU 1948 
 
Na území bývalej ČSR v zákone č. 5/1918 Sb., ktorým sa zriadil Najvyšší súd a zároveň § 13: 
„Při nejvyšším soudě budiž zřízen k výkonům stanoveným trestním řádem generální prokurátor 
(IV. tř. hodn.) s potřebným počtem generálních advokátů (V. tř. hodn.), jež vesměs 
bezprostředně podřízeni jsou správě spravedlnosti.“ bol zriadený Úrad generálneho 
prokurátora. 
Úrad generálneho prokurátora nebol súčasťou sústavy dobových štátnych zastupiteľstiev, bol 
podriadený vtedajšiemu ministrovi spravodlivosti, napriek tomu forma jeho činnosti bola sui 
generis, keďže mal právomoc podať sťažnosť voči akémukoľvek rozhodnutiu trestného súdu 
a zúčastniť sa konaní pri najvyššom súde. Úrad generálneho prokurátora nemal právomoc 
preskúmavať rozhodnutia správnych orgánov vtedajšej štátnej správy. Počas medzivojnového 
obdobia bola sféra vplyvu štátnych zastupiteľstiev a generálneho prokurátora obmedzená na 
trestné konanie s určitými výnimkami v civilnej oblasti.  
Po roku 1948 dochádza k importu sovietskej legislatívy, ktorá si uvedomuje silu generálnej 
prokuratúry ako jedného z mocenských centier totalitnej moci. Konečným výsledkom bolo 
vytvorenie generálnej prokuratúry na území ČSSR, ktorá pôsobila ako štátne zastupiteľstvo, 
správne súdnictvo a ombudsman v jednej sústave monokraticky riadeného orgánu, ktorý 
nepodliehal výkonnej moci. Na dosiahnutie uvedeného cieľa potrebovala totalitná moc určité 
časové obdobie, ktoré využila na upevnenie pozície v justícii. Revolúciu proletariátu začala 
skupina veľmi vzdelaných ľudí, ale cielene pracovali s populáciou, ktorá bola sotva gramotná. 
Obrovská nedôvera poprevratových vysokých kádrov voči reakčnej triede buržoáznej justície42 
v celom priereze od advokátov, sudcov, notárov až po štátnych zástupcov poháňala nový 
administratívny aparát k čo najrýchlejšej výmene. Komunistické kádre ešte nedisponovali 
širokou skupinou nového justičného aparátu, ktorá by mohla pôvodný skokovo nahradiť. 
Ako základný rámec postupnej likvidácie prvorepublikového súdnictva poslúžil zákon č. 
319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva. Paragrafmi 10 až 19 sa podarilo dostať do súdneho 

 
41 Zákon č. 153/2001 Z. z., Zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
42 Pozn. autora- Ako zástupný príklad môže poslúžiť osoba Doc. JUDr. Emila Háchu, ktorý zakladal Najvyšší 
správny súd v ČSR a stal sa jeho prvým prezidentom a po nástupe nacistov bol vo funkcii prezidenta Protektorátu 
Čiech a Moravy. 
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systému robotnícku triedu – Sudcov z ľudu, bez ohľadu na vzdelanie, ale s jednoznačne 
ukotveným komunistickým svetonázorom. Paragraf 20 zavádza systém krajských a okresných 
prokuratúr, ktoré sú ale podriadené ministrovi spravodlivosti, nie generálnemu prokurátorovi. 
Poprevratový režim si uvedomoval, že okrem boja voči triednym nepriateľom musí riešiť aj 
všeobecnú kriminalitu. Dochádza preto k súbežnej existencii zdanlivo roztrieštenej 
administratívnej správy, kde nájdeme štátnu prokuratúru, nižšie a stredné zložky územnej 
prokuratúry, finančnú prokuratúru, úrad generálneho prokurátora a vojenskú prokuratúru. 
Vláda ľudu nemala istou, že všetky inštitúcie prokuratúry sú obsadené správne orientovanými 
kádrami, preto túto širokú sieť pracovísk využíval ako filter na výber vhodného personálneho 
substrátu na pozície prokurátorov. 
Pred zákonom č. 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva vstupuje do platnosti zákon č. 232/1948 
Zb. o Štátnom súde, kde § 12 zriaďuje novovzniknutú štátnu prokuratúru, ktorá v rámci svojho 
jednoobvodového členenia ČSR so svojimi pobočkami v Prahe, Brne a Bratislave môže 
pôsobiť na celom území. Štátna prokuratúra zodpovedá za najväčšie justičné politické procesy 
v 50. rokoch minulého storočia. Zľudovením súdnictva dochádza k masívnej personálnej 
výmene založenej na nevzdelaných robotníckych kádroch a na základe pôsobenia sovietskych 
poradcov sa hlavnou postavou súdneho procesu stáva prokurátor, ktorý pôsobí ako režisér 
a hlavný predstaviteľ zinscenovaných konaní. Výber prokurátorov nebol podceňovaný, miesta 
boli obsadzované správne ideovo ukotvenými predstaviteľmi alebo absolventami niekoľko 
mesačného kurzu Právnej školy pracujúcich ministerstva spravodlivosti. 
 
 
2 BUDOVANIE MOCENSKÉHO CENTRA 
 
Po prechodnom období systému rôznych prokuratúr dochádza k jasnému usporiadaniu 
komunistickej prokuratúry zákonmi- ústavným zákonom č. 64/1952 Zb. o súdoch a prokuratúre 
a zákonom č. 65/1952 Zb. o prokuratúre. Prokuratúra prestáva byť podriadená ministerstvu 
spravodlivosti a výrazne sa rozširuje jej pôsobnosť v netrestnej oblasti. Netrestná oblasť zahŕňa 
oblasť všeobecného dozoru a jej hlavným nástrojom je prokurátorský protest. 
Zakomponovaním všeobecného dozoru je dovŕšená transformácia štátnych zastupiteľstiev na 
prokuratúru leninského typu,43 pričom hlavnou úlohou je dodržiavanie právnych predpisov 
všetkými štátnymi orgánmi, organizáciami a obyvateľstvom celej ČSR. Generálny prokurátor 
sa stáva hlavou celej sústavy a jej organizácia je mu podriadená. Podľa § 7 ústavného zákona 
č. 64/1952 Zb. je funkcia generálneho prokurátora podriadená vláde, ale nie celá sústava 
prokuratúry. Schválením zákona č. 65/1956 Zb. dochádza k presnejšiemu definovaniu úloh 
a právomocí celej sústavy prokuratúry s dôrazom na stráženie socialistickej zákonnosti a proces 
vzniku ďalšieho mocenského centra, z ktorého vie KSČ manipulovať celú spoločnosť, je 
dovŕšený.  
V šesťdesiatych rokoch prijatím ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústavy Československej 
socialistickej republiky došlo k presunu zodpovednosti funkcie generálneho prokurátora od 
vlády k národnému zhromaždeniu, čím oficiálne prestala byť prokuratúra súčasťou výkonnej 
moci a nadobudla špecifické postavenie, ktoré na Slovensku pretrvalo dodnes a označujeme ho 
ako sui generis.44 Schválením zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre došlo k väčšej špecifikácii 
úloh a organizácii prokuratúry s ohľadom na nahradzovanú právnu normu zákon č. 65/1956 Zb. 
o prokuratúre, ktorej obsah bol do zákona č. 60/1965 prenesený a na Slovensku platil zákon č. 
60/1965 Zb. o prokuratúre až do roku 1996.  

 
43 Pozn. autora- V skutočnosti sa však Lenin inšpiroval v cárskej prokuratúre zriadenej Petrom I. Veľkým, ktorý 
zaviedol prokuratúru na základe francúzskeho vzoru Ľudovíta XIV 
44 Z latinčiny “svojej triedy/druhu” - sui generis authority/orgán svojho druhu 
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V súvislosti s ústavným zákonom č. 143/1968 Zb. o československej federácii, dochádza 
k rozšíreniu sústavy o Generálnu prokuratúru SSR a Generálnu prokuratúru ČSR. Generálna 
prokuratúra ČSSR bola síce na vrchole sústavy prokuratúr, avšak do jej pôsobnosti patril dozor 
nad orgánmi s federálnou pôsobnosťou a vojenská prokuratúra. Generálni prokurátori ČSR 
a SSR boli podriadení generálnemu prokurátorovi ČSSR len v prípade, ak prišli do styku so 
zákonmi a predpismi vydanými orgánmi s federálnou pôsobnosťou a v taxatívne vymedzených 
prípadoch. Z tohto dôvodu stúpla dôležitosť národných generálnych prokuratúr voči federálnej 
a až koncom 80-tych rokov došlo k pokusom legislatívnych návrhov, ktoré by nastavili 
štandardnú pyramídovú organizačnú štruktúru, na vrchole ktorej by bola Generálna Prokuratúra 
ČSSR a osoba generálneho prokurátora Generálne Prokuratúry ČSSR.  
V 70-tych rokoch dochádza vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického života v ČSSR 
k tvrdej normalizácii, ktorá postihuje aj zložky prokuratúry. Prokuratúra sa zaraďuje medzi 
štandardné represívne nástroje komunistického režimu, pričom jej hlavná úloha je zabezpečiť 
legalitu represií voči občanom ČSSR v rámci totalitnej legislatívy. Na rozdiel od 50-tych rokov, 
postavenie prokuratúry počas normalizácie v represívnej politike nie je oproti ostatným 
organizáciám komunistického režimu ako je polícia, ŠtB, súdy a pod. nijak výrazné a je 
rovnocenné menovaným zložkám.45 
 
 
3 ZACHOVANÁ KONTINUITA PO ROKU 1989 
 
Po roku 1989 bola rámcová legislatíva prokuratúry prispôsobená vývojovým zmenám v 
spoločnosti, došlo k pretrhaniu väzieb s KSČ, politikou a zúžila sa jej pôsobnosť ohľadne 
všeobecného dozoru. S príchodom novozvolenej politickej reprezentácie sa spor o usporiadanie 
a ďalší vývoj Československa preniesol aj na prokuratúru. Česká politická reprezentácia 
preferovala návrat k modelu štátnych zastupiteľstiev pred rokom 1948, ktorý bol odvodený od 
rakúskeho modelu. Na Slovensku si novozvolené politické štruktúry veľmi rýchlo uvedomili, 
aký mocenský význam má generálna prokuratúra, preto nedošlo ani k širšej diskusii o zmene 
socialistického modelu a vďaka silnej prokurátorskej loby nebol zaznamenaný ani pokus 
o reformu generálnej prokuratúry začiatkom 90-tych rokov, a táto inštitúcia zostala orgánom 
sui generis doteraz.  
Bývalé satelity Sovietskeho zväzu patria k skupine „predstieraných“ právnych štátov. Tieto 
krajiny síce navonok spĺňajú všetky legislatívne štandardy vyspelých západných demokracií, 
avšak kombináciou personálnej politiky, krátkou tradíciou verejných inštitúcii a nevratných 
krokov počas obdobia komunistickej diktatúry zďaleka nevytvárajú funkčný životný ekosystém 
pre svojich občanov. Generálna prokuratúra SR je jedným zo základných kameňov 
nefunkčného ekosystému a predstieraného právneho štátu.  
Podcenenie personálnej politiky môže ilustrovať príklad, keď v Českej republike bol opäť 
zavedený systém štátnych zastupiteľstiev a ako prvá najvyššia štátna zástupkyňa bola 
vymenovaná JUDr. Bohumíra Konečná, ktorej profesionálna kariéra počas komunizmu bola na 
Městskej prokuratúre v Brne. Naproti tomu prvým predsedom Ústavného súdu ČR sa stal JUDr. 
Zdenek Kessler, bývalý politický väzeň, ktorý časť výkonu trestu strávil v uránových baniach 
a po predčasnom prepustení sa až do roku 1989 nemohol venovať svojej profesii a celý čas bol 
sledovaný Štb. JUDr. Otakar Motejl sa po roku 1989 vrátil na Najvyšší súd ČR, kde krátko 
pôsobil ako sudca v roku 1968, pričom okrem tejto krátkej etapy bol počas komunistického 

 
45 LATA, Jan. Prokuratura. In: BOBEK, Michal a MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. (eds.). Komunistické 
právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova 
univerzita, 2009, prístupné http://www.komunistickepravo.cz/kapitoly/28_848-891_komunistickepravo-
cz_Lata_Prokuratura.pdf  
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režimu aktívnym advokátom širokej skupiny predstaviteľov disentu a jeho osoba bola v záujme 
Štb. JUDr. Konečná asi nepatrila k fanatickým obdivovateľom socialistického zriadenia, ale 
určite počas svojej praxe v rokoch 1975 až 1990 nepatrila ani k aktívnym odporcom režimu. Jej 
vymenovanie bolo pravdepodobne dôsledkom politických dohôd v zmysle „nikomu nevadí“ 
a zároveň podcenením inštitúcie štátneho zastupiteľstva po roku 1989 s vývojom kriminality 
v nasledujúcom období. Na Slovensku sa stáva na dlhšie obdobie prvým generálny 
prokurátorom JUDr. Vojtech Bacho, ktorý mal síce osobnú skúsenosť s normalizačnými 
čistkami po roku 1969, ale pod jeho vedením je zabezpečená kontinuita so socialistickou 
prokuratúrou a to vrátane personálneho obsadenia.  
Po rozdelení Československa každá z nástupníckych krajín si vyberá svoj smer ohľadne 
verejnej žaloby, pričom ČR ide cestou štátneho zastupiteľstva s vymedzenou právomocou 
v civilných veciach, na Slovensku pokračuje sústava generálnej prokuratúry so zúženým 
pôsobením v netrestnej oblasti. Deväťdesiate roky znamenali pre represívne zložky ako polícia 
alebo prokuratúra ústup z ich mocenských pozícií, keďže na ich činnosť sa pozeralo v súvislosti 
s pôsobením pred rokom 1989. Na druhej strane zásluhou novej politickej elity nedošlo 
k vysporiadaniu sa s minulosťou počas tranzitívneho obdobia a to nielen na prokuratúre, ale 
v celej justícii, pričom dôsledky nástupu juniorských normalizačných kádrov do vedenia 
justície na prelome milénia nesie celá oblasť spravodlivosti dodnes. V druhej polovici 90-tych 
rokov je prijatý zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre. Novým zákonom sa 
fungovanie prokuratúry legislatívne odpútava od prežitej socialistickej úpravy, ale vznikajú 
pochybnosti, či všetky ustanovenia sú v súlade s ústavou. Podaním návrhu prezidentskej 
kancelárie na Ústavný súd SR voči zneniu tohto zákona. Ústavný súd SR svojím nálezom PL. 
ÚS 17/96 vysvetlil ako je to s nezávislosťou prokuratúry46 voči ostatným orgánom štátnej 
správy. Ohľadne legislatívy dochádza na základe vonkajšieho prostredia k prijatiu zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry, ktoré upravujú postavenie a vnútornú organizáciu prokuratúry.  
Na prelome milénia sa postupne začína meniť štruktúra najvážnejšej kriminality, stretávame sa 
tu s postupným presunom od organizovanej násilnej a majetkovej kriminality k organizovanej 
hospodárskej kriminalite s úzkymi väzbami na štátny aparát so všetkými negatívnymi 
súvislosťami ako nekalá hospodárska súťaž, kartelové dohody, dodatkovanie vysúťažených 
zmlúv a samozrejme korupcia. Spolu s nezvládnutou spoločensko-ekonomickou 
transformáciou po roku 1989 dochádza k zvýšenému dopytu po kriminalizácii, ktorá sa ponúka 
ako univerzálne riešenie širokej verejnosti. Táto atmosféra vyhovuje represívnym zložkám, 
ktoré nadobúdajú naspäť svoje mocenské pozície.  
Naivná viera východoeurópskych politikov v riešení problémov inštitucionalizáciou, 
podporovaná orgánmi európskeho spoločenstva, vyústi ku vzniku Špecializovaného trestného 
súdu a zároveň Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR na základe zákona č. 458/2003 Z. z. 
o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Uvedený zákon bol napadnutý 
skupinou poslancov NRSR na Ústavnom súde SR, časť nápadu tvoril aj podnet ohľadne 
špeciálnej prokuratúry. Nálezom PL. ÚS 17/08-238 z 20. mája 2009 bol špeciálny súd zrušený 
a v odôvodnení sa ústavný súd vysporiadava aj s funkciou špeciálneho prokurátora a jeho 
postavením v rámci generálnej prokuratúry. Odkazuje na svoj skorší nález ohľadne nezávislosti 
prokuratúry a jej organizačnej štruktúry a odôvodňuje odňatie právomoci udeľovania 
„negatívnych“ pokynov generálnym prokurátorom voči špeciálnemu prokurátorovi. Pod 
vplyvom novej politickej reprezentácie je v roku 2011 význame novelizovaný zákon 153/2001, 
kde po dvadsiatich rokoch (od roku 1989) dochádza k zrušeniu samostatnej vojenskej 
prokuratúry, pričom generálna prokuratúra ako plnohodnotný orgán sui generis podáva kvalitne 

 
46 ... ústavodarca nezávislosť prisúdil len určitým orgánom a výslovne to ustanovil v ústave. U orgánov, kde 
nezávislosť nechce priznať, v ústave ju neuvádza. 
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vypracovaný viac ako 100 stranový návrh na Ústavný súd SR, ktorý má posúdiť súlad novely 
zákona č. 153/2001 Zb. s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. 
Novela zákona o prokuratúre č. 220/2011 z roku 2011 zrušila možnosť dvoch funkčných 
období generálneho prokurátora a zároveň v období roka 2010 vypršalo funkčné obdobie 
generálneho prokurátora. Voľba a vymenovanie nového generálneho prokurátora priniesla 
traumatizujúce obdobie pre celú verejnosť, ktoré zahrňovalo politické obchody s možnými 
kandidátmi, niekoľkokrát opakovanú voľbu a nakoniec ignorovanie nepísaných ústavných 
zvyklostí a pravidiel od hlavy štátu. JUDr. Ivan Gašparovič, v tom čase prezident Slovenskej 
republiky, okrem iného aj posledný generálny prokurátor ČSFR, napokon zvoleného kandidáta 
nevymenoval a Ústavný súd SR vo svojom náleze ÚS 397/2014 skonštatoval porušenie práv 
zvoleného kandidáta Národnou radou SR. V roku 2020 sa opäť stretávame s pokusom zmeniť 
voľbu kandidáta na GP SR a to novelou zákona o prokuratúre vykonanou zákonom č. 241/2020 
Z. z., ktorou sa umožňuje kandidovať osobám aj mimo štruktúr prokuratúry a zároveň táto 
legislatíva platí aj pre kandidáta na špeciálneho prokurátora. 
 
 
4 POROVNANIE VÝSLEDKOV PROKURATÚRY 
 
Generálna prokuratúra každoročne zverejňuje podrobné štatistické ukazovatele svojej činnosti. 
Dáta sú predkladané v digitálnej forme a k dispozícii je aj výstup strojovo spracovateľných 
údajov. Obsah a štruktúra dát je vo forme deskriptívnej štatistiky, ktorá by mohla zahŕňať viac 
prienikov na konštrukciu prediktívnych modelov. 
Tabuľka č. 1: Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov za rok 2019 

 
Zdroj:  
SLOVENSKO. Generálna prokuratúra SR. GPSR: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry 
Slovenskej republiky za rok 2019 Bratislava. GPSR, február 2020. Dostupné z: 
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-
2019-3a0f.html (strana 12, 13) 

 
47 v rakúskom súdnom systéme patrí štátne zastupiteľstvo pod rozpočtovú kapitolu súdnictvo a má federálnu 
štruktúru usporiadania a zároveň do svojich výkazov zahŕňa aj priestupky - preto poskytované dáta nemajú 
porovnávaciu hodnotu 

Krajina Počet 
obyvateľov 
(v mil.) 

Nápad 
veci za 
kalendárny 
rok 

Priemerný 
čas 
vybavenia 
jednej 
veci 

Počet 
prokurátorov 
(počet 
zamestnancov) 

Celkový 
rozpočet 
(v mil.) 

Mzdové 
náklady 
(v mil.) 

Česká 
republika 

10,6 211 852 
(FO) 
1254 (PO) 

98.33% 
do 2 
mesiacov 

1245 111,8 € 100,5 € 

Rakúsko47 8,8 N/A 1,1 
mesiaca 

425 N/A N/A 

Fínsko 5,5 91 246 1,9 
mesiaca 

376 (530) 50,79 € 38,68 

Slovensko 5,4 172 254 Min. 
časová 
jednotka 
1rok 

790 (1994) 115,7 € 69,05 € 
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SLOVENSKO. Generálna prokuratúra SR. GPSR: Správa generálneho prokurátora Slovenskej 
republiky o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v 
Slovenskej republike. GPSR, 8.12.2020. Dostupné z: https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-
cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-
2019-a-po-3ab2.html (strana 24) 
ČESKO. Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Nejvyšší státní zastupitelství Zpráva o činnosti za 
rok 2019. NSZ ČR, 15. června 2020. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-
nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2019/ (str. 68) 
https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/336/oss?obdobi=2103 (jednotlivé rozpočtové 
kapitoly) 
FÍNSKO. Syyttäjälaitoksen. Tilinpäätös vuodelta 2019. Syyttäjälaitoksen Helsingissä, 
28.2.2020.  Dostupné z: https://syyttajalaitos.fi/syyttajalaitos-lukuina (str. 21 a 28) 
RAKÚSKO. Die osterreichische justiz. Bundesministerium für Justiz Wien 2020. Dostupné z:  

V rámci porovnania kumulatívnych údajov boli vybraté prokuratúry iných členských 
štátov Európskej únie. Česká republika a Rakúsko sú v porovnaní z dôvodu spoločnej 

histórie, Fínsko48 pre približne rovnaký počet obyvateľov. Zo zverejnených údajov vyplýva, že 
nápad veci je na Slovensku medzi Fínskom a ČR, je preto otázne, či naozaj všetky veci, ktorými 
sa prokuratúra zaoberá, sú opodstatnené. V Rakúsku sú do štatistík zahrňované aj priestupky, 
preto údaj nie je v tabuľke vyplnený. V počte prokurátorov v porovnaní na počet obyvateľov 
jednoznačne vedie Slovensko a v priamej súvislosti s počtom prokurátorov je najvyšší aj ročný 
rozpočet. Ak v personálne-materiálnom zabezpečení je na vrchole rebríčka Slovensko, je 
zaujímavé, že ohľadne priemerného času vybavenia veci - čas na úrovni mesiacov slovenská 
prokuratúra ani len nepoužíva. 
 
 
5 PRÍPAD M.Ž. 
 
M.Ž. je bežný občan, nikdy nebol súdne trestaný a nemal žiaden priestupok. Má stredoškolské 
vzdelanie s maturitou a od svojich 18 rokov je zamestnaný a vedie riadny život. Dňa 18.5.2016 
je doručený obvodnému oddeleniu Policie ČR anonym, z ktorého vyplýva, že na základe 
uverejnenej fotografie páchateľa v tlačových médiách, je stotožnená osoba Miloša Žiaka 
s osobou páchateľa na uverejnenej fotografii. Údajný páchateľ mal vykradnúť Obecný úrad 
v obci Vápenice v roku 2014, kde okrem iného odcudzil platobnú kartu a následne pomocou 
nej vybral sumu 20 000 CZK z bankomatu, odkiaľ pochádzala publikovaná fotografia. 
Po vykonaní vyšetrovacích úkonov Políciou ČR, bolo 21.12.2017 začaté trestné stíhanie voči 
M.Ž.. Dňa 9.3.2017 bola zamietnutá sťažnosť obvineného a následne 13.3.2017 bol vykonaný 
výsluch obvineného. Dňa 16.2.2018 bola podaná obžaloba na obvineného, pričom dôvodnosť 
podľa prokuratúry bola postavené na nasledovných bodoch: 

1. pachová identifikácia 
2. kamerový záznam z bankomatu, stotožnenie záznamu prebehlo od bývalej priateľky 

obžalovaného a bolo podložené odborným posudkom z odvetvia antropológie 
3. kamerové záznamy prejazdu motorového vozidla v tom čase používaného obžalovaným 
4. anonymné podanie 

Na hlavnom pojednávaní dňa 19.2.2019 bol obvinený Okresným súdom v Trenčíne oslobodený 
spod obžaloby, pretože nebolo dokázané že skutok spáchal obžalovaný. Z odôvodnenia 
rozsudku sa zameriame na dôkaz č. 1 a č. 2, ktorý predložila obžaloba.  

 
48 Pozn. autora. Fínsko ako prímorská krajina pracuje aj s námornou kriminalitou, ktoré sa na Slovensku vyskytuje 
minimálne 

https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-2019-a-po-3ab2.html
https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-2019-a-po-3ab2.html
https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-2019-a-po-3ab2.html
https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2019/
https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2019/
https://syyttajalaitos.fi/syyttajalaitos-lukuina
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K dôkazu č. 1 
„Spoľahlivosť z tejto metódy je nedostatočná a jej využitie v priebehu trestného konania nie je 
možné doporučiť.“ 
K dôkazu č. 2 
........predložené fotografie z bankomatu zo dňa 18.9.2014 pre antropologické skúmanie 
nevyužiteľné. 
V odôvodnení odvolania prokuratúra uvádza totožné dôkazy ako v podaní obžaloby len v inom 
poradí: 

1. anonymné podanie 
2. kamerový záznam z bankomatu, stotožnenie záznamu prebehlo od bývalej priateľky 

obžalovaného a bolo podložené odborným posudkom z odvetvia antropológie 
3. pachová identifikácia 
4. kamerové záznamy prejazdu motorového vozidla v tom čase používaného obžalovaným 

a pripája krátky odstavec o dôveryhodnosti obžalovaného, keďže nebol schopný na prvý raz 
vysvetliť čo robil v uvedený termín krádeže, keď bol po dvoch rokoch od skutku na to 
dotazovaný vyšetrovateľom. 
Dňa 20.2.2020 odvolací súd zamietol odvolanie prokuratúry. Z odôvodnenia v krátkosti 
vyberám: 
„Anonymné podanie aj podľa názoru krajského súdu nie je možné považovať za dôkaz, ale iba 
za prostriedok, z ktorého obsahu vyplývajú isté indície o spáchaní trestného činu konkrétnou 
osobou, ktoré indície je však vždy nevyhnutné overiť relevantnými dôkazmi. V tejto súvislosti 
odvolacie námietky prokurátorky sú iba nepodloženou konštrukciou, resp. fikciou, ktorá nemá 
relevantnú oporu vo vykonaných dôkazoch na hlavnom pojednávaní.“ 
Tabuľka č. 2: Celková dĺžka konanie M.Ž. 
Dátum udalosť počet dní 

21.2.2017 
začaté trestné stíhanie a vznesenie 
obvinenia  

9.3.2017 zamietnutá sťažnosť obvineného 16 
13.3.2017 výsluch svedka 4 
16.2.2018 podaná obžaloba 340 
19.2.2019 hlavné pojednávanie na OS TN 368 
15.3.2019 odôvodnenie odvolania 24 
20.2.2020 zamietnutie odvolania KS TN 342 
 celková dĺžka v dňoch 1094 
 celková dĺžka v rokoch 3 

Zdroj: právny zástupca M.Ž, so súhlasom M.Ž. 
Trestné súdne konanie sa riadi zásadou kontradiktórnosti, ktorá sa dá veľmi zjednodušene 
vysvetliť ako rovnosť oboch strán (obhajoby, obžaloby), t.j. rovnaký prístup k celému 
trestnému spisu a možnosti podávať dôkazy a vyjadrenia na hlavnom pojednávaní, pričom 
hlavné dôkazné bremeno spočíva na strane obžaloby a  následne vyvrátení predložených 
dôkazov obhajobou alebo predložením nových dôkazov potvrdzujúce vyjadrenia obhajoby, 
voči ním väčšinou zaujíma protichodné stanovisko obžaloba. Súd môže, ale nemusí využiť 
možnosť vykonať dôkazy,49 ktoré neboli navrhnuté stranami sporu. 
Prípravné konanie na rozdiel od súdneho konania je svojou povahou inkvizično-akuzačné. 
Cieľom tohto konania má byť, aby vinník bol obžalovaný a nie, aby nevinný bol oslobodený 
spod obžaloby. Zánikom inštitútu vyšetrujúceho sudcu došlo k dvojjedinosti postavenia 

 
49 § 2 ods. 11 Trestného poriadku 
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prokuratúry v prípravnom konaní.50 Na jednej strane aktívne prokurátor môže vstupovať do 
vyšetrovania podľa § 230 Trestného poriadku a zároveň vykonáva dozor nad zákonnosťou 
celého prípravného konania, keďže prokurátor na základe vyhodnotených dôkazov je 
oprávnený zastaviť trestné stíhanie či už jednotlivo voči obvinenému alebo v celosti. 
V prípravnom konaní konfrontačne rozhoduje súd len o uvalení väzby na obvineného.  
Postavenie prokuratúry počas prípravného konania má svoje opodstatnenie, v tomto prípade 
získané dôkazy v prospech obvineného ignoruje alebo ich interpretuje úplne opačne. Po 
oboznámení s odôvodnením oslobodzujúceho rozsudku podáva prokuratúra odvolanie bez 
jediného nového dôkazu alebo akejkoľvek inej skutočnosti, pričom odvolanie je len formálne 
odôvodnené a je obsahovo totožné s obžalobou. Zosumarizovaná procesná stránka veci nám 
ukazuje, ako sa život bežného občana premení len na ČVS, 1Pv, Číslo spisu a pod. Z pohľadu 
obvineného vidíme tri roky, počas ktorých dostal množstvo žltých lístkov, musel absolvovať 
rôzne výsluchy, venoval čas, ktorý mohol využiť zmysluplnejšie, na naštudovanie prípadu, 
sedeniu v pojednávanej miestnosti príslušného súdu a pod. Čitateľovi môže síce z daných 
údajov vyplynúť, že 2/3 času strávil prípad na prvostupňovom a odvolacom súde, k tomu treba 
uviesť, že bez podania žaloby by nebolo žiadne súdne konanie. 
 
 
6 NETRESTNÝ ÚSEK 
 
Pozostatok všeobecného dozoru nájdeme v súčasnom znení zákona o prokuratúre vo štvrtom 
diele DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI ORGÁNMI 
VEREJNEJ SPRÁVY. Všeobecný dozor zavedený podľa sovietskeho vzoru nebol výnimočný 
svojím obsahom, ale jeho priradením orgánu verejnej žaloby a zároveň zrušením správneho 
súdnictva v 50-tych rokoch minulého storočia. V dnešnom pôsobení dozor prokurátora je 
aplikovaný na verejnú správu, pred rokom 1989 zahŕňal celú spoločnosť a prokurátor 
disponoval dvomi základnými nástrojmi – upozornenie a protest, ktoré však nemali 
rozhodujúcu právomoc, tak ako dnes - v prípade, že dotknutý orgán nevyhovie upozorneniu 
alebo protestu, musí prokuratúra podať správnu žalobu. Postavenie vtedajšej socialistickej 
prokuratúry ako ochrancu práv občana môžeme uviesť na príklade prideľovania bytov, kde 
prokuratúra mohla vykonať previerku jednotlivých rozhodnutí. Keďže oblasť dozoru bola 
definovaná najširším možným spôsobom, tak prokuratúra mohla zisťovať vyťaženosť nakládky 
vlakov v uholných podnikoch, neexpedované poľnohospodárske plodiny v skladoch JRD 
a taktiež kontrolu požívania alkoholu vo výrobných podnikoch. Počas socializmu bol 
všeobecný dozor glorifikovaný ako jeden z primárnych nástrojov dohľadu na celou 
spoločnosťou, bohužiaľ v praxi nikdy nefungoval a táto činnosť bola pre komunistický režim 
bez praktického úžitku a oblasť všeobecného dozoru bola marginalizovaná.  
Z aktuálnych štatistík vyplýva, že netrestný úsek tvorí cca 10 % z celkového nápadu veci. 
Netrestný úsek prokuratúry je relatívne na uspokojiteľnej odbornej úrovni, otázna je jeho 
celková efektivita a náklady. Pre ilustráciu môžeme uviesť jednoduchý prípad ohľadne 
nečinnosti obecného úradu. V prípade stavebného konanie potrebuje stavebník vyjadrenie obce, 
v ktorej katastri plánuje výstavbu. Jeho projekt spĺňa všetky regulatívy územného plánovania, 
t. j. starosta obce nemôže dať záporné vyjadrenie k výstavbe. Z dôvodov miestnych lokálnych 
väzieb, animozít a pod. nevydá žiadne vyjadrenie. Stavebník sa má možnosť podnet na 
prokuratúru, ktorá vydá upozornenie prokurátora (cca 60 dní od podania podnetu stavebníkom), 
z ktorého vyplynie, že obecný úrad zastúpený starostom má vydať kladné vyjadrenie. Obec sa 

 
50 Pozri SPÁČIL, Jiří. Poznámky k problematice zákona o státním zastupitelství. Časopis pro právní vědu a praxi. 
Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1994, 4(1). 78-90. ISSN: 1210-9126 
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voči upozorneniu odvolá (odvolanie nie je ani formálne zdôvodnené) a celý spis sa presunie na 
príslušne nadriadený Okresný úrad. Po uplynutí lehoty v dĺžke ďalších šesťdesiatich dní 
Okresný úrad nariadi obci vydať súhlasné vyjadrenie, ktorá ho väčšinou v lehote 30 dní vydá 
(nebráni sa správnou žalobou). Ak započítame úplne prvú lehotu, ktorou stavebník požiadal 
o vyjadrenie obce (pred podaním podnetu na OP), čo bude minimálne 60 dní, dostávame sa 
k neuveriteľnému číslu 210 dní, t. j. viac ako 7 mesiacov, počas ktorého stavebník musí čakať 
na jednoduché vyjadrenie, ktoré má obdržať v lehote 30 až 60 dní. Upozornenie prokurátora je 
kvalifikovane vypracované, celkovo však činnosť prokuratúry je v tomto prípade redundantná 
a jej angažovanosťou dochádza len k predlženiu lehoty, dokedy sa stavebník dopracuje 
k požadovanému výsledku. 
 
 
ZÁVER 

 
Posledná fáza komunistického režimu v bývalom Československu bola normalizácia v 

rokoch 1969 až 1989. Počas normalizácie nedochádzalo k represiám len voči prominentným 
kritikom režimu a členom aktívneho disentu. Represie boli namierené voči všetkým 
obyvateľom, ktorí neboli aktívni kolaboranti a prebiehali vo všetkých vrstvách profesionálneho 
a spoločenského života, i keď navonok sa ČSSR prihlásila napríklad k Helsinskému dohovoru. 
Dôvodom vzniku občianskeho hnutia - Charty 77, bola obrana bežných mladých ľudí, veľmi 
často robotníckeho pôvodu alebo robotníckej profesie, ktorí preferovali umeleckú kultúru mimo 
hlavný prúd propagovaný komunistickým zriadením. Títo ľudia boli účelovo stíhaní, často 
väzobne, a boli trestaní vykonštruovanými procesmi, aby následne so záznamom v registri 
trestov bolo veľmi sťažené ich spoločenské uplatnenie. Represie voči obrovskému počtu 
obyvateľstva bol jeden z kľúčových faktorov rýchleho konca komunistického zriadenia v roku 
1989. 

Nikto nespochybňuje postavenie prokuratúry ako jedného z primárnych inštitútov ochrany 
osôb a štátu. Prokuratúra ako ochranca zákonnosti má špecifickú formu riadenia, ktorá je 
nevyhnutná pre funkčnosť a akcieschopnosť celej inštitúcie. Pyramídová forma riadenia môže 
spôsobiť defektný pohľad na celkový systém, pokiaľ sa vrcholoví predstavitelia prokuratúry 
stretávajú so závadovými osobami, nepresvedčivo komunikujú na verejnosti alebo s odstupom 
času sa vynárajú podozrenia z trestnej činnosti, ktoré sa ich môžu priamo dotýkať. Výsledky 
práce prokurátorov z nižších pozícií sú následne marginalizované a nedoceňované. V celkovom 
všeobecnom nastavení systému pracovno-právnych vzťahov (nielen na prokuratúre) a 
neexistencii účinného procesu whistleblowingu je potom osoba, ktorá upozorní na nezdravé 
pomery, ostrakizovaná. Je preto veľmi ťažké urobiť osobné rozhodnutie a poukázať nahlas na 
zlyhania aj pre morálne silnú osobnosť. Dnešná prokuratúra je postavená na základoch 
represívnej štátnej prokuratúry, zastrešuje funkciu prežitého dozoru, podarilo sa jej vymaniť zo 
štandardného trojdelenia moci postavením sui generis, vďaka silnej lobby si zabezpečila 
kontinuitu po roku 1989 a spolu s nástupom potomkov normalizačných kádrov po roku 2000 
mocensky posilňuje využitím boja proti korupcii. Medializované škandály sú len špičkou 
ľadovca pre verejnosť, netreba zužovať pohľad len na centrum a hlavné mesto štátu – stačí si 
vybrať ľubovoľný okres a vidíme tam totožné problémy, len v menšom meradle. S nástupom 
každého nového generálneho prokurátora sa stretávame s deklaráciami o novom prístupe, 
reformách a pod., ale prokuratúra ako veľmi robustná organizácia je odolná voči akýmkoľvek 
zmenám. S ukončením pôsobenia vo funkcii verejnosť počúva klišéovité vyjadrenia o zlyhaní 
jednotlivca. Opak je pravdou, prokuratúra ako organizácia systematicky zlyháva už od svojho 
založenia, zopár jednotlivcov konajúcich proti zaužívanému systému v rámci prokuratúry ju 
ako celok nezachráni. Ako už bolo uvedené rozpočet prokuratúry, personálne a materiálne 
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zabezpečenie je dostatočné, aby prokuratúra vždy vyčlenila svoje interné zdroje, ktoré použije 
na udržanie svojho postavenia - či navonok alebo dovnútra organizácie. V rámci neustále 
opakovanej nezávislosti treba upozorniť, že došlo k zámene významu slova „nezávislosť“ za 
„nekontrolovateľnosť“ – prokuratúra si v rámci postavenia sui generis vydobyla 
nekontrolovateľnú pozíciu a posledné funkčné obdobia generálneho prokurátora presvedčili 
všetkých o jednoznačnej závislosti na výkonnej moci.51 

Z tejto bezvýchodiskovej situácie je jediná šanca a to nájsť dostatok politickej vôle 
a odvahy na rázny krok - kompletnú transformáciu inštitúcie. Netreba robiť prieskum slepých 
uličiek, tak, ako to východoeurópske štáty majú v zvyku, stačí len zobrať historicky 
vypracovaný materiál,52 ktorý jasne vymedzuje pôsobnosť verejnej žaloby a delegovať ju 
štátnemu zastupiteľstvu podriadenému ministerstvu spravodlivosti, prenechanie dozoru 
správnemu súdnictvu s možnosťou iniciovať správny spor prokurátorom, taxatívne vymedziť 
civilnú pôsobnosť štátneho zastupiteľstva a úrad generálneho prokurátora zachovať ako 
legislatívneho poradcu, ktorý môže využiť celú škálu opravných prostriedkov. Odpútať sa od 
prísnej monokratickej organizačnej štruktúry a inšpirovať sa rakúskym modelom – nižších 
a vyšších štátnych zastupiteľstiev – na Slovensku napr. okresných a krajských, pričom krajské 
zastupiteľstvá nie sú podriadené nadriadenému orgánu a sú navzájom nezávislé. Túto štruktúru 
môže dopĺňať úrad špeciálneho prokurátora, ktorý od roku 2009 funguje aj v Rakúsku. 

Budovanie demokracie nemá svoju konečnú fázu, ale je to sústavný proces. Spoločnosť 
musí reagovať na vyvolané zmeny. Jeden zo základných inštitútov ochrany demokratického 
štátu je verejná žaloba, ktorá tiež prechádza svojim vývojom. Cieľom správy štátu je 
maximalizácia služieb občanom, na ktoré efektívne distribuuje získané zdroje. Je preto viac ako 
nutné definovať prichádzajúce problémy a hrozby v celospoločenskom priereze, určiť víziu 
vývoja prokuratúry a začať systematicky pracovať na novej podobe prokuratúry, ktorá sa zbaví 
historickej záťaže a bude plniť svoje poslanie ako plnohodnotná inštitúcia suverénneho 
demokratického štátu. 
 
 
SUMMARY 

 
Today's prosecutor's office is built on the foundations of a repressive state prosecutor's 

office from 1950 period, covers the function of surviving supervision. Managed to break free 
from the standard separation of power    by standing sui generis. Thanks to the strong lobbyist, 
it ensured continuity after1989 and, together with the emergence of descendants of 
normalization units after year 2000, strengthens power by using the fight against corruption. 
Mediated scandals are just the tip of the iceberg for the public, there is no need to narrow down 
the view only of the centre and capital of the state – you just must choose any district and we 
see identical problems there only on a smaller scale. With the advent of each new Attorney 
General, we are faced with declarations of a new approach, reforms, etc. but the prosecutor's 
office, as a very robust organization, is resistant to any changes. With the end of his tenure, the 
public listens to clichéd statements about an individual's failure. The opposite is true, the 
prosecution service, as an organization, has been systematically failing since its inception. In 

 
51 „Prečo ste sa nevzbúrili? To jeden človek môže cvičiť so šesťdesiatimi?,“ pýta sa Šeliga (poslanec NRSR) 
kandidáta na špeciálneho prokurátora JUDr. Hrivnáka (prokurátora špeciálnej prokuratúry) na vzťah k jeho 
nadriadenému, v tom čase už väzobne stíhanému špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Kováčikovi. 
Hrivnák odpovedá, že to nešlo, keďže Kováčik mal podporu Čižnára. Dodáva, že bežní prokurátori na špeciálnej 
prokuratúre riadne pracovali a snažili sa. 
JUDr. Kováčik (špeciálny prokurátor) aj JUDr. Čižnár (generálny prokurátor) boli politickí nominanti 
52 ZOULÍK, F. K postavení prokuratury. Socialistická zákonnost, 1968, č. 7, str. 385-90 
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the context of the ever-repeated independence, the meaning of 'independence' was confused as 
'uncontrollable' – the public prosecutor's office gained an uncontrollable position within the sui 
generis spot and the last terms of office of the Attorney General convinced everyone of a clear 
dependence on the executive. 

From this impasse, the only chance is to find enough political will and courage to take a 
decisive step - a complete transformation of the institution. It is enough just to take historically 
produced material that clearly defines the scope of the public action and delegate it to the public 
prosecutor's office subordinate to the Ministry of Justice, the transfer of supervision to the 
administrative judiciary, with the possibility of initiating an administrative dispute by the 
prosecutor, exhaustively defining the civilian competence of the Public Prosecutor's Office and 
maintaining the Office of the Attorney General as a legislative adviser, which can use the full 
range of remedies.  
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Inštitút procesného zamietnutia návrhu ústavným súdom 
 

Institute of procedural rejection of the proposal by the constitutional court 
 
 

Tatiana Fenušková 
 
 
Abstrakt  

Predkladaný príspevok je zameraný na inštitút, ktorý do novely Ústavy a reformy 
justície bol súčasťou rozhodovacej praxe Ústavného súdu. 
Cieľom príspevku je poukázať na inštitút procesného zamietania Ústavným súdom na 
konkrétnom prípade, ktorý pramení z výsledku volieb do Európskeho parlamentu s dôrazom na 
to, či dané procesné zamietnutie nevyústilo do odmietnutia spravodlivosti. Príspevok je 
štruktúrovaný do jednotlivých kapitol a začína úvodnou kapitolou týkajúcou sa ozrejmenia 
inštitútu procesného zamietnutia. Na to nadväzuje kapitola objasňujúca voľby do Európskeho 
parlamentu a problematiku spôsobu prideľovania mandátov. V nadväznosti na to sa záverečná 
kapitola týka tzv. kauzy „Lexmann“, v ktorej sme sa primárne zaoberali tým, do akého následku 
daná kauza vyústila a či nepresiahla hranicu, kedy sa daná vec mohla javiť ako odmietnutie 
spravodlivosti.  
 
Kľúčové slová: Ústavný súd, inštitút procesného zamietnutia, plénum Ústavného súdu, 
Lexmann paradox, voľby do Európskeho parlamentu  
 
Abstract 
 The presented paper is a focused-on institute, which until the amendment of the 
Constitution and the reform of justice was a part of the decision-making practice of the 
Constitutional Court. 
The aim of the paper is to point out the institute of procedural rejection by the Constitutional 
Court in a specific case, which stems from the result of elections to the European Parliament 
with emphasis on whether the given procedural rejection did not result in a rejection of justice. 
The paper is structured into individual chapters and begins with an introductory chapter on 
clarifying the institute of procedural rejection. This is followed by another chapter explaining 
the elections to the European Parliament and the issue of how to allocate seats. Following this, 
the final chapter concerns the so-called the "Lexmann" case, in which we primarily dealt with 
the consequence of the case and whether it did not exceed the limit at which the case could have 
appeared to be a denial of justice. 
 
Keywords: Constitutional court, institute of procedural rejection, the plenum of the 
Constitutional court, Lexmann paradox, Elections to the European Parliament  
 
 
ÚVOD  
 

Sústavu súdov v Slovenskej republike tvoria všeobecné súdy, ku ktorým patria okresné 
a krajské súdy. Triádu uzatvára Najvyšší súd Slovenskej republiky, po novele ústavného 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, aj Najvyšší správny súd 
Slovenskej republiky. Do tejto kategórie súdov sa oficiálne nezaraďuje Ústavný súd Slovenskej 
republiky, ktorý by uzatváral túto pyramídu, ale to neznamená, že je o niečo menej z hľadiska 
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zložiek súdneho systému. Práve naopak, Ústavný súd Slovenskej republiky je vrcholným 
orgánom, ktorého úlohou je ochrana ľudských práv a základných slobôd a zabezpečenie 
ústavnosti v právnom systéme. Disponuje rozsiahlymi právomocami, pričom musí alebo by mal 
konať v konkrétnej veci. Rozhodovacou činnosťou a preskúmavaním zabezpečuje, aby dôležité 
orgány štátu konali a rozhodovali v súlade s Ústavou.  
Ústavný súd ako garant ústavnosti sa má primárne zaoberať jeho ochranou a prijímať také 
kroky a rozhodnutia, ktoré by viedli k náprave stavu vzniknutého z dôvodu nezákonnosti. Ale 
niekedy ani Ústavný súd nemôže zaručiť to, aby naozaj napravil vzniknutý rozporný stav, hoci 
mu to prináleží. Jednoznačne by sa k danému stavu mal aspoň relevantne vyjadriť.  
Práve prípad Lexmann bol ukážkou toho, keď Ústavný súd zamietol návrh podľa čl. 131 ods. 1 
Ústavy Slovenskej republiky, respektíve podľa § 57 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde, 
a to až dvakrát, čím vytvoril stav, ktorý hraničil s odmietnutím spravodlivosti.  
Týmto príspevkom by sme chceli poukázať na stav, keď proces preváži hmotu v zmysle 
ustanovení zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a Zákone o Ústavnom súde Slovenskej 
republiky, ktoré hovoria o procesnom zamietaní návrhu Ústavným súdom s poukázaním práve 
na prípad Lexmann. 
 
1.1 Inštitút procesného zamietnutia 

Základnou úlohou ústavných súdov je ochrana ústavnosti, ktorú by sme v demokracii 
mohli zovšeobecnene nazvať ochranou slobody, rovnosti a ľudskej dôstojnosti, takto to opisuje 
Krošlák.1 Podľa nášho názoru, Ústavný súd by mal byť garantom ochrany ústavnosti, a to platí 
aj pri rozhodovaní o veciach, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Avšak, nazdávame sa, že inštitút 
procesného zmietnutia tomu veľmi nenasvedčuje, keďže v prípade nedosiahnutia 
nadpolovičnej väčšiny hlasov sudcov v pléne dochádza k procesnému zamietnutiu návrhu, bez 
udania iných dôvodov. V praxi to znamená, že plénum Ústavného súdu je spôsobilé konať a 
uznášať sa vtedy, ak je prítomných aspoň sedem sudcov z trinástich. Ak je na rozhodovaní 
prítomných iba sedem sudcov, za prijatie návrhu a určitého rozhodnutia musia hlasovať všetci 
prítomní sudcovia.2   
Ak sa táto Ústavou požadovaná väčšina nedosiahne, návrh na začatie konania Ústavný súd 
zamietne z procesných dôvodov a to bez toho, aby o návrhu meritórne rozhodol.3  
Tu by sme odkázali na čl. 131 ods. 1 Ústavy s dôrazom na druhú a tretiu vetu, platný a účinný 
do 31.decembra 2020,4 pred jeho novelizáciou.  
Pri zavádzaní tohto pravidla do zákonnej podoby, zákona č. 38/1993 Z. z.,5 sa v dôvodovej 
správe argumentovalo tým, že súhlasným prejavom nadpolovičnej väčšiny všetkých sudcov na 

 
1 KROŠLÁK D. a kol. 2016. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwers, 2016. 558 s. ISBN 978-80-8165-511-
8.  
2 ŠRAMEL, B. 2015. Ústavné súdnictvo. [online]. Občianske združenie FSV, 2015. 39 s. [cit. 10.09.2020.] 
[online]. Dostupné na internete: < 
http://www.fsvucm.sk/files/publika%C4%8Dn%C3%A1%20a%20edi%C4%8Dn%C3%A1%20%C4%8Dinnos
%C5%A5/e-publik%C3%A1cie/Bystrik-Sramel-Ustavne-sudnictvo.pdf>. 
3 ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2017. Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za potrebné 
vyjadriť sa k nesprávnej interpretácii pojmov „odmietnutie“ a „zamietnutie“. In Ústavný súd SR.  [online]. 2017, 
[cit.28.02.2021.] Dostupné na internete: < 
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/25351106/Tl_info_14_17_____/ab147174-4e26-4215-aab6-
b42eaad2f670?fbclid=IwAR2eevAURirE4sSaJNDOeNX6EJcmDS-GQSdkRohI9tgvDiti3OXd3m6m5Po>. 
4 Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, 
návrh sa zamietne. 
5 Zákon č. 38/1993 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení sudcov, zrušený 
zákonom č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Lex 
posterior derogat legi priori). 
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prijatie rozhodnutia sa zabezpečí názorová zhoda väčšiny sudcov.6 S týmto súhlasíme, no 
myslíme si, že na základe toho nemôže dochádzať k tomu, aby návrh bol zamietnutý a to bez 
akéhokoľvek opodstatnenia, a to len z toho dôvodu, že sedem rúk sa nedvihne.  
 
V rámci tejto kapitoly by sme chceli poukázať na prípad, ktorý bol podkladom pri písaní tohto 
príspevku. Stručne ku skutkovým okolnostiam. Voľby do Európskeho parlamentu sa na území 
Slovenskej republiky konali dňa 25. mája 2019. Jednou z víťazných kandidujúcich strán bola 
strana Kresťanskodemokratické hnutie (ďalej len „KDH“), ktoré získalo 2 mandáty. Jeden zo 
získaných mandátov bol pridelený zvolenej poslankyni Mgr. M. Lexmann, ktorý bol 
podmienený odchodom Veľkej Británie z Európskej únie. Podobný osud postihol aj poslancov 
iných členských štátov, kedy zvolený poslanec zaujal miesto čakateľa. Na tom by nebolo nič 
zvláštne, pokiaľ by Štátna volebná komisia (ďalej len „komisia“) na základe novelizovaného 
volebného zákona, ktorý priblížime v nasledujúcej kapitole, neurčila, že viac mandátov bude 
v parlamente uplatňovať tá strana, ktorá získala menej hlasov voličov, oproti tej strane, ktorej 
pripadol poslanec – čakateľ, teda v danom prípade hovoríme o poslankyni Mgr. M. Lexmann.7  
Strana KDH podala návrh na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy o zákonnosti volieb 
do Európskeho parlamentu. Ústavný súd tento návrh prerokoval na neverejnom zasadnutí 
26.06.2019 pod sp. zn PL. ÚS 15/2019. Navrhovateľ poukázal na výsledok prideľovania 
mandátov, podľa ktorého mu boli pridelené dva mandáty už v priebehu prvého skrutínia.  
Jeden z mandátov pripadol práve kandidátke Mgr. M. Lexmann. Podstatou návrhu bolo to, že 
podľa navrhovateľa: „Komisia nesprávne vyložila a aplikovala ustanovenie volebného zákona, 
podľa ktorého určila, ktorej strane pripadne podmienený mandát.“8 Komisia určila, že mandát 
pripadne kandidátke Mgr. M. Lexmann. V tom čase nebol Ústavný súd v plnom počte, keďže 
plénum tvorilo sedem sudcov z trinástich a to sa prejavilo aj vo výsledku konania o návrhu. Za 
návrh nehlasovalo sedem sudcov a preto Ústavný súd návrh na začatie konanie zamietol 
z procesných dôvodov.9 K tomuto uzneseniu vydal odlišné stanovisko sudca JUDr. Ivan 
Fiačan.  
 
Strana KDH dňa 10.10.2019 opätovne podala návrh, ktorým napadla ústavnosť a zákonnosť 
volieb a to v rozsahu napadnutého uznesenia. Konanie bolo vedené pod sp. zn. PL. ÚS 21/2019. 
V návrhu navrhovateľ uviedol, že uznesenie z 26.06.2019 nie je rozhodnutím a preto nezakladá 
prekážku veci rozhodnutej ktorá by bránila opätovne podať návrh. 10 
„Res iudicata znamená, že ak o rovnakej veci už súd rozhodol, nemôže o nej konať znova. 
Totožnosť veci sa posudzuje podľa jej predmetu, nie podľa účastníkov konania.“11 Navrhovateľ 
vo svojom návrhu poukázal na výsledky volieb a argumentoval tým, že podľa výsledkov volieb 
a na základe prvého skrutínia mu boli pridelené 2 mandáty. Následne bolo potrebné určiť, ktorý 
mandát bude závisieť od Brexitu. Komisia tak určila, že podmienený tzv. brexitový12 mandát 

 
6 ĽALÍK, M. - ĽALÍK, T. 2019. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Wolters Kluwers, 2019. 73 s. ISBN 
978-80-571-0111-6. 
 
7 TIMCSÁK, M. 2019. Doplatila by Miriam Lexmann aj na medzeru v práve? In Epravo [online]. 2019, [cit. 
01.03.2021.] Dostupné na internete: < https://www.epravo.sk/top/clanky/doplatila-by-miriam-lexmann-aj-na-
medzeru-v-prave-4531.html>. 
8 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 15/2019, zo dňa 26.06.2019, 7 s  
9 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 15/2019, zo dňa 26.06.2019, 9 s. 
10 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 3 s.  
11 PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M.2013. Teória práva. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2013. 260 s. ISBN 
978-80-89603-14-5. 
12 Išlo o nevýhodný mandát, keďže ten závisel od výsledku odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. 
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pripadne kandidátke Mgr. M. Lexmann a to z dôvodu vykázania najnižšieho zostatku delenia.13 
Podľa navrhovateľa výklad ustanovenia volebného zákona sa malo uplatniť vo vzťahu 
k mandátu Ing. E. Jurzycu, ktorý kandidoval za stranu Sloboda a Solidarita. Po rozdelení 
všetkých mandátov práve táto strana disponovala najmenším zostatkom delenia, čoho dôvodom 
bolo to, „že po pridelení posledného – štrnásteho, mandátu v druhom/ poslednom skrutíniu 
neostal žiadny neskonzumovaný hlas a tým bol zostatok delenia nulový alebo záporný.“14  
Pri posúdení danej veci Ústavný súd uviedol, že „Pri predbežnom prerokovaní veci, a to 
vyústilo k procesnému zamietnutiu návrhu zo 4. júna 2019, sa môžu pri rozhodovaní zmiešať 
hľadiská procesné a kvázimeritórne. I keď sú splnené procesné podmienky, časť sudcov môže 
byť presvedčená o tom, že z meritórneho hľadiska je vec natoľko zjavne neodôvodnená, že nie 
je nutné ju ani prijímať a následne jej vyhovieť. Dôjde tak k situácii, že za prijatie návrhu 
nehlasuje zákonom požadovaný počet sudcov“.15 V pléne prevládali v čase rozhodovania 
o návrhu protichodné názory. Väčšina pléna argumentovala tým, že o skoršom návrhu už 
Ústavný súd právoplatne rozhodol zamietnutím, a preto z toho dôvodu považuje posudzovaný 
návrh v novom konaní, podaný po uplynutí desaťdňovej lehoty,16 ktorá začala plynúť po 
vyhlásení výsledku volieb. Väčšina sudcov v pléne zastávala názor o oneskorenie návrhu na 
začatie konania,17 a to vyústilo k výsledku rozhodnutia, ktorým bolo zamietnutie návrhu na 
prijatie veci na ďalšie konanie.18 
Individuálny prípad v tomto prípade bol ten, že pri prvom podanom návrhu na prerokovanie 
o zákonnosti volieb bol Ústavný súd poddimenzovaný nedostatkom členov. V tom čase plénum 
tvorilo celkovo sedem sudcov z trinástich. Avšak to pre Ústavný súd nie je ospravedlnením, 
keďže podľa zákona je schopný uznášať, ak je dosiahnutá nadpolovičná väčšina všetkých 
sudcov, čiže to nezakladalo prekážku pre rozhodovanie. Ako spomínal sudca JUDr. Peter 
Straka v odlišnom stanovisku: „Rozhodovanie inštitúcie, akou je ústavný súd, si však vyžaduje 
perfektne inštitucionálne zázemie, ktoré spočíva najmä v riadne obsadenom pléne súdu, pretože 
plenárne rozhodovanie je postavené práve na výmene názorov medzi sudcami“,19 a my s touto 
myšlienkou súhlasíme, keďže plne obsadený Ústavný súd zabezpečuje riadny chod a pružnosť 
pri rozhodovaní.   
 
Na záver tejto kapitoly by sme chceli dodať, že toto konanie nie je typickým konaním, na 
základe ktorého by procesné zamietnutie nevzbudzovalo otázniky, avšak v tomto prípade ide 
o volebnú sťažnosť, ktorá poukazuje na (ne)zákonnosť volieb do Európskeho parlamentu ako 
aj zákonnosti ustanovenia zákona o voľbách a rozhodnutia komisie pre výsledky volieb do 
Európskeho parlamentu. To podľa nášho názoru nie je typickou sťažnosťou, keďže daná vec sa 
nedotýka nás len ako občanov Slovenskej republiky, ale aj ako občanov Európskej Únie. 
Špecifická situácia je aj tá, že ide o neobvyklý, ba výnimočný prípad, keďže v súvislosti s týmto 
konaním súvisí aj odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ako sme uviedli, ide 
o výnimočnú situáciu, ktorú sprevádzali výnimočné okolnosti, no aj napriek tomu si myslíme, 
že to nezakladá dôvod na to, aby Ústavný súd bol ospravedlnený za to, že jednotne nehlasoval 
za prijatie návrhu, a to dokonca v oboch prípadoch. Podľa nás, tieto volebné sťažnosti, ktoré sa 
týkali výsledku volieb do Európskeho parlamentu, by mali byť mementom pre budúce 
rozhodovanie Ústavného súdu v podobnej veci.  

 
13 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 5 s. 
14  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 7 s. 
15  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 7 13 s. 
16 § 159  Zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky.  
17  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020, 14 s. 
18  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020, 16 s 
19  Odlišné stanovisko sudcu SR JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 9 s.  
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1.2 Voľby do Európskeho parlamentu 2019  

Predtým, ako sa dostaneme k výsledkom volieb a z nich vyúsťujúcemu  paradoxu, alebo 
aj „kauze Lexmann“,20 je potrebné ozrejmiť mechanizmus získavania mandátov na základe 
platných hlasov, podľa Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
(ďalej len „volebný zákon“). Volebný zákon predstavuje základ, ako sa majú prerozdeľovať 
mandáty na základe získaných celkových platných hlasov. Na úvod by sme chceli predstaviť 
ustanovenie, ktoré je kľúčové, z pohľadu tejto práce. Konkrétne ide o § 220a volebného zákona. 
Toto ustanovenie priniesla novela volebného zákona,21 ktorá bola prijatá práve kvôli 
plánovanému odchodu Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Znenie § 220a 
zákona o voľbách znie nasledovne: 
(1) „Ak Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bude na začiatku volebného 
obdobia 2019 – 2024 členským štátom Európskej únie, neujme sa funkcie na základe výsledku 
volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, až kým vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť, zvolený kandidát tej 
politickej strany alebo koalície, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov 
rovnaký, rozhodne žreb.  
(2) „Štátna komisia oznámi meno a priezvisko zvoleného kandidáta podľa odseku 1 predsedovi 
Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky odovzdá 
Európskemu parlamentu okrem zápisnice o výsledku volieb podľa § 95 ods. 3 aj meno 
a priezvisko zvoleného kandidáta podľa odseku.“22 
Dané ustanovenie je šité na mieru na jednu situáciu, alebo jedno použitie, keďže sa týka len 
jedných volieb. Dôsledkom zavedenia § 220a bol proces odstúpenia Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie (ďalej len „Brexit“). Dôsledkom Brexitu malo dôjsť k 
uvoľneniu miest, alebo prerozdelenia niektorých mandátov, ktoré by pôvodne získali britskí 
poslanci, ak by nedošlo k Brexitu.23 Týmto Slovenská republika získala štrnásty mandát, keďže 
pôvodne disponovala trinástimi mandátmi.24  
Proces prideľovania mandátov je rozdelený do troch pravidiel. Mandát získa politická strana 
alebo koalícia politických strán, ktorá „vykázala najmenší zostatok delenia“,25 o tom hovorí 
prvé pravidlo. Druhé pravidlo nastáva vtedy, ak dve alebo viaceré politické strany či koalície 
vykážu rovnaký zostatok delenia. Podľa druhého pravidla sa tzv. „postihnutá“ politická strana 
(koalícia) určí podľa menšieho počtu získaných hlasov. Tretie pravidlo by nastalo vtedy, ak by 

 
20 MIRIAM LEXMANN. 2019. „Kauza Lexmann“. In Miriam Lexmann. [online]. 2019, [cit. 23.02.2021.] 
Dostupné na internete: <https://lexmann.eu/kauza-lexmann/>. 
AKTUALITY. 2019. Briti píšu o slovenskej europoslankyni. Nechce brexit, hoci by mohla. In Aktuality. [online]. 
2019, [cit. 23.02.2021.] Dostupné na internete<https://www.aktuality.sk/clanok/714015/guardian-miriam-
lexmann-europoslankyna-brexit/>. 
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v prípade druhého pravidla došlo k zhode. Pri treťom pravidle sa rozhoduje žrebom. Volebný 
zákon obsiahol prideľovanie mandátov v § 93, § 93a a § 94. Na základe spomenutých 
ustanovení v prvom rade štátna komisia musí zistiť, koľko platných hlasov bolo odovzdaných 
pre každú politickú stranu či koalíciu politických strán. Následne táto komisia zisťuje, ktorá 
z kandidujúcich politických strán alebo koalícií, ktorá získala najmenej 5 % z celkového počtu 
odovzdaných platných hlasov, čo predstavuje prekročenie tzv. uzatváracej klauzuly. Na tie 
strany, ktoré nedosiahli aspoň 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, komisia 
neprihliada. Politické strany a koalície (resp. kandidátne listiny) so ziskom 5 % z celkového 
počtu platných hlasov postupujú do procesu prideľovania mandátov, kde sa následne vypočíta 
tzv. republikové volebné číslo.26 Zistené republikové volebné číslo slúži na zistenie počtu 
poslaneckých mandátov, ktoré majú byť pridelené jednotlivým postupujúcim politickým 
stranám alebo koalíciám. Počet získaných mandátov sa vyráta tak, že počet odovzdaných hlasov 
pre každú z postupujúcich politických strán sa vydelí už vyššie spomínaným, republikovým 
volebným číslom. Z výsledku delenia, celé číslo bude počtom mandátov, ktoré získa politická 
strana či koalícia politických strán a zvyšok, resp. zostatok delenia, bude tzv. „zvyškom“ 
politickej strany, hnutia alebo koalície politických strán, ktorý bude rozhodujúci pre určenie tej 
politickej strany (koalície), ktorej sa pravidlo o jednom spočívajúcom mandáte dotkne.27 
V prípade, ak by nastala situácia, kedy by viac politických strán mali rovnaký najnižší zostatok 
delenia, v takom prípade sa rozhodne podľa celkového počtu získaných hlasov. Politickej strane 
alebo koalícii politických strán, ktorá získala menší počet hlasov voličov, pripadne spočívajúci 
štrnásty mandát. V prípade, že by politické strany s rovnakým najmenším zostatkom delenia 
mali aj rovnaký počet hlasov, Domin v komentovaním znení k § 220a zákona o voľbách 
uvádza, že rozhodnutie bude spočívať na žrebe, ktorý uskutoční Štátna komisia pre voľbu 
a kontrolu financovania politických strán, ktorá na základe výsledku volieb rozhoduje.28  
Volebný zákon vo svojom § 94 ods. 5 určuje to, ktorí konkrétni kandidáti politickej strany 
s najmenším zostatkom delenia získavajú mandáty v Európskom parlamente. V takomto 
prípade je rozhodujúcim kritériom pre určenie získanie mandátov konkrétnych kandidátov 
poradie na kandidátnej listine, avšak k zmene poradia môže dôjsť dôsledkom prednostných 
(preferenčných) hlasov. Poslancom so spočívajúcim mandátom by sa mal stať ten kandidát, 
ktorý skončil na poslednom mieste spomedzi tých kandidátov dotknutej politickej strany, ktorí 
majú získať mandát v Európskom parlamente. Politická strana, ktorá by mala napríklad získať 
tri mandáty, bol by ním práve ten kandidát na treťom mieste kandidátnej listiny, po úprave 
poradia vzhľadom na preferenčné hlasy, ktorý by si na uplatnenie svojho mandátu musel 
počkať. Domin vo svojom komentári uvádza, že: „Samotná politická strana o čakajúcom 
kandidátovi nemôže svojvoľne určiť, ktorý z jej kandidátov by sa ním stal, keďže týmto by došlo 
k porušeniu ústavného princípu priamosti volebného práva.“29 O konečnom poradí kandidátov, 
ktorí sú uvedení na kandidátnej listine, rozhodujú výlučne voliči a to na základe uplatnenia 
prednostných hlasov. V tomto prípade chceli by sme uviesť časť nálezu Ústavného súdu, 
v ktorom Ústavný súd sa vyjadril k otázke prednostných hlasov nasledovne: „Článkom 30 sa v 
spojení s čl. 2 ods. 1 ústavy zaručuje občanovi nielen možnosť odovzdať svoj hlas v prospech 
kandidáta na volené miesto alebo možnosť dostať hlas od iných občanov. Občanovi sa tiež 

 
26 Republikové číslo predstavuje súčet platných hlasov odovzdaných pre všetky postupujúce kandidátne listiny 
vydelený číslom 15.   
27 DOMIN, M. 2019. Komentár zákona. č. 180/2014 Z. z. [online]. 2019, [cit. 22.12.2020.] Dostupné na internete: 
<https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-220a-zakona-180-2014-Z-z.htm>. 
28 DOMIN, M. 2019. Komentár zákona. č. 180/2014 Z. z. [online]. 2019, [cit. 22.12.2020.] Dostupné na internete: 
<https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-220a-zakona-180-2014-Z-z.htm>.  
29 DOMIN, M. 2019. Komentár zákona. č. 180/2014 Z. z. [online]. 2019, [cit. 22.12.2020.] Dostupné na internete: 
<https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-220a-zakona-180-2014-Z-z.htm>. 
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zaručuje, že uplatnenie tohto práva po splnení zákonom ustanovených podmienok vyvolá 
zákonom určené právne účinky.“30  
 
Údaje o mandáte toho poslanca, ktorý bude do času právnych účinkov Brexitu spočívať, Štátna 
komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, oznamuje predsedovi Národnej 
rady. Predseda Národnej rady je povinný túto informáciu o dočasnom neuplatnení mandátu 
postúpiť spolu s celkovým výsledkom volieb v Slovenskej republike priamo Európskemu 
parlamentu.31  
Podľa oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu sa víťazom na Slovensku stala 
koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu, ktorí dosiahli 20,11 %. Ako druhou v poradí 
nasledovala strana Smer-SD s 15,72 % a následne za ňou ĽSNS s 12,07 %. S 9,69 % 
nasledovala strana KDH, ktorú sme si už spomínali v kapitole Inštitút zamietnutia, ale budeme 
ju rozoberať na drobnejšie aj v nasledujúcej kapitole. Po KDH nasledovali politické strany SaS 
s 9,62 % a OĽaNO s 5,25 %.32  
 
1.3 „Kauza Lexmann“ 

V predošlej kapitole sme vysvetlili, ako prebieha proces prideľovania mandátov 
a konkrétne sme poukázali na jedinečnú situáciu, zameranú na voľby do Európskeho 
parlamentu a Brexit. Táto kapitola poukazuje na nespravodlivú situáciu politickej strany KDH, 
ktorá s vyšším počtom voličov v daných voľbách získala len jeden nepodmienený mandát, kde 
druhý mandát bol pridelený poslankyni Mgr. Miriam Lexmann a to v prípade odchodu Veľkej 
Británie a Severného Írska z Únie.  

 
Kauza Lexmann, alebo paradox Lexmann. Takto je nazývaná situácia, ktorá vzišla z výsledkov 
volieb do Európskeho parlamentu, kedy strana KDH získala vo voľbách viac ako 95-tisíc 
hlasov, za ňou nasledovala strana SaS, ktorá získala takmer o 750 hlasov menej ako KDH, 
avšak napriek tomu, strana SaS získala v Európskom parlamente dva mandáty. Oproti tomu 
strana KDH, ktorá dosiahla viac hlasov, získala len jeden mandát. Podľa volebného zákona, 
ktorý sme si podrobnejšie rozobrali v predchádzajúcej kapitole, pripúšťal možnosť pridelenia 
druhého mandátu, nazývaného aj „brexitový mandát“, na ktorý však strana, ktorá získala tento 
mandát, musela čakať až Brexitu.  
Už vyššie spomínanou novelou volebného zákona, však zákonodarca zvolil kritérium, ktoré nie 
je matematicky korektné, keďže v zmysle novely, štrnásty mandát sa odoberie tej strane, ktorý 
vykázala najmenší zvyšok po delení. Podľa Daniela Kerekesa týmto zákonodarca zavádza tretie 
skrutínium pre prípad, že Brexit nebude, alebo sa odloží. „Takáto metóda najmenších 
a najväčších zvyškov nie je spravodlivým kritériom ani v druhom skrutíniu, dokonca ani 
v treťom“. Na to bolo upozornené Ministerstvo vnútra dávnejšie, ale doposiaľ k zmene nedošlo, 
ani pri kodifikácii volebných zákonov.33 
 

 
30 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 48/97 zo dňa 07. 01. 1998. Dostupné na: 
<https://www.slov-lex.sk/judikaty/-/spisova-znacka/II%252E%2B%25C3%259AS%2B48%252F97>. 
31 DOMIN, M. 2019. Komentár zákona. č. 180/2014 Z. z. [online]. 2019, [cit. 22.12.2020.] Dostupné na internete: 
<https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-220a-zakona-180-2014-Z-z.htm>. 
32 HOSPODÁRSKE NOVINY. 2019. Výsledky eurovolieb: Víťazstvo koalície progresívcov a Spolu je oficiálne. 
In Hospodárske noviny. [online]. 2019, [cit. 22.12.2020.] Dostupné na internete: <https://hnonline.sk/eurovolby-
2019/clanky/1947390-eurovolby-2019-vysledky-online-koalicia-progresivne-slovensko-spolu>. 
33 KEREKES, D.2019. Most- Híd nemusí stačiť 5%, aby mal europoslanca. Ak nebude brexit, problém má aj KDH 
a SaS. In Denník N. [online]. 2019, [cit. 28.12.2020.] Dostupné na internete: 
<https://dennikn.sk/blog/1398008/mostu-hid-nemusi-stacit-5-aby-mal-europoslanca-ak-nebude-brexit-problem-
ma-aj-kdh-a-sas/?ref=in>. 
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Ustanovenie volebného zákona nezaručovalo úplnú spravodlivosť a na to mohla doplatiť 
ktorákoľvek politická strana či kandidát danej strany. Práve KDH bolo tou stranou, so ziskom 
jedného mandátu a jedného brexitového miesta a to aj napriek získaniu väčšieho počtu hlasov. 
Podľa volebného zákona výsledkom volieb strana SaS získala po prepočte 1,99 mandátu a do 
druhého mandátu jej chýbalo 0,01 mandátu, preto jej pridelili ešte jeden. Naopak KDH získalo 
2,06 mandátu, týmto dostalo dva mandáty v prvom kole. V zmysle volebného zákona, štrnásty 
mandát pripadne tej strane, ktorá mala tzv. najmenší zvyšok delenia a ten malo KDH.34 
Dôsledkom toho, KDH bolo iniciatívne a podalo na Ústavný súd návrh na začatie konania 
o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu (ďalej len „návrh“, alebo aj 
„volebná sťažnosť“). Čo sa týka podania volebnej sťažnosti, žiada sa nám uviesť subjekty, 
ktoré sú oprávnené podať návrh na začatie konania. Sú nimi prezident Slovenskej republiky, 
vláda Slovenskej republiky, súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou, generálny 
prokurátor Slovenskej republiky, politická strana, ktorá sa vo voľbách zúčastnila, 10 % 
oprávnených voličov volebného obvodu, kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode najmenej 
10 % voličov.35  
V čase, kedy bola podaná volebná sťažnosť zo strany KDH, netvoril Ústavný súd plný počet 
sudcov, keďže sudcov bolo len sedem. To, že sudcov bolo sedem z trinástich, neznamenalo, že 
by vo veci plénum nemohlo rozhodnúť, keďže dosahovalo potrebnú väčšinu, teda sedem 
sudcov.  
Plénum sa návrhom so sp. zn. PL. ÚS 15/2019 zaoberalo dňa 26. júna 2019 a aj napriek tomu, 
že dosahovalo potrebnú väčšinu, Ústavný súd volebnú sťažnosť zamietol, čo znamená, že 
sudcovia sa odmietli zaoberať návrhom z toho dôvodu, že nedosiahli väčšinu hlasov na prijatie 
rozhodnutia. Nie je to nič neobvyklé, že Ústavný súd návrh zamietne, ale platí pravidlo, ktoré 
sa týka plenárnych vecí (do ktorých patria aj volebné veci), že sudcovia musia minimálne 
siedmimi hlasmi rozhodnúť, či v danom prípade sťažnosť prijímajú na ďalšie konanie, alebo 
sťažnosť odmietnu pre zjavnú neopodstatnenosť. V tomto prípade sa však sedemčlenné plénum 
Ústavného súdu neuznieslo ani v prvom, ani v druhom prípade, to znamená, že volebnú 
sťažnosť Ústavný súd zamietol a žiadnym spôsobom sa k sťažnosti nevyjadril. To už obvyklé 
na Ústavný súd nie je, alebo byť nemalo, keďže je garantom ústavnosti a táto situácia vyúsťuje 
do tzv. situácie denegatiou iusticie. Ide princíp zákazu odmietnutia spravodlivosti, ktorý 
vychádza z doktríny materiálneho nazerania na právo a znamená, že súd by mal poznať právo 
(iura novit curia), a preto nemôže odmietnuť prejednať vec len z toho dôvodu, že právny predpis 
je nejasný, zložitý, alebo nedávajúci odpoveď na konkrétny prípad.36 
Aj sám predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan sa k uzneseniu pléna Ústavného súdu vyjadril 
a to odlišným stanoviskom, v ktorom uviedol názor, že: „Brexitový mandát v Európskom 
parlamente mal byť prijatý na ďalšie konanie a meritórne rozhodnutý, tak aby bolo zjavné, na 
koho strane bolo právo.“37 Predovšetkým sa to malo stať z toho dôvodu, že na rozdiel od 
konania o súlade právnych predpisov, táto vec sa týkala volebnej veci o práva konkrétnych 
dotknutých kandidátov a politických strán, ústavnosti, euro parlamentarizmu, ako aj účelu 
a autorite Ústavného súdu. Ústavný súd mal byť silnejší a pristúpiť ku skúmaniu zákonnosti 
a ústavnosti predmetných volieb. Plénum Ústavného súdu sa jednoznačne malo zaoberať 

 
34 SME. 2019. Ústavný súd sa bude zaoberať sťažnosťou KDH na eurovoľby. In SME. [online]. 2019, [cit. 
29.12.2020.] Dostupné na internete: <https://domov.sme.sk/c/22138945/eurovolby-2019-sud-sa-bude-zaoberat-
staznostou-kdh.html>. 
35 DRGONEC, J. 2013. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2 vydanie. Šamorín : Heuréka, 2012. 
191 s. ISBN 978-80-89122-79-0. 
36 KROŠLÁK, D. a kol. 2016. Ústavné právo, Bratislava: Wolters Kluwers, 2016. 643 s. ISBN 978-80-8165-511-
8.  
37 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Ivana Fiačana k uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.  PL. 
ÚS 15/2019 zo dňa 26. 06. 2019,  2 s.  
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argumentami účastníkov, dať im pozíciu subjektov a následne rozhodnúť. Podľa predsedu 
ústavného súdu, práve procesné zamietanie návrhu, sa javí ako tzv. „izolovaná“ legalita 
a posilňuje formalistické vnímanie práva, čo môže viesť k rozporu čl. 124 ústavy, keďže sa môže 
javiť ako odmietnutie poskytnutia ochrany ústavnosti.38  
 
V kapitole, ktorá sa týka inštitútu procesného zamietnutia, sme uvádzali uznesenie Ústavného 
súdu so sp. zn. PL.ÚS 21/2019, ktoré sme aj rozobrali. V tejto kapitole poukážeme na odlišné 
stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku, ktorý sa s výsledkom uznesenia nemohol stotožniť. Vo 
svojom odlišnom stanovisku uviedol, že dôvodom priloženia svojho odlišného stanoviska by 
mohlo znieť „nesúhlas s odmietnutím spravodlivosti“.39 V danom prípade by sme to naozaj 
mohli takto nazvať, teda odmietnutie spravodlivosti, alebo inak „denegatio iustitiae“, pretože 
samotný výsledok volieb, následné rozhodnutie komisie o pridelení podmieneného mandátu, 
ako aj zavŕšenie procesného zamietnutia návrhu plénom Ústavného súdu a to až dvakrát, 
predstavuje naozaj zvláštnu a predovšetkým negatívnu situáciu pre zákonnosť výsledkov 
slobodných volieb.40 Ako uvádza sudca JUDr. Peter Straka v disente, je tomu tak preto, lebo: 
„Ústavný súd, ktorý nič nepovedal k spornému volebnému pravidlu a po druhýkrát došlo 
k procesnému zamietnutiu veci, so záverom, že je neskoro. Takým spôsobom (ne)bola posúdená 
ani ústavnosť a ani zákonnosť volieb.“41 
 
Sudca spravodajca JUDr. Peter Straka v odlišnom stanovisku uviedol možné alternatívy, ako 
mohla byť daná vec riešená. Ako prvú alternatívu uviedol to, že vec mohla byť prijatá na ďalšie 
konanie. Avšak v prípade iného názoru väčšiny pléna Ústavného súdu bolo by hlasovanie 
o tomto inom názore a to odmietnutie návrhu z prezentovaného dôvodu. Plénum Ústavného 
súdu však to vyriešilo procesným zamietnutím, ktoré však nie je plnohodnotným rozhodnutím 
o veci, taktiež nepredstavuje prekážku rozsúdenej veci a preto otázniky nad právnou istotou 
z takéhoto výsledku môžu pretrvávať.42 
 
Musíme poznamenať, že sa v tejto veci stotožňujeme tak so sudcom JUDr. Ivanom Fiačanom43 
ako aj sudcom JUDr. Petrom Strakom,44 keďže sme za to, že návrh mal byť riadne prijatý na 
ďalšie konanie a nie procesne zamietnutý. Dokonca v danej veci mal Ústavný súd možnosť 
reparátu, kedy mohol prijať návrh na ďalšie konanie, no znova ho procesne zamietol. V danom 
prípade si myslíme, že Ústavný súd mohol a mal konať, keďže ako ochranca ústavnosti má 
zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd. V danej veci europoslankyňa Mgr. M. Lexmann 
nepoznala dôvody zamietnutia návrhu a to len z dôvodu, že potrebných sedem rúk za návrh 
nezahlasovalo a tým Ústavný súd vec zamietol a v podstate zostal ticho. Myslíme si, že takto 
zle nastavené pravidlo, ustanovené v Ústave a zákone o ústavnom súde, priamo dovoľuje 
Ústavnému súdu možnosť nevyjadriť sa k danej veci a tým neposkytnúť ochranu základných 
práv a slobôd. Sme toho názoru, že kauza Lexmann sa javí ako varovný prst, ktorý poukazuje 
na medzeru v Ústave a v zákone, kedy proces môže prevážiť hmotu, čoho dôsledkom môže byť 
zdržanie sa ochrany práv.  
 

 
38 Ibidem  
39 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29. 04. 2020, 1 s.   
40 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 3 s.  
41 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 8 s.  
42 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 13 s. 
43 Odlišné stanovisku sudcu JUDr. Ivana Fiačana k uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.  PL. 
ÚS 15/2019  zo dňa 26. 06. 2019 8 s. 
44 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Petra Straku k uzneseniu sp. zn. PL. ÚS 21/2019, zo dňa 29.04.2020 15 s. 
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Preto by malo dôjsť k zmene už spomínaného sporného ustanovenia a to zo strany zákonodarcu, 
ktorý by dané ustanovenie upravil do takej formy, na základe ktorej by Ústavný súd už nemohol 
vec procesne zamietnuť z dôvodu nedosiahnutia potrebného počtu a to obzvlášť v takýchto 
veciach, ktoré sa týkajú preskúmania zákonnosti volieb, keďže tie sú dôležitou súčasťou 
demokratického a právneho štátu. Preto veľmi vítame novelu Ústavy a reformu justície, ktorá 
prináša viacero zmien a dotkne sa všeobecných súdov, Najvyššieho súdu, ako aj Ústavného 
súdu. Stručne uvádzame tie, ktoré sa týkajú Ústavného súdu. Ku kritériám na sudcu Ústavného 
súdu pribudla ďalšia požiadavka, ktorou je morálny kredit, ktorý je zárukou toho, aby Ústavný 
súd bol zložený z takých sudcov, ktorí disponujú vysokým morálnym štandardom a zároveň sú 
v spoločnosti uznávaní odborníci.45 Novela sa zaoberá aj zabezpečením stáleho a plne 
obsadeného pléna sudcov tak, že po novom priznáva prezidentovi právomoc vymenovať zo 
zvolených kandidátov sudcov ústavného súdu, ak Národná rada nezvolí potrebný počet 
kandidátov na sudcov v lehote do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu 
ústavného súdu, alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iných 
dôvodov.“46 Sudca, ktorého funkčné obdobie uplynulo, zotrvá vo svojej funkcii do času, kým 
nedôjde k zvoleniu a zloženiu sľubu novým sudcom Ústavného súdu.47 Novela prináša tzv. 
individuálnu kontrolu ústavnosti, podľa ktorej sa umožní sťažovateľovi spolu s ústavnou 
sťažnosťou podať návrh, ktorým by mohol senát ústavného súdu podať návrh na začatie 
konania o súlade právnych predpisov, podľa čl. 125 ods. 1, ak všeobecný právny predpis, 
konkrétne ustanovenie týkajúce sa podanej sťažnosti, odporuje ústave, ústavnému zákonu, 
medzinárodnej zmluve podľa čl. 7 ods. 5.48  
 
Za najvýznamnejšiu zmenu považujeme tú, ktorá sa týka konania pred Ústavným súdom, keď 
sa ruší procesné zamietanie návrhu na začatie konania.49 Túto zmenu vítame a považujeme za 
kľúčovú, keďže podstatou práce je poukázanie na tento inštitút procesného zamietnutia 
prostredníctvom tzv. kauzy Lexmann, na ktorú tiež zákonodarca poukázal pri dôvodovej správe 
týkajúcej sa novely Ústavy,50 a konkrétne na časť z odlišného stanoviska predsedu súdu JUDr. 
Ivana Fiačana k zamietnutému návrhu týkajúceho sa prípadu Lexmann: „Ak sa sudcovia 
ústavného súdu po prijatí veci na ďalšie konanie nevedia dohodnúť na svojich návrhoch 
riešenia prípadov, musia nakoniec hlasovať presne o tom, čo chcel navrhovateľ, ktorý sa na 
ústavný súd obrátil. Ak priamo návrh navrhovateľa neschvália, návrh by mal byť zamietnutý 
raz a navždy, s odôvodnením tých sudcov, ktorí za návrh nehlasovali. To je podľa môjho 
názoru pôvodný význam čl. 131 ods. 1 druhej a tretej vety ústavy (Plénum ústavného súdu sa 
uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa 
zamietne.). Výklad sa však vyvinul tým smerom, že ústavný súd sa môže uzniesť, že sa nevie 
dohodnúť.“51 

 
45 WILFLING, P.2018. Problémy pri výbere ústavných sudcov na Slovensku a náčrt alternatív a ich riešenia. 
[online]. VIA IURIS, 2018. 11 s. [cit. 15.02.2021.] Dostupné na internete: < https://viaiuris.sk/wp-
content/uploads/2018/05/2018-Vyber-ustavnych-sudcov-zbornik.pdf >. ISBN 978-80-89805-01-3. 
46 Čl. 134 ods. 2, tretia veta novelizovanej Ústavy Slovenskej republiky Z. č. 460/1992 Z. z. 
47 Čl. 134 ods. 3, druhá veta novelizovanej Ústavy Slovenskej republiky Z. č. 460/1992 Z. z. 
48 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2020. Dôvodová správa k zákonu č. 460/1992 Z. z. Ústava 
Slovenskej republiky. In Národná rada SR. [online]. 2020, [cit. 02.03.2021.] Dostupné na internete 
<https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484567>. 
49 Na základe novely ústavy sa taktiež novelizuje zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky. 
 50 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2020. Dôvodová správa k zákonu č. 460/1992 Z. z. Ústava 
Slovenskej republiky. In Národná rada SR. [online]. 2020, [cit. 02.03.2021.] Dostupné na internete 
<https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484567>.  
51 Odlišné stanovisko sudcu JUDr. Ivana Fiačana k uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.  PL. 
ÚS 15/2019,  zo dňa 26. 06. 2019,  4 s. 
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Myslíme si, že vypustenie možnosti procesného zamietnutia zabezpečí to, aby Ústavný súd, 
ako ochranca ústavnosti, vedel dať odpoveď na ústavne relevantné otázky a predíde sa 
prípadnej mlčanlivosti súdu z dôvodu nedosiahnutia potrebného kvóra na vyjadrenie.  
Novelou sa zavádza pravidlo, podľa ktorého ústavný súd nemá právomoc preskúmavať súlad 
ústavného zákona s ústavným zákonom či ústavou.52  
 
 
ZÁVER 
 

Predkladaný príspevok prináša pohľad na procesné zamietanie návrhu Ústavným súdom 
a jeho dôsledky. Cieľom príspevku bolo poukázať na stav, ktorý nastal po procesnom 
zamietnutí návrhu Ústavným súdom, inak povedané, na stav, keď proces prevážil hmotu, a to 
s poukázaním na konkrétnom prípade, ktorý vyplynul z výsledkov volieb do Európskeho 
parlamentu. 
V tomto príspevku sme predstavili inštitút procesného zamietnutia s primárnym zameraním na 
prípad, ku ktorému došlo v rámci rozhodovacej praxe. Následne sme poukázali na prípad 
Lexmann, na skutkové okolnosti až po výsledné rozhodnutie Ústavného súdu. So záverom 
Ústavného súdu sme sa nestotožnili, rovnako ako sudcovia, ktorých odlišné stanoviská sme tiež 
spomenuli v danej kapitole. Keďže išlo o voľby do Európskeho parlamentu v čase, keď jeden 
z členských štátov opúšťal úniu, čoho dôsledkom bolo uvoľnenie kresiel pre zvyšné členské 
štáty, predstavovalo to nezvyčajnú situáciu, v rámci ktorej sa žiadalo, aby Ústavný súd povedal 
aspoň niečo k návrhu, a nie ho procesne zamietol. Pretože práve slobodné voľby majú 
reflektovať demokratický právny štát, no v tomto prípade došlo k zjavenému pochybeniu, bez 
možnosti nápravy Ústavným súdom.  
 
 
SUMMARY 
 
 The presented paper provides an insight into the procedural rejection of the proposal 
by the Constitutional Court and its consequences. The aim of the article was to point out the 
situation that occurred after the procedural rejection of the proposal by the Constitutional Court, 
in other words, the situation when the trial prevailed, with reference to a specific case that 
resulted from the European elections. 
 
In this paper, we introduced the primary rejection institute with a focus on a specific case that 
occurred within the decision-making practice. Subsequently, we pointed out the Lexmann case, 
the factual circumstances up to the final decision of the Constitutional Court. We did not agree 
with the conclusion of the Constitutional Court in the same way as the judges, whose different 
positions we also mentioned in the given chapter. As the elections to the European Parliament 
were at a time when one of the Member States was leaving the Union, resulting in the vacancy 
of seats for the remaining Member States, this was an unusual situation requiring the 
Constitutional Court to say at least something on the proposal and not dismissed it procedurally. 
Because it is the free elections that are supposed to reflect the democratic rule of law, but in 
this case, there was a manifest error, without the possibility of redress by the Constitutional 
Court. 
 

 
52 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2020. Dôvodová správa k zákonu č. 460/1992 Z. z. Ústava 
Slovenskej republiky. In Národná rada SR. [online]. 2020, [cit. 02.03.2021.] Dostupné na internete 
<https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484567>. 
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Úloha konsenzu v doktríne živého nástroja a priestoru pre uváženie na príklade práv 
transgender osôb v judikatúre európskeho súdu pre ľudské práva 

 
The role of consensus in the doctrine of living instrument and margin of appreciation in the 

trans persons rights case-law of the european court of human rights 
 
 

Adriana Slezáková 
 
 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá otázkou vplyvu doktríny konsenzu na medzinárodnú ochranu 
ľudských práv v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, konkrétne 
v súvislosti s právami transgender osôb. Príspevok v krátkosti definuje doktríny živého 
nástroja, priestoru pre uváženie a konsenzu a zameriava sa na ich prepojenie. Nasledujúca časť 
analyzuje najvýznamnejšie rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti práv 
transgender osôb podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Autorka 
sa pritom v daných prípadoch zameriava na konsenzus medzi štátmi a na otázku jeho dopadu 
na postavenie Európskeho súdu pre ľudské práva v medzinárodnej ochrane ľudských práv. 
V poslednej časti príspevok adresuje otázku konformity českej a slovenskej právnej úpravy 
v oblasti práv transgender osôb s danou judikatúrou. 
 
Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, transgender, konsenzus, doktrína živého 
nástroja, právo na rešpektovanie súkromného života 
 
Abstract 

The article deals with a question of the impact of the doctrine of consensus in the case-
law of the European Court of Human Rights on the international protection of human rights 
precisely in connection with the judgments on the rights of trans persons. The paper shortly 
defines the doctrines of living instrument, margin of appreciation and consensus and focuses 
on their intertwining. The following part consequently analyses the most significant judgments 
of the European Court of Human Rights concerning the rights of trans persons under Article 8 
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Author 
specifically focuses on the consensus between member states in given cases and on the question 
of its impact on the part of the European Court of Human Rights in international protection of 
human rights. Lastly, the paper addresses the question of the conformity of the Czech and 
Slovak legal regulation with the mentioned case-law. 
 
Keywords: European Court of Human Rights, transgender, consensus, doctrine of a living 
instrument, right to respect for private life 
 
 
ÚVOD 
 

Sme v roku 2008 a  A.P. vo Francúzsku žiada o právne uznanie zmeny pohlavia. 
Sťažovateľka sa narodila v roku 1983 ako muž a obdobne do rodného listu bolo uvedené 
mužské pohlavie. Ako však uvádza, jej výzor aj správanie bolo vždy veľmi ženské. Neskôr 
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počas života zápasila so svojou rodovou identitou a bola diagnostikovaná s poruchou rodovej 
identity.1  

Sme v dobe, kedy je akceptované právo transgender osôb na úplné právne uznanie, ale 
právne poriadky štátov si určujú rôzne podmienky. Francúzske právo konkrétne vyžaduje 
preukázanie nenávratnosti zmeny pohlavia a preukázanie existencie poruchy rodovej identity. 
Kvôli tomu sa aj prvá sťažovateľka rozhodne podstúpiť chirurgickú zmenu pohlavia v Thajsku. 
Neskôr aj súdu predloží niekoľko dokumentov, ktoré majú dokazovať splnenie týchto 
podmienok. Národný súd ich však nepovažuje za dostatočné a nariadi, aby sa sťažovateľka 
podrobila pohovoru a vyšetreniu ďalších expertov, pričom aj trovy pripíše sťažovateľke. Tá 
však ďalšie drahé a traumatické testy odmieta. 

Príbeh É. Garçon je v mnohom obdobný. Od útleho veku sa identifikuje so ženským 
rodom. V roku 2009 žiada o zmenu krstného mena a zmenu v rodnom liste. Podrobovala sa aj 
hormonálnej liečbe, avšak jej žiadosti vyhovené nie je, keďže národný súd nepovažuje za 
dostatočné výpovede svedkov. 

Ešte v roku 2007 S. Nicot žiada to isté. Zmenu mena a rodného listu. Aj táto žiadosť je 
však odmietnutá, keďže sťažovateľka sa opiera o sebaurčenie vlastnej identity a nie o lekárske 
dokumenty. 

Vidíme však, že všetky sťažovateľky neochotne podstupujú vyžadované podmienky. 
V čom sú problematické? V otázke preukazovania nenávratnosti zmeny vzhľadu je problémom, 
že podstúpenie operácie za účelom trvalej zmeny vzhľadu človeka s veľkou 
pravdepodobnosťou vedie k sterilite. Podľa takto nastavenej právnej úpravy je potom na 
jednotlivcovi ťažká voľba, buď podstúpi operáciu s vysokým rizikom následnej sterilizácie, 
alebo sa vzdá práva na úplné právne uznanie zmeneného pohlavia. Problém preukazovania 
existencie poruchy rodovej identity je zase v tom, že transgenderizmus vníma ako chorobu.2 

Všetky sťažovateľky nakoniec namietajú porušenie práva na súkromný život podľa čl. 
8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a vyriešenie 
prípadov je na Európskom súde pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“ alebo „Súd“). 
 V našom príspevku sa venujeme otázke toho, ako vplýva konsenzus štátov na 
medzinárodnú ochranu ľudských práv v rozhodovacej činnosti ESĽP. A konkrétne sa 
zaoberáme práve judikatúrou práv transgender osôb. Táto problematika bola zvolená pre jej 
aktuálnosť, keďže veľa otázok s ňou spojených nie je stále vyriešených a keďže na jej vývoj 
mala dopad aj doktrína konsenzu, s ktorou Súd v judikatúre pracoval. A dôležitú úlohu hrala aj 
v prípade A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku.3 
 Prvá časť príspevku v krátkosti definuje doktríny živého nástroja, priestoru pre uváženie 
a konsenzu, resp. uvádza, s akými definíciami pracuje a opisuje ich vzájomné prepojenie. 
Nasledujúca časť sa potom už venuje analýze najvýznamnejšej judikatúry ESĽP v oblasti práv 
transgender osôb vo vzťahu k čl. 8 dohovoru, pričom zakomponováva jednak prvé rozsudky 
Súdu, ale aj najnovšie a najaktuálnejšie prípady. Osobitný dôraz je kladený práve na 
posudzovanie konsenzu medzi štátmi a na otázku jeho významu v postavení Súdu pri 

 
1 Desiata Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10) pod poruchy sexuálnej identity (diagnostický kód F64) 
zaraďovala kategórie transsexualizmu, transvestizmu, porúch rodovej identity v detstve, iných porúch rodovej 
identity a nešpecifikované poruchy rodovej identity. Zmenu kvalifikácie obsahuje už jedenásta Medzinárodná 
klasifikácia chorôb (MKCH-11), ktorá by mala nadobudnúť platnosť v roku 2022, s novým konceptom rodového 
nesúladu.  
2 Za trans osobu sa považuje človek, ktorého ním samým vnímaná pohlavná identita, resp. rod (gender) 
nezodpovedá pohlaviu, ktoré mu bolo pripísané pri narodení. DUŠKOVÁ, Š. 2020. Pohlaví jako věc verějná. 
Právo na uznání pohlavní identity trans lidí. In ŠIMÁČKOVÁ, K., HAVELKOVÁ, B., ŠPONDROVÁ, P. (eds) 
Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. s. 959-976 a tam cit. literatúra. 
3 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku, sťažnosti č. 79885/12, 
52471/13 a 52596/13 
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medzinárodnej ochrane ľudských práv. Tretia časť príspevku nakoniec rozoberá právnu úpravu 
v oblasti práv transgender osôb a dopad judikatúry ESĽP na ňu v Českej a Slovenskej 
republike. 
 
 
1 VO SVETLE SÚČASNÝCH PODMIENOK A URČITÝ PRIESTOR PRE UVÁŽENIE 

 
„Vo svetle súčasných podmienok“ a „určitý priestor pre uváženie“ sú magické 

formulky, na ktorých je vystavaná judikatúra ESĽP. Prvá z nich sa týka doktríny živého nástroja 
a druhá doktríny priestoru pre uváženie. V oboch prípadoch hovoríme o výkladových metódach 
dohovoru a oba prípady súvisia s aplikáciou doktríny konsenzu štátov, teda nejakou 
všeobecnou zhodou väčšiny členských štátov Rady Európy na určité pravidlá alebo princípy 
v rámci národných právnych poriadkov.4 

Keď ESĽP v roku 1978 rozhodoval v prípade Tyrer proti Spojenému kráľovstvu,5 
vyslovene sa prihlásil k evolutívnej interpretácii dohovoru a povedal, že je živým nástrojom, 
ktorý musí byť vykladaný vo svetle súčasných podmienok. To znamená, že dohovor obsahuje 
pojmy, ktorých význam a výklad neostal zamrznutý v čase, t. j. v dobe prijatia dohovoru, ale 
vyvíja sa spolu s dobou a spoločnosťou. 

Počiatky doktríny priestoru pre uváženie (ang. margin of appreciation) siahajú do konca 
50-tych a začiatku 60-tych rokov, ale bolo to opäť v roku 1978, kedy tento pojem prvýkrát 
explicitne použil aj Súd (prípad Írsko proti Spojenému kráľovstvu).6 Doktrína priestoru pre 
uváženie vyjadruje vzťah Súdu a národných právnych poriadkov. Dáva vnútroštátnym 
autoritám určitý priestor – diskréciu – pri aplikovaní dohovoru. Pre Súd je to interpretačné 
pravidlo pri rozhodovaní, či došlo alebo nedošlo k porušeniu práva podľa dohovoru.7 Keďže 
napríklad čl. 3 dohovoru zakotvuje absolútne právo nebyť mučený, aplikovanie doktríny 
priestoru pre uváženie neprichádza ani v úvahu. Iné je to v povahovo odlišných ustanoveniach, 
ako je aj čl. 8 ods. 2 dohovoru, ktoré umožňujú určité obmedzenia práv v nich zakotvených. 
Konsenzus štátov na už nejakú konkrétnu otázku je jedným z faktorov, ktoré vplývajú na 
určenie rozhrania doktríny priestoru pre uváženie. Ďalšími sú najmä povaha ustanovenia, 
ktorého sa dovoláva sťažovateľ, aké záujmy sú v stávke, či ide o citlivú morálnu otázku, cieľ 
sledovaný zásahom do práva a kontext zásahu, Dean Spielmann tu zaraďuje aj napr. stupeň 
proporcionality zásahu a stupeň už urobenej analýzy národnými súdmi v danom prípade.8  

Ak sa vrátime k posudzovaniu konsenzu medzi štátmi a jeho prepojeniu s vyššie 
spomínanými doktrínami, prvorado medzi ním a priestorom pre uváženie štátu existuje vzťah 
nepriamej úmery. Čím je totižto konsenzus štátov väčší, tým je priestor pre uváženie štátu 
menší. A čím je konsenzus väčší, tým je legitímnejší evolutívny výklad a teda sa od doktríny 
priestoru pre uváženie posúvame zároveň k doktríne živého nástroja. Inými slovami, existencia 
relevantného konsenzu zužuje priestor pre uváženie štátu a ako dopĺňa aj Súd, „[e]xistencia 

 
4 DZEHTSIAROU, K. 2011. European Consensus and the Evolutive Interpretation of the European Convention 
on Human Rights. In German Law Journal, Vol. 12 No. 10, 2011, s. 1733 
5 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Tyrer proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 5856/72  zo dňa 25. 
apríla 1978 
6 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Írsko proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 5310/71 zo dňa 18. 
januára 1978 
7 Bližšie pozri napr. SPIELMANN, D. 2012. Allowing the Right Margin: the European Court of Human Rights 
and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? In Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies, Vol. 14. Cambridge : Cambridge University Press, s. 381-418, 2012. s. 382 
8 SPIELMANN, D. 2012. Allowing the Right Margin: the European Court of Human Rights and the National 
Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? In Cambridge Yearbook of 
European Legal Studies, Vol. 14. Cambridge : Cambridge University Press, s. 381-418, 2012. s. 394 
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konsenzu už dlho hrá úlohu vo vývoji a evolúcii ochrany poskytovanej Dohovorom, (...) pričom 
Dohovor sa považuje za „živý nástroj“, ktorý je potrebné interpretovať vo svetle súčasných 
podmienok. Konsenzus tak bol používaný na odôvodnenie dynamického výkladu Dohovoru“.9 
Doktrína živého nástroja je tak zároveň aj v istom protikladom k doktríne priestoru pre 
uváženie. A ako uvádza aj K. Dzehtsiarou, konsenzus je istým mediátorom medzi týmto 
doktrínami.10 

 
 

2 ANALÝZA VÝVOJA JUDIKATÚRY ESĽP V OTÁZKE PRÁV TRANSGENDER 
OSÔB S DÔRAZOM NA KONSEZUS ŠTÁTOV 

 
ESĽP rozhoduje svoj prvý prípad týkajúci sa transgender osoby v roku 1986 Rees proti 

Spojenému kráľovstvu.11 Sťažovateľ, narodený ako žena, v živote podstúpil hormonálnu liečbu, 
zmenil si meno a žije ako muž. Sám sa za neho považuje a považuje ho zaňho aj spoločnosť. 
Všetky oficiálne dokumenty ho označujú jeho novým menom a predponou „Mr.“. Všetky 
okrem rodného listu. Podľa vtedy platnej vnútroštátnej právnej úpravy sa rodné listy považovali 
za dokumenty, ktoré neuvádzajú aktuálnu identitu človeka, ale historické fakty. Sťažovateľ 
tvrdil, že takáto vnútroštátna úprava a prax je v rozpore s čl. 8 dohovoru,12 namietajúc zlyhanie 
vlády prijať opatrenia, ktoré by ho po všetkých stránkach právne považovali za muža. Rozdiel 
v jeho skutočnom a právnom pohlaví mu takto v živote spôsoboval hanbu a poníženia. Súd 
vtedy nevyslovil porušenie dohovoru, keďže medzi členskými štátmi neexistuje spoločný 
konsenzus na danú problematiku, štát je oprávnený na výkon jeho priestoru pre uváženie. 
Avšak, ako nakoniec Súd poznamenáva, naďalej treba, s ohľadom na vedecký a spoločenský 
vývoj, skúmať potrebu vhodných právnych opatrení. Od týchto záverov sa neodklonil ani 
v prípade Sheffield a Horsham proti Spojenému kráľovstvu,13 taktiež z dôvodu neexistujúceho 
všeobecného spoločného prístupu medzi členskými štátmi.  

Ku koncu dvadsiateho storočia ešte stihol nadobudnúť účinnosť Protokol č. 11 k 
dohovoru, ktorý priniesol značné zmeny v organizácii Súdu. Ale podstatnejšie je, že meniť sa 
začal aj prístup členských štátov v otázke práv transgender osôb. A novú kapitolu v tejto 
problematike začala judikatúra ESĽP už v roku 2002 v prípade Christine Goodwin proti 
Spojenému kráľovstvu.14 Skutkové okolnosti zostávajú obdobné, ale tentokrát Súd už rozhodol, 

 
9 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva A., B. a C proti Írsku, sťažnosť č. 25579/05 zo dňa 16. decembra 
2010, § 234 
10 DZEHTSIAROU, K. 2011. European Consensus and the Evolutive Interpretation of the European Convention 
on Human Rights. In German Law Journal, Vol. 12 No. 10, 2011, s. 1733 
11 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Rees proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 9532/81 zo dňa 17. 
októbra 1986. Predtým bolo viacero prípadov vyhlásených za neprípustné. 
12 V judikatúre týkajúcej sa práv transgender osôb ide o posudzovanie existencie pozitívneho záväzku štátu. 
Podľa čl. 8 dohovoru „1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a 
korešpondencie. 2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade 
so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, 
hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky 
alebo na ochranu práv a slobôd iných.“ 
13 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Sheffield a Horsham proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosti č. 
22985/93, 23390/94, zo dňa 30. júla 1998 
Dôležitým je aj rozsudok B. proti Francúzsku z roku 1992, v ktorom Súd vyslovil porušenie čl. 8 dohovoru. 
Osobitne sa venoval rozdielom v právnej úprave Francúzska a Anglicka vo vzťahu k možnosti zmeny občianskych 
dokumentov a dospel k záver, že rôzne faktory v právnej úprave Francúzska tento prípad odlišujú od prípadov 
Rees a Sheffield a Horsham. Pozri rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva B. proti Francúzsku, sťažnosť č. 
13343/87 zo dňa 25. marca 1992 
14 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Christine Goodwin proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 
28957/95 zo dňa 11. júla 2002 
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že nárok sťažovateľky nemôže naďalej spadať pod priestor pre uváženie štátu. Keď sa pozrieme 
na konsenzus medzi štátmi, len 4 z 37 štátov nedovoľovalo zmenu rodného listu v nejakej forme 
po podstúpenej operácii zmeny pohlavia.15 Súd v tomto prípade prikladá váhu jasnému 
vyvíjajúcemu sa medzinárodného trendu v prospech právneho uznania novej sexuálnej identity 
transrodovej osoby po podstúpení operácie.16  

Prípad Van Kück proti Nemecku17 z roku 2003 sa vo vzťahu k čl. 8 dohovoru zase 
zaoberal otázkou aplikácie kritérií národnými súdmi pri preplácaní ceny chirurgickej operácie 
zmeny pohlavia, resp. dopadom rozhodnutí týchto súdov na právo sťažovateľa na rešpektovanie 
sexuálnej identity.18 Inými slovami, otázny je pozitívny záväzok štátu zabezpečiť prístup 
sťažovateľa k takejto operácii, pričom Súd vyslovil porušenie čl. 8 dohovoru pre neprimeranosť 
dokazovania lekárskej nevyhnutnosti liečby. V judikatúre transgender osôb tak nadväzuje na 
prípad Christine Goodwin a pritom sa vyslovene zaoberá zásahom do práva sťažovateľa na 
sebaurčenie. 

Ďalší významný prípad vo vývoji transgenderovej judikatúry je Y.Y. proti Turecku.19 
Sťažovateľ tentokrát ešte nepodstúpil operáciu za účelom zmeny pohlavia, keďže mu nebolo 
udelené povolenie zo strany súdov pre nespĺňanie podmienky sterilizácie. Súd takisto vyslovil 
porušenie čl. 8 dohovoru, pričom podľa neho išlo o neprimeranú podmienku a štát niekoľko 
rokov sťažovateľovi odmietal prístup k podstúpeniu operácie zmeny pohlavia. V odôvodnení 
sa Súd vracia k princípu efektívnej ochrany práv zakotvených v dohovore a k evolutívnemu 
výkladu. Berie tak v úvahu medzinárodný a európsky vývoj na danú problematiku. A aj keď je 
právne uznanie zmeny pohlavia v krajinách podmieňované implicitne alebo explicitne 
chirurgickým zákrokom a/alebo sterilizáciou, Súd opätovne prikladá menšiu váhu 
neexistujúcemu konsenzu ako existencii jasného vyvíjajúceho sa medzinárodného trendu.20 

Prelomovým v tejto problematike je však prípad A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku, 
už spomínaný v úvode. Zatiaľ čo predchádzajúce rozsudky sa týkali osôb, ktoré podstúpili 
operáciu za účelom zmeny pohlavia alebo ju podstúpiť chceli, v prípade Garçon sťažovatelia 
namietajú samotnú povinnosť podrobenia sa takejto operácii. Ak sa pozrieme na konsenzus, 
počet štátov, v ktorých nie je právne uznanie podmienené podmienkou podstúpiť sterilizáciu, 
je 18. Počet štátov, v ktorých zase táto podmienka existuje, je 22.21 V hre je však otázka identity 
jedinca. Povinnosť podrobiť sa operácii za účelom trvalej zmeny vzhľadu takto zasahuje do 
fyzickej integrity človeka, ale aj do jeho práva utvárať si vlastnú rodovú identitu, ktorá je 
kľúčovým aspektom práva na súkromie. A aj keď medzi členskými štátmi nie je prítomný 
žiaden konsenzus na požiadavku sterility pri zmene pohlavia, záverom je, že štát má v tejto 
otázke úzky priestor pre uváženie. Prevažuje teda argument toho, aké záujmy sú v stávke 
a v stávke sú práva tvoriace imanentnú súčasť čl. 8 dohovoru.22 Iné je to ale v otázke 
preukazovania existencie poruchy rodovej identity. Tu je výsledok komparácie s úpravou 
ostatných členských štátov takmer jednomyseľný – len 4 štáty prijali legislatívu, podľa ktorej 
túto podmienku už nevyžadujú. Podstatným argumentom je aj to, že v roku 2017 aj Svetová 
zdravotnícka organizácia stále eviduje transsexualizmus v zozname Medzinárodnej klasifikácie 

 
15 Ibidem, § 55 
16 Ibidem, § 85 
17 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Van Kück proti Nemecku, sťažnosť č. 35968/97 zo dňa 12. júna 
2003 
18 Ibidem, § 78 
19 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Y.Y. proti Turecku, sťažnosť č. 14793/08 zo dňa 10. marca 2015 
20 Ibidem, § 105, 108, 109 a 111 
21 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku, sťažnosti č. 79885/12, 
52471/13 a 52596/13 zo dňa 6. apríla 2017, § 71 
22 Ibidem, § 122 a nasl. 
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chorôb23 (to sa zmenilo v roku 2019, keď bola prijatá nová klasifikácia MKCH-11, z ktorej je 
už odstránený, platnosť by mala nadobudnúť v roku 2022). 

Obdobné závery ako pri prvej podmienke z prípadu Garçon Súd potvrdil a teda vyslovil 
porušenie čl. 8 dohovoru pre odmietnutie uznania mužskej identity transgender osoby bez 
podstúpenia operácie zmeny pohlavia v prípade X a Y proti Rumunsku24 z januára 2021. 

Už v celku jednoznačné porušenie čl. 8 dohovoru Súd vyslovil aj v prípade Y.T. proti 
Bulharsku25 z roku 2020, kedy národné súdy odmietli vyhovieť sťažovateľovej žiadosti 
o právne uznanie zmeny pohlavia po podstúpení chirurgickej operácie. Podľa Súdu toto 
odmietnutie žiadosti nebolo dostatočne odôvodnené a podporené konkrétnym verejným 
záujmom, čím došlo k neoprávnenému zásahu do sťažovateľovho práva na rešpektovanie 
súkromného života. 

Porušenie Súd ale naopak nevyslovil ani v prípade Hämäläinen proti Fínsku,26 v ktorom 
sa zaoberal právom na rešpektovanie rodinného života podľa čl. 8 dohovoru. Dospel pritom 
k tomu, že podmienka zmeny manželstva na registrované partnerstvo v dôsledku zmeny 
pohlavia jedného z manželov nie je v rozpore s dohovorom. V tomto prípade teda Súd bral 
v úvahu neexistujúci konsenzus medzi členskými štátmi na manželstvá osôb rovnakého 
pohlavia a keďže prípad ďalej vzbudzuje senzitívne morálne a etické otázky, priestor pre 
uváženie musí byť ešte stále široký.27 

V zhrnutí teda môžeme povedať, že štátom z dohovoru vyplýva pozitívny záväzok 
právne uznať zmenu pohlavia osôb po podstúpení chirurgickej operácie (prípad Christine 
Goodwin). Článok 8 dohovoru, konkrétne právo na rešpektovanie súkromného života, zahŕňa 
aj ochranu rodovej identity, pričom osobná autonómia v súvislosti s právom na sebaurčenie je 
dôležitou súčasťou garancií tohto článku (prípad Van Kück). Rozlíšenie je v prípadoch, kedy si 
sťažovatelia želajú podstúpiť operáciu za účelom zmeny pohlavia, resp. otázok porušenia 
zabezpečenia prístupu k chirurgickým zákrokom (prípady Van Kück alebo Y.T.) alebo naopak 
operácie podstúpiť nechcú a opierajú sa o právo na sebaurčenie (prípady Garçon alebo X a Y). 
Štáty si pri právnom uznaní zmeny pohlavia stanovujú rôzne kritériá. Pri skúmaní legitímnosti 
vyžadovaných podmienok hrá úlohu viacero faktorov, pričom štáty majú k dispozícii určitý 
priestor pre uváženie (prípad Garçon). Tento priestor sa zužuje pri otázkach dotýkajúcich sa 
dôležitých aspektov identity jednotlivca, tu treba najmä spomenúť sexuálnu a rodovú identitu, 
ale aj fyzickú integritu jednotlivca. Priestor pre uváženie sa môže rozširovať pri potrebe 
vyvažovania súkromných a verejných záujmov a to najmä pri morálne citlivých otázkach. 
Dôležitú úlohu však zohráva existencia konsenzu štátov. V prípade transgenderovej judikatúry 
konsenzus vplýval na aplikovanie evolutívneho výkladu, aj keď môžeme vidieť, že postupom 
času už Súd berie do úvahy aj vyvíjajúci sa trend, v čoho dôsledku sa zužuje priestor pre 
uváženie. Pri neexistencii takéhoto konsenzu, ale aj nejasného trendu v danej problematike, 

 
23 Ibidem, § 139 
24 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva X a Y proti Rumunsku, sťažnosti č. 2145/16, 20607/16 zo dňa 19. 
januára 2021 
25 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Y.T. proti Bulharsku, sťažnosť č. 41701/16 zo dňa 9. júla 2020. 
Pozri tiež rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva S.V. proti Taliansku, sťažnosť č. 55216/08 zo dňa 11. 
októbra 2018. 
Porušenie čl. 8 dohovoru vyslovil Súd aj v prípade Rana proti Maďarsku pre odmietnutie zmeny mena a označenia 
pohlavia v dôsledku nedostatku právnej úpravy týkajúcej sa cudzích štátnych príslušníkov, rozsudok však v čase 
písania článku nebol stále vykonaný. Pozri rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Rana proti Maďarsku, 
sťažnosť č. 40888/17 zo dňa 16. júla 2020. Štátom taktiež z čl. 8 dohovoru vyplýva aj pozitívny záväzok 
implementovať jasnú právnu reguláciu v celej oblasti práva na prístup k chirurgickej zmeny pohlavia. Rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva L. proti Litve, sťažnosť č. 27527/03 zo dňa 11. septembra 2007. 
26 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Hämäläinen proti Fínsku, sťažnosť č. 37359/09 zo dňa 16. júla 
2014 
27 Ibidem, § 74 a nasl.  
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zase Súd ponecháva štátom široký priestor pre uváženie (prípad Garçon pri podmienke 
preukazovania existencie poruchy rodovej identity alebo prípad Hämäläinen). 
 
2.1 Úloha konsenzu v úlohe súdu 

Otázka úlohy konsenzu a prečo je taký dôležitý, sa vo všeobecnosti odvíja od 
problematiky toho, akú má mať úlohu Súd alebo už samotní sudcovia v medzinárodnej ochrane 
ľudských práv. Z rozsudkov a aplikácie doktríny konsenzu potom vyplýva aj to, akú úlohu si 
prisudzuje aj sám Súd. A vo všeobecnosti to tak vplýva aj na určovanie porušení dohovoru 
štátmi. Ak sa totiž prikloníte na stranu neexistujúceho konsenzu, má to dopad na práva 
sťažovateľa. Ak nezoberiete neexistujúci konsenzus v úvahu, obmedzujete priestor pre 
uváženie štátu. Konsenzus je tu istým implicitným vyjadrením súhlasu s dôležitosťou 
a potrebou ochrany nejakého záujmu. Pre Súd je to tak bezpečné teritórium na rozhodovanie, 
pretože mu tak dáva väčšiu legitimitu. V opačnom prípade sa Súd dostáva do proti-väčšinovej 
pozície. 

Keď sa vrátime k prípadu Garçon a k podmienke nútenej sterilizácie, vyslovením 
porušenia Súd určuje istý medzinárodný štandard ochrany ľudských práv. V danom čase je však 
stále 29 štátov, ktoré s ním následne nemajú v súlade právnu úpravu. Ak sa ale pozrieme na 
členské štáty o rok neskôr, môžeme vidieť, že niektoré štáty svoje právne poriadky pozmenili 
a podmienku sterilizácie už vyžaduje len menšina štátov.28 Samotný rozsudok – či Súd celkovo 
– tu tak môžeme vnímať aj ako istý katalyzátor vývoja spoločnosti v otázke práv transgender 
osôb. Pri prvej podmienke, kde je už istý vyvíjajúci sa trend, teda Súd obmedzuje priestor pre 
uváženie štátu, pri druhej, preukazovania existencie poruchy rodovej identity, kde nie je trend 
ani konsenzus, ho ponecháva široký. Pri prvej podmienke sa stavia do určitej proti-väčšinovej 
pozície, pri druhej tak nerobí. 

Na jednej strane však treba konštatovať, že aj v súlade s princípom subsidiarity je 
ochrana práv zakotvených v dohovore primárne na členských štátoch. Aj implementácia 
dohovoru a celkovo ochrana ľudských práv a základných slobôd krytých dohovorom je 
zdieľanou zodpovednosťou medzi členskými štátmi a ESĽP. A veľa vecí by sa tak malo riešiť 
práve na národnej úrovni. 

Bývalý predseda ESĽP L. Sicilianos pri evolutívnom výklade poznamenal, že má taktiež 
svoje limity. Jednak takýto výklad nemôže ísť contra legem, teda proti textu dohovoru a musí 
byť v súlade s jeho predmetom a účelom. Ďalej ale dodal, že ide o interpretáciu dohovoru vo 
svetle súčasných podmienok, teda nie minulých, nie budúcich.29 A práve konsenzus štátov je 
tu dôležitým ukazovateľom. 

Doktrína priestoru pre uváženie následne umožňuje vyvažovanie doktríny živého 
nástroja, ale taktiež oslabuje test proporcionality.  

Na druhú stranu teda problémom je, že v konečnom dôsledku sa tak na základe doktríny 
priestoru pre uváženie v spojitosti s konsenzom sťažovateľom pripisujú práva, nie ktoré by im 
mali vyplývať z dohovoru, ale ktoré si štáty, resp. väčšina práve myslí, že by im patriť mali.30 
Ľudské práva však častokrát proti-väčšinové bývajú. Obdobne uvádza aj J. Kratochvíl, podľa 
ktorého sú ľudské práva jednak neoddeliteľnou súčasťou demokratického systému, ale 

 
28 TGEU: Trans Rights Europe Map 2018 [cit. 29.05.2021] Dostupné na internete: <https://tgeu.org/wp-
content/uploads/2018/05/MapB_TGEU2018_Online.pdf> 
29 Propos introductifs de Linos-Alexandre Sicilianos. 2020. La Convention européenne des droits de l’homme a 
70 ans : dates marquantes et grandes avancées. Strasbourg, le 18 septembre 2020, s. 5 a nasl. 
30 Porovnaj LETSAS, G. 2012. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy. London : 
University College London - Faculty of Laws, 24 s., 2012. s. 13 
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predstavujú aj jeden z korektívov čisto väčšinového rozhodovania.31 V mnohom totižto ide 
o problematiky týkajúce sa ochrany práv menšín – napr. práv transgender osôb – ktorá sa 
častokrát formuje a posúva dopredu prípad po prípade, práve skrze judikatúru súdov. 

Ak by sme preto mali nájsť nejaké vyváženie medzi doktrínami živého nástroja 
a priestoru pre uváženie – nejaký mediátor – malo by ísť skôr o existenciu vyvíjajúceho sa 
trendu, teda postupne sa formujúci jednotný prístup či právna úprava a prax medzi štátmi na 
nejakú otázku, tak ako bol aj aplikovaný v transgenderovej judikatúre, než jednoznačný 
konsenzus štátov. Pri jeho posudzovaní je ďalej možnosť brať viac v úvahu nielen národné 
právne poriadky a prax, ale, čo uvádza aj D. Spielmann,32 iné medzinárodné dokumenty vrátane 
tzv. „soft law“ predpisov. Aj keď je samozrejme prvorado dôležité, aby tie, ale aj iné politické 
či strategické dokumenty, boli reflektované najmä zákonodarcami.33 Primárne žiadúce je, aby 
zmena vychádzala z národnej úrovne. Pri nej do úvahy prichádza ale napr. aj uplatňovanie 
strategickej litigácie, či priamo zapojenie súdnej moci vo forme súdnych dialógov. 
 
 
3 DOPAD JUDIKATÚRY ESĽP A KONSENZU NA PRÁVNU ÚPRAVU V OBLASTI 
PRÁV TRANSGENDER OSÔB V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 
Ak by sme ešte zároveň pri posudzovaní konsenzu štátov v otázke podmienky 

vyžadovania sterilizácie konkrétne v rokoch 2017, 2018, ale aj 2020 či 2021 pozreli na Českú 
a Slovenskú republiku, vidíme, že sú v menšinovej časti štátov, ktoré ju stále vyžadujú.34 

V prípade Českej republiky však bolo vo februári 2020 plénu Ústavného súdu Českej 
republiky postúpené konanie o tzv. transgenderovej kauze. Konanie nadväzuje na rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu Českej republiky (ďalej len „NSS ČR“) o zamietnutí kasačnej 
sťažnosti.35 Žalobca v tomto prípade sa od ranného detstva nestotožňuje s mužským pohlavím, 
s ktorým sa narodil a cíti sa byť osobou s neutrálnym pohlavím, ale v nutnosti výberu medzi 
dvoma pohlaviami by preferoval pohlavie ženské. Domáhala sa zmenenia jej rodného čísla a to 
bez toho, aby musela podstúpiť chirurgický zákrok, ako to vyžaduje český občiansky zákonník, 
zákon o špecifických zdravotných službách a nadväzujúco zákon o evidencii obyvateľov.36 
Zmena rodného čísla jej však nikdy nebola umožnená. Žalobkyňa je názoru, že dané je 
v rozpore, okrem iného, aj s jej právom na súkromie vyjadrené v čl. 8 dohovoru a argumentačne 
sa odvoláva aj na prípad A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku.37 

 
31 KMEC, J. – KOSAŘ, D. – KRATOCHVÍL, J. – BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
Praha, 2012, s. 5 cit. podľa KOZUBÍK, J., WINTR, J. 2016. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění 
jako determinant rozhodnutí soudů? In Jurisprudence, 5/2016, s. 35 
32 SPIELMANN, D. 2012. Allowing the Right Margin: the European Court of Human Rights and the National 
Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? In Cambridge Yearbook of 
European Legal Studies, Vol. 14. Cambridge : Cambridge University Press, s. 381-418, 2012, s. 404 
33 V problematike práv transgender osôb možno spomenúť napr. Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov 
členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity 
alebo Parliamentary Assembly Resolution 2048 (2015) on Discrimination against transgender people in Europe. 
Významné v tejto oblasti sú Princípy z Yogyakarty (2007) a Princípy z Yogyakarty Plus 10 (2017) vypracované 
odborníkmi na ľudské práva, dostupné na: <https://yogyakartaprinciples.org/>  
34 TGEU: Trans Rights Europe and Central Asia Map 2020, Forced Sterilization Requirement [cit. 30.05.2021] 
Dostupné na internete: <https://tgeu.org/wp-content/uploads/2020/05/MapB_TGEU2020_ENG-1.png> 
35 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 2460/19 zo dňa 11. februára 2020 
36 Pozri § 29 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
37 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu České republiky sp. zn. 2 As 199/2018 zo dňa 30. mája 2019 
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České objektívne právo – a obdobne aj slovenské právo – je založené na binarite pohlaví 
a pohlavie je zároveň jedným zo všeobecne uznávaných kritérií na rozlišovanie ľudí, ktoré majú 
čisto objektívnu povahu. Tým druhým je vek.38 Dôvodom zamietnutia kasačnej sťažnosti NSS 
ČR bolo práve to, že „má za to, že v podmínkách České republiky je takovéto pojetí pohlaví 
natolik zakořeněno a považováno za normální, žádoucí, „přirozené“ a tvořící jeden ze 
základních kamenů společenského uspořádání, že od něho nelze ustoupit cestou soudního 
rozhodnutí ani v případech, jaké byly připuštěny judikaturou ESLP“.39 Aj na tomto prípade 
môžeme vidieť, ako národný súd taktiež pracuje s istou formou doktríny konsenzu, či skôr 
verejnej mienky, keď NSS ČR vyslovene uvádza, že síce nevylučuje premenu náhľadu 
spoločnosti na poňatie právneho pohlavia, ale zároveň dodáva, že nie je jeho úlohou dané 
urýchľovať svojou judikatúrou.40 

Právna úprava v Slovenskej republike je ešte o niečo komplikovanejšia, keďže je 
v podstate v tejto oblasti neexistujúca. Právnu tranzíciu lakonicky upravuje § 8 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle, podľa ktorého „Ministerstvo vykoná na požiadanie 
zmenu rodného čísla, na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby.“ Z explicitného 
znenia zákona teda nevyplýva podmienka sterilizácie, aj keď je v praxi vyžadovanou súčasťou 
právnej tranzície. Jediným vykonávacím predpisom, z ktorého aj podmienka sterilizácie 
vyplývala, bolo dlhú dobu oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
Liečebné zákroky u intersexuálov, transexuálov, sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní 
posudku pre zápis v matrike u transsexuálnych osôb ešte z roku 1981, ktoré bolo zastarané 
a v mnoho problematické, ale v súčasnosti je už neplatné. V roku 2020 bola na Ministerstve 
zdravotníctva Slovenskej republiky zriadená pracovná skupina, ktorá vypracovala Odborné 
usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie medicínskych 
postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia, ktoré však nakoniec nebolo 
prijaté. 41 Obdobná absencia právnej úpravy je aj v oblasti rodinného práva, čo sa týka napr. 
povinnosti rozvodu po podstúpení chirurgickej zmeny pohlavia. Implicitné podmienky 
sterilizácie alebo aj rozvodu sú tak aj v rozpore s čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa ktorého možno povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho 
medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Problémom je teda absencia právnej 
úpravy v danej oblasti na zákonnej úrovni. Vyžadovanie podmienok predstavuje ukladanie 
povinností, ktoré je nutné s odkazom na čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky 
upraviť zákonom, vykonávacie právne predpisy by tu neboli dostatočné. Avšak je ďalej 
potrebné, aby nová zákonná úprava bola konformná s pozitívnymi záväzkami štátu 
vyplývajúcimi z čl. 8 dohovoru. Možno ale zhrnúť, že právna úprava Slovenskej republiky, ale 
aj Českej republiky, je momentálne stále v nesúlade s judikatúrou ESĽP, konkrétne 
s rozsudkom Garçon. 

 
 
 
 

 
38 Ibidem bod 59, 85 
39 Ibidem bod 89 
40 Rozsudek Najvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 2 As 199/2018 ze dne 30. kvĕtna 2019 bod 91. 
Pozrie tiež KOZUBÍK, J., WINTR, J. 2016. Ústavní soudy a práva gayů a leseb – veřejné mínění jako determinant 
rozhodnutí soudů? In Jurisprudence, 5/2016, s. 34-47 
41 Bližšie pozri napr. European Commission against Racism and Intolerance Report on the Slovak Republic (sixth 
monitoring cycle), 1 October 2020. Dostupné na internete: <https://rm.coe.int/ecri-6th-report-on-the-slovak-
republic/1680a0a088>. Alebo PATARÁK, M. 2020. Dokument o postupe pri zmene pohlavia bol zamietnutý. In 
dennikn.sk, 2020. [cit. 30.05.2021] Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/blog/2037648/dokument-o-
postupe-pri-zmene-pohlavia-bol-zamietnuty/>  
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ZÁVER 
 
Je to len nedávno, čo dohovor oslávil 70 rokov svojej existencie. Aj samotný ESĽP, 

ktorý dohovor zakotvuje, už prešiel dlhú cestu. Menila sa doba, menili sa sudcovia, menili sa 
názory. A zdôrazňovaná býva práve doktrína živého nástroja. Preto niekedy prípad, ktorý sa 
dostane pred Súd dnes, nie len je, ale by aj mal byť rozhodnutý inak, ako rovnaký prípad spred 
štyridsiatich rokov. ESĽP je známy aplikáciou tejto doktríny spolu s doktrínou priestoru pre 
uváženie a ako poukazujeme v prvej časti príspevku, imanentnú a dôležitú súčasť oboch doktrín 
tvorí posudzovanie konsenzu štátov. Judikatúra v oblasti práv transgender osôb pritom nie je 
výnimkou. 

Prípady Rees proti Spojenému kráľovstvu a A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku sú, 
čo do výsledku, odlišné. Ako však vyplýva aj z analýzy rozsudkov v druhej časti príspevku, 
išlo o postupný vývoj judikatúry, ktorú pri rozhodovaní o porušení či neporušení dohovoru 
ovplyvňovala aj komparácia medzi právnymi poriadkami členských štátov. V tom sa tak 
následne odráža aj vplyv konsenzu medzi štátmi na medzinárodnú ochranu ľudských práv 
v judikatúre ESĽP. Inými slovami, na sťažovateľov má vplyv to, akú doktrínu Súd zvolí, ako 
ju aplikuje a akú váhu v rámci nich dá konsenzu členských štátov na danú otázku. 

Konsenzus je dôležitým ukazovateľom pre aplikáciu evolutívneho výkladu dohovoru 
alebo naopak doktríny priestoru pre uváženie. A ako už bolo spomenuté, je podstatným 
faktorom aj pri vymedzovaní úlohy Súdu, aby nebránil v neustálom zlepšovaní ochrany 
ľudských práv, ale zároveň, aby sa nedostával do príliš aktivistickej pozície. 

Pre efektívnu ochranu práv zakotvených v dohovore je však podľa nás dôležité, aby sa 
obzvlášť pri právach príslušníkov menšín bral do úvahy vyvíjajúci sa medzinárodný trend a to 
v spojitosti s ďalšími okolnosťami špecifickými pre daný prípad. Preto by mal Súd vždy 
skúmať, či aj napriek neexistencii konsenzu nedochádza k neprimeranému zásahu do práv 
jednotlivca, teda prikladať väčšiu váhu testu proporcionality. A naopak, aj pri existencii 
konsenzu posudzovať, či postup štátu v danom prípade nie je legitímny, aj keď vzhľadom na 
nejaký medzinárodný štandard by sa pri existencii nielen konsenzu, ale aj vyvíjajúceho sa 
trendu, požiadavky legitímnosti cieľa a prostriedkov naň použitých mali sprísňovať. 

A ak by sme na úplný záver mali spomenúť ešte zopár poznámok, v judikatúre týkajúcej 
sa práv transgender osôb zostávajú ďalej nevyriešené otázky depatologizácie a aj keď sa tomu 
v článku primárne nevenujeme, spomenúť možno aj otázky spojitosti podmienok, najmä 
podmienky sterilizácie pri právnom uznávaní zmeny pohlavia s čl. 3 dohovoru alebo otázky 
porušovania práv podľa čl. 12 dohovoru. Ďalšou samostatnou problematikou sú aj práva 
intersexuálnych osôb. V nadväznosti na tretiu časť tohto príspevku a právnu úpravu v Českej 
a Slovenskej republike, je žiadúce, aby bola čo najskôr daná do súladu s judikatúrou ESĽP. 

 
 

SUMMARY 
 
What impact has the doctrine of consensus in the case-law of the European Court of 

Human Rights on the international protection of human rights? Our paper deals with the 
previous question precisely in connection with the judgments of the ECtHR on the rights of 
trans persons. In its first part, the paper shortly defines the doctrines of living instrument, margin 
of appreciation and consensus and focuses on their intertwining. The following part 
consequently analyses the most significant judgments of the ECtHR concerning the rights of 
trans persons under Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. The paper includes the first judgments of the ECtHR but also its latest 
case-law and specifically focuses on the consensus between member states in given cases and 
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on the question of its impact on the part of the ECtHR in international protection of human 
rights. The paper concludes that while consensus is important in balancing between the 
evolutive interpretation and margin of appreciation of the state, for the effective protection of 
rights covered by the Convention is important to consider continuing international trend in 
conjugation with other circumstances of a particular case. Lastly, the paper addresses the issue 
of non-conformity of the Czech and Slovak legal regulation on trans persons rights with the 
ECtHR case-law. 
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Prečo je referendum (takmer) vždy zlý nápad?  
 

Why is referendum (almost) always a bad idea? 
 
 

Bc. Ľubomír Višňovec 
 
 
Abstrakt 

Článok sa zaoberá referendom ako inštitútom priamej demokracie a jeho miesta 
v systéme zastupiteľskej demokracie. Po úvode, v ktorom je načrtnutá právna úprava referenda 
na Slovensku a polemika o jeho právnej sile, nasleduje krátke porovnanie s právnou úpravou 
referenda v Českej republike, ako mentálne, historicky, a právne najbližšou susednou krajinou. 
V druhej časti sa článok venuje samotným problémom, ktoré so sebou referendum prináša. 
Cieľom tejto práce je práve na tieto problémy poukázať. V práci dochádzame k záveru, že 
referendum je nevhodným spôsobom rozhodovania o dôležitých spoločenských otázkach 
v systéme zastupiteľskej demokracie, a vedie k nadmernej polarizácii spoločnosti, ktorá je 
často nebezpečná.   
 
Kľúčové slová: referendum, priama demokracia, zastupiteľská demokracia, populizmus, 
polarizácia, väčšina, kompromis  
 
Abstract 

The article deals with the referendum as a form of direct democracy and its place in the 
system of representative democracy. After the introduction, which outlines the legislation 
concerning the referendum in Slovakia and the controversy about its legal force, is followed by 
a brief comparison with the legislation concerning the referendum in the Czech Republic, as 
our mentally, historically, and legislatively closest neighbouring country. The second part deals 
with the problems that the use of referendum brings. The aim of this work is to point out these 
problems. In this work we come to the conclusion that a referendum is an inappropriate way of 
deciding on important social issues in the system of representative democracy, and leads to 
excessive polarization of society, which can be often dangerous. 
  
Keywords: referendum, direct democracy, representative democracy, populism, polarization, 
majority, compromise  

 
 

ÚVOD  
 
Poďme sa priamo a bez zástupcov porozprávať o referende. Pojem referendum sa 

pravidelne, každých niekoľko rokov, stane predmetom spoločenského diskurzu. Je to zväčša 
kvôli tomu, že vznikne iniciatíva na jeho uskutočnenie či už zo strany politikov, alebo občanov, 
alebo politikov, ktorí sa však tvária, že ide o čisto občiansku iniciatívu. V poslednom období sa 
tak deje opäť, a všetko nasvedčuje tomu, že nás čaká keď nie referendum samotné, tak určite 
dlhá diskusia o jeho možných predmetoch, dôsledkoch, a v neposlednom rade o jeho 
opodstatnení. Tento príspevok sa venuje primárne nevýhodám a nedostatkom tohto inštitútu 
priamej demokracie.  

Tento príspevok je rozdelený na niekoľko častí. V prvej sa najprv venuje právnemu 
rámcu referenda, jeho miestu v Ústave Slovenskej republiky, či polemikám Ústavného súdu 
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Slovenskej republiky o jeho právnej sile. Na záver prvej časti potom nahliadneme do Českej 
republiky a porovnáme priestor, ktorý referendu venoval slovenský a český ústavodarca. Aj 
keď naše dva štáty sú si mentalitou a novodobými historickými skúsenosťami veľmi podobné, 
toto porovnanie má za cieľ ukázať, že k referendu pristupujú v Českej republike značne 
striedmejšie. Druhá časť sa postupne venuje jednotlivým problémom, ktoré pri inštitúte 
referenda považujem za najpálčivejšie a v konečnom dôsledku za spoločensky nebezpečné, ich 
individuálnemu posúdeniu, a poukázaniu na výhody systému zastupiteľskej demokracie 
v porovnaní s inštitútom referenda.  

  
 

1 REFERENDUM A ÚSTAVA  
 
Slovenská republika, tak ako výrazná väčšina iných európskych či neeurópskych 

demokratických krajín, je demokraciou zastupiteľskou, a teda občania sa na správe vecí 
verejných podieľajú najmä prostredníctvom svojich volených zástupcov. Okrem tohto spôsobu 
spravovania krajiny majú však aj možnosť spravovať krajinu priamo, prostredníctvom 
inštitútov priamej demokracie, najmä referendom. Referendum môžu občania iniciovať, 
zúčastniť sa na ňom, a pomocou neho vyjadriť svoj názor k dôležitým politickým či 
spoločenským otázkam.  

Referendum je v slovenskom právnom poriadku obsiahnuté v niekoľkých právnych 
predpisoch, z ktorých najdôležitejším je, ako to už býva, ústava. Náznakom ho ústavodarca 
spomína už v prvom odseku druhého článku, kedy tvrdí, že : „Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“1  

Neskôr v texte sa už ústavodarca venuje inštitútu referenda priamo, pričom ho 
považoval za natoľko dôležitý prvok v našom právnom systéme, že mu venuje samostatný 
oddiel piatej hlavy ústavy.  

 
1.1 Právna sila referenda podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky  

Ako vo svojom Uznesení z 21. mája 1997 popísal Ústavný súd Slovenskej republiky:  
„Druhý oddiel piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky má pomenovanie Referendum. 
Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby 
bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú toto svoje 
oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky.“2 

Referendum, ak je úspešné, má právne účinky.3 V tomto momente je nutné poznamenať, 
že v slovenskej právnej terminológii treba rozlišovať medzi právnou silou zákonov 
„obyčajných“ a zákonov ústavných. Podľa tohto rozhodnutia výsledky referenda majú účinky 
s právnou silou „obyčajného“ zákona, avšak nie zákona ústavného. Právomoc tvoriť a prijímať 
ústavné zákony má totiž jedine Národná rada Slovenskej republiky. Opäť slovami Ústavného 
súdu SR: 

„Piata hlava Ústavy Slovenskej republiky sa člení na dva rovnocenné oddiely 
ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike. V prvom oddiele jej piatej hlavy sa 
upravujú podmienky zmeny Ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Ustanovením 
článku 72 sa právomoc zmeniť Ústavu priznáva Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň 
sa ním zaručuje, že nijaký iný štátny orgán nemôže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky.“4 

 
1 Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky 
2 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997, zverejnené v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky, čiastka 64, pod číslom 139/1997  
3 Čl. 98 ods. 2 ústavy: „Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“ 
4 Tamtiež.  
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„V referende podľa druhého oddielu piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky nemožno 
priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Prijatie návrhu v referende má ústavnú 
relevanciu v tom zmysle, že občania zúčastnení na hlasovaní ním Národnej rade Slovenskej 
republiky prejavujú svoju vôľu na zmenu Ústavy Slovenskej republiky tak, ako bola prejavená 
výsledkami tohto referenda.“5 

Ústavnému súdu Slovenskej republiky sa však počas svojej takmer 30 ročnej existencie 
neraz podarilo svoje vlastné vyjadrenie neskôr negovať, a urobil tak aj v tomto prípade. 
V Náleze z 28. októbra 2014 konštatoval nasledovné: 

„Za problémovejší okruh možno podľa názoru ústavného súdu považovať právne účinky 
referenda. Ústavná koncepcia referenda podporuje ich existenciu. Ústavou predpísané 
podmienky, ktoré je nevyhnutné splniť na to, aby konkrétne referendum bolo možné vyhlásiť (čl. 
95 ods. 1 ústavy)6 a aby potom bolo aj platné a úspešné (čl. 98 ods. 1 ústavy), 7 sú prísne.  

Z toho vyplýva vysoký stupeň legitimity výsledku platného referenda, ktorý potvrdzuje 
aj čl. 99 ods. 1 a 2 ústavy (výsledok referenda môže národná rada zmeniť alebo zrušiť svojím 
ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti a referendum v tej istej veci možno 
opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania). Materiálne pozadie výsledku 
referenda tak svedčí jednoznačne v prospech jeho právnych účinkov, veď návrhy prijaté v 
referende vyhlási národná rada rovnako ako zákon (čl. 98 ods. 2 ústavy).  

Pokiaľ by sa v tejto súvislosti nastolila možná kolízia medzi právnymi účinkami 
referenda a čl. 72 ústavy, podľa ktorého je národná rada jediným ústavodarným a 
zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, treba povedať, že z tohto článku ústavy 
nepochybne vyplýva, že národná rada je v sústave všetkých ostatných štátnych orgánov 
vykonávajúcich normotvorbu jediným ústavodarcom a zákonodarcom. To však nevylučuje iný 
spôsob prijímania všeobecne záväzných pravidiel správania s právnou silou zákona, prípadne 
ústavného zákona, konkrétne občanmi v referende.“8 

Ako bude neskôr z tohto príspevku zjavné, inštitút referenda so sebou nesie mnoho 
problémov a komplikácií aj bez nejasností ohľadom jeho právnej sily. Bolo by preto prospešné, 
keby Ústavný súd SR prišiel s definitívnym výkladom, či má úspešný výsledok referenda silu 
zákona „obyčajného“, alebo zákona ústavného. Príležitosť na to bude mať, zdá sa, už čoskoro.9 
 
1.2 Zahraničný príklad – Česká republika  

Na ilustráciu a porovnanie si dovoľujeme nazrieť do právneho poriadku Českej 
republiky, kde je inštitút referenda obsiahnutý omnoho strohejšie. V Ústave Českej republiky 
sa tak objavuje len nasledovné: 

„Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“10 
Český ústavodarca sa teda inštitútu referenda ako takému nevenuje vôbec, len stanovuje, 

za akých podmienok môžu občania rozhodovať o veciach verejných priamo, a nie 
 

5 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997, zverejnené v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky, čiastka 64, pod číslom 139/1997 
6 „Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo 
ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia 
Národnej rady Slovenskej republiky.“ 
7 „Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo 
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.“ 
8 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014 28. októbra 2014 
9 Ide konkrétne o referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady SR 
tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“. 
Prezidentka SR ohľadom tohto referenda podala na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, 
ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 
1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. 
10 Čl. 2 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ústava České republiky 
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prostredníctvom volených zástupcov. Na celoštátne referendum v podmienkach Českej 
republiky je teda potrebné schválenie ústavného zákona, ktorý by sa tomuto inštitútu priamej 
demokracie venoval, a stanovoval by jeho podmienky.  

Len na doplnenie, do dnešného dňa sa v poslaneckej snemovni českého parlamentu 
objavili desiatky návrhov ústavného zákona, ktorý by ustanovoval pravidlá celoštátneho 
referenda, z ktorých ani jeden nebol úspešný. Jediné celoštátne referendum, ktoré sa v Českej 
republike konalo, bolo referendum o pristúpení Českej republiky k Európskej únii, ku ktorému 
bol vydaný špeciálny ad hoc ústavný zákon.11 

Česi sú, ako vidíme, značne striedmejší, čo sa týka využívania referenda a iných 
inštitútov priamej demokracie v spravovaní vecí verejných.12 Dalo by sa s istým nadhľadom 
povedať, že v tomto ohľade nad našimi „bratmi“ vyhrávame (zatiaľ) v pomere 8:1. Žiaľbohu 
sa však nedá tvrdiť, že by šlo skutočne o výhru. Domnievame sa totiž, že toto je jeden z mála 
prípadov, kedy menej je naozaj viac.  

 
 

2 PROBLÉMY S REFERENDOM  
 

Už sme si v predstavili referendum, jeho miesto v právnom poriadku Slovenskej 
republiky, polemiku o jeho právnej sile, ktorú sám so sebou vedie Ústavný súd, a v krátkosti 
sme nahliadli do Českej republiky na českú ústavnoprávnu úpravu referenda. V nosnej časti 
tohto príspevku sa pozrieme na problémy a nedostatky, ktoré so sebou tento prvok priamej 
demokracie v systéme demokracie zastupiteľskej prináša.  

 
2.1 Polarizácia spoločnosti  

Predstavte si, že ste postavení pred otázku, či by ste radšej bývali na Antarktíde, alebo 
v samom strede púšte Gobi. Obe tieto možnosti sa bez preháňania dajú označiť za extrémne, na 
Antarktíde je predsa veľká zima, a dá sa predpokladať, že stred púšte Gobi je zase horúci, plný 
piesku, a nie veľmi pohostinný, technicky vzaté ste však dostali na výber, a nikto vás nenúti si 
vybrať tú, či onú možnosť.  

Ak nerobíte všetko pre to, aby ste sa vyhli spoločenskému diskurzu, (napríklad bývate 
na Antarktíde, alebo v strede púšte Gobi), zasiahne vás skôr či neskôr kampaň náruživých 
lyžiarov a staviteľov snehuliakov, ktorí sa vás budú snažiť presvedčiť, že púšť Gobi nesiaha 
Antarktíde ani po viazanie na lyžiarkach, pričom vášniví stavitelia hradov z piesku vám budú 
tvrdiť presný opak. Spoločnosť, postavená pred túto nezávideniahodnú dilemu, sa postupne 
rozdelí na dva tábory, z ktorých každý bude oduševnene stáť za svojim názorom a 
vytrvalo odmietať argumenty druhej strany.  

A vy, zmätený občan, ktorý by od začiatku najradšej býval v Liptovskom Mikuláši, 
alebo v Križovanoch nad Dudváhom, skrátka na mieste, ktoré by sa dalo pokojne označiť za 
kompromis medzi Antarktídou a púšťou Gobi, zrazu neviete, čo robiť.  

 
11 Ústavní zákon č. 515/2002 Sb. o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního 
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdejších ústavních zákonů 
12 Nepretržitá participácia je v dnešnej dobe nepredstaviteľná. Preto aj záujem o takéto „priame formy“ participácie 
na demokracii klesá, a to je možno aj čiastočne dôvod prečo sa ľudia zapájajú málo, resp. si vyberajú, do ktorého 
referenda sa zapoja. 
„Verejnomocenská regulácia je už natoľko rozsiahla, zasahuje toľko oblastí a takým zložitým a nepretržitým 
spôsobom, že obsluha tohto labyrintu je za hranicou možností a ochoty obyvateľov“ 
(PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M. 2019. Teória práva. 2 vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 80. ISBN 978-
80-89603-73-2.) 
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Áno, poviete si, ide o absurdnú situáciu, ktorá by sa nikdy nestala. Takáto otázka predsa 
nikdy predmetom referenda nebude,13 a keď sa chce niekto presťahovať hoci aj na Antarktídu, 
nech tak urobí. Čo koho do toho.  

Na absurdnom príklade sme sa však snažili ukázať, že eliminovať možnosti, ako 
odpovedať na dôležité otázky, na dva oproti sebe postavené extrémy, (v našom absurdnom 
prípade Antarktída či púšť Gobi, v prípade referenda zväčša áno či nie), je samo osebe také 
absurdné, ako nami v úvode tejto časti opísaná situácia.  

Možnosti totiž málokedy bývajú len dve. Čo však spôsobíme tým, že napriek tejto 
skutočnosti požadujeme od občanov, aby si vybrali len medzi absolútnym áno a absolútnym 
nie? Spoločnosť sa nevyhnutne rozdelí na dva tábory, pričom nebude priveľmi rešpektovať 
argumenty opačnej, „nepriateľskej“ strany.  

Stáva sa tak obzvlášť, keď ide o referendum o kultúrnospoločenských otázkach, a tak 
sa napríklad pri poslednom na Slovensku konanom referende14 spoločnosť rozdelila na 
„svätuškárov“ a „liberálov“, či tých, čo si nevážia tradičné hodnoty a tradičné rodiny, a tých, 
čo nerešpektujú práva menšín na normálny život a práva detí na existenciu mimo detských 
domovov, hoci aj v homosexuálnych rodinách.  

Zastupiteľská demokracia, rozhodovanie o dôležitých otázkach na pôde parlamentu, 
a väčšia rozmanitosť názorových skupín a parlamentných strán, ktoré zastupujú tie-ktoré 
názorové prúdy, tento konflikt „otupujú“, respektíve „zaobľujú“. V parlamentnej rozprave, pri 
dôslednom vypočutí si všetkých argumentov z viacerých, ako len z dvoch protichodných strán, 
je väčšia šanca na spoločenský konsenzus a dosiahnutie kompromisu.  

História referend na Slovensku nám dovoľuje predpokladať, že pokiaľ by nenastal 
zásadný spoločenský zlom, referendum bude vo väčšine prípadov neúspešné. Pri každom 
novom pokuse však hrozí, že spoločnosť zostane po momente zatvorenia hlasovacích 
miestností polarizovaná viac, ako bola pred ním.15  

 
2.2 Tyrania väčšiny  

James Madison v 10. liste federalistov z 22. novembra 1787, ktorý adresoval občanom 
štátu New York, varuje pred “čistou demokraciou” aj takto: “… že v sporoch znepriatelených 
strán sa neberie ohľad na verejné blaho; a že opatrenia sa príliš často prijímajú nie podľa 
zásad spravodlivosti či s prihliadnutím na práva menšiny, ale na základe prevažujúcej sily 
zaujatej a arogantnej väčšiny”.16  

Ako sme už spomínali vyššie, máločo má takú silu polarizovať17 spoločnosť ako 
referendum. Obzvlášť, keď v ňom môže víťaznú stranu od tej porazenej deliť pár hlasov. Nech 

 
13 Napr. čl.93 ústavy nám vytvára základný rámec, do ktorého ústavodarca vložil v prvom odseku obligatórne 
referendum, následne odsek dva určuje podmienku, kedy sa môže konať fakultatívne referendum. Avšak 
nešpecifikuje, čo je verejným záujmom. Odsek tri je negatívnym vymedzením referenda, keď určuje limity na 
základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. 
14 Referendum zo 7. februára 2015, tzv. Referendum o rodine  
15 K zostupu populizmu pozri ÖTSCH, W. - HORACZEK, N. 2020. Populismus pro začátečníky. České 
Budějovice: Petrinum, s.r.o., 2020, s. 17 - 25. ISBN 978-80-87900-12-3.  
K bipolarite spoločnosti, vzostupom populistov pozri FUKUYAMA,F.2019. Identita. Túžba po dôstojnosti 
a politika hnevu. Bratislava: Promedia, 2019. ISBN 978-80-8159-753-4. 
16 HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J. Listy federalistov. Bratislava : Kaligram, 2002. 116 s. ISBN 3 
80-7149-455-0. 
17 Bližšie k polarizácii spoločnosti v kampani pred referendom pozri DOMIN, M. 2015. Referendum a kampaň 
pred referendom 1. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, 2015, 
s. 1041. 
Porovnaj s BERDISOVÁ, L. 2014. K ne/súladu referenda o ochrane rodiny s Ústavou Slovenskej republiky. In 
Justičná revue, roč. 66, 2014, č. 10, s. 1247 - 1252 
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už referendum dopadne akokoľvek, je takmer garantované, že veľká časť spoločnosti bude 
nespokojná.  

Ak sa chce politik riadiť Machiavelliánskym “rozdeľuj a panuj”, nie je veľa lepších 
nástrojov, ako referendum o ťažkých hodnotových otázkach.  

Avšak úlohou liberálnej demokracie je nie podriadiť sa väčšine, ale ochraňovať práva 
menšiny,18 ktoré by mohli byť bez dostatočne silných obranných mechanizmov ohrozené. 
Jedným z týchto obranných mechanizmov je práve parlamentná forma vládnutia. Zatiaľ čo v 
parlamente je počuť aj zástupcov strany, ktorá vo voľbách nezískala veľký počet hlasov, v 
referende je vždy vypočutý len hlas víťaznej väčšiny. Menšina žiadne slovo nemá, nech je 
akokoľvek početná. 
 
2.3 Pilát Pontský  

Podľa Platóna je najlepším vládcom filozof, ktorý neustále hľadá pravdu, pozná ideu 
dobra, a nie je posadnutý mocou.19 Problém, ktorý nastáva, je, že adeptov, ktorí spĺňajú tieto 
podmienky, nie je veľa, a ak sa aj nejakí nájdu, zväčša nemajú túžbu vládnuť. To z nich však 
podľa Platóna robí ideálnych vládcov - strážcov poriadku. Moc mala byť najbezpečnejšia v 
rukách niekoho, kto po nej ani trochu netúži.  

Dnešnou alternatívou Platónovho vládcu filozofa by azda mohol byť napríklad predseda 
vlády, ktorý nemá ambíciu uchádzať sa o znovuzvolenie. Nemusí dbať na popularitu svojich 
krokov, môže robiť ťažké rozhodnutia, môže presadzovať reformy, ktoré sa často stretnú s 
počiatočným odporom verejnosti. Skrátka, všetky tie veci, ktoré by ho pravdepodobne stáli 
znovuzvolenie v najbližších voľbách. Keďže o ono znovuzvolenie neusiluje, môže vládnuť 
podľa svojho vedomia a svedomia, svojho programu, plniť svoje predvolebné sľuby, a 
nepodnikať kroky len na základe výsledkov prieskumov a rebríčkov obľúbenosti.  

Avšak, tak ako v Platónovej dobe,20 aj dnes sa nájde málo takých vládcov, ktorí si po 
jej prvom ochutnaní nechcú moc ponechať čo najdlhšie. Predvolebné sľuby sa tak nesplnia, 
veľké reformy sa neuskutočnia, a ťažké rozhodnutia sa buď uhrajú do autu, alebo politik nájde 
inú cestu, ako sa vyhnúť zodpovednosti.21  

Napríklad referendum. V zastupiteľskej demokracii majú však už z jej princípu 
rozhodovať politici, a tí majú za svoje rozhodnutia aj niesť zodpovednosť.22 Keď politici 

 
18 K ohrozeniu práv menšín cez inštitút priamej demokracie pozri SPÁČ, P. 2010. Priama a zastupiteľská 
demokracia na Slovensku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 176 - 180. ISBN 978-80-
7325-238-0. 
19 „Oproti tomu v Zákonoch je už Platón k neúplnosti a pocitovosti ľudského charakteru skôr skeptický. To je na 
jednej strane pomerne pesimistické, ale na druhej strane aj menej „idealistické“- preto sa o usporiadaní obce 
v Zákonoch hovorí ako o „druhej najlepšej obci“. To ho vedie k pokusu vytvoriť (vo všeobecnej rovine i detailoch) 
pravidlá, ktoré považuje za uskutočniteľné pre slabú a nepoctivú ľudskú povahu (týmito pravidlami sú zákony), 
a taktiež k rozvinutiu inštitucionálnej štruktúry, ktorá má túto vládu zákonov istiť.“ 
(Šejvl,M.: Idea právního státu v dějinách filozofie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2014. 41s) 
20 V 20.storočí sa Platónovi za toto ideálne zriadenie štátu dostáva kritiky. Pojmy spravodlivosti či dobra nemohli 
zakryť skutočnosť, že tento štát bol riadený len niekoľkými vyvolenými, kde vládla cenzúra či vzdelanie sa 
dostávalo len niekoľkým privilegovaným členom spoločnosti. 
„Práve preto sa o Platónovi hovorí i ako o nepriateľovi „otvorenej spoločnosti“ (Karl Raimund Popper), ktorá 
necháva na nás ako svoj život urobíme dobrým a krásnym; iný autori ho rovno považujú za predchodcu uvažovania 
o totalitárnom, dokonca aj totalitnom štáte.“ 
(Šejvl,M.: Idea právního státu v dějinách filozofie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2014. 42s.) 
21 Porovnaj túto kritiku s VERHULST, J. - NIJEBOER, A. 2007. Priama demokracia: fakty a argumenty súvisiace 
so zavedením občianskej iniciatívy a referenda. Brusel: Democracy International, 2007, s. 66. ISBN 978-90-7882-
005-5. 
22 Porovnaj ĽALÍK, T. 2016. Ústavný súd a parlament v konštitutívnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 
s.r.o., 2016, s. 35 - 37. ISBN 978-80-8168-224-7. 
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rozhodnú zle, volič si to má pamätať, a v najbližších voľbách vyjadrí nesúhlas s ich 
rozhodnutiami napríklad tak, že ich už voliť nebude.  

Zvolí si iných reprezentantov, ideálne takých, ktorí mu už pred voľbami jasne 
odprezentujú, aké rozhodnutia od nich môže očakávať. Nech sme totiž akokoľvek presvedčení, 
že referendum je potrebný a demokratický nástroj, a že ľudia si zaslúžia sa k niektorým 
spoločenským či politickým otázkam vyjadriť priamo, nie prostredníctvom zástupcov, budú to 
napokon predsa len parlament a vláda, kto bude rozhodnutie ľudu aplikovať do praxe.  

Keď takmer 52 percent hlasujúcich v referende o Brexite rozhodlo, že Veľká Británia 
má vystúpiť z Európskej únie, o jednotlivých aspektoch onoho vystúpenia rozhodovali opäť len 
politici. Briti neorganizovali každý mesiac nové referendum, v ktorom by sa rozhodovalo o 
technických detailoch Brexitu. Nebolo žiadne referendum o hraniciach s Írskom, o spoločnom 
trhu, ani o ekonomickej migrácii. Politici sa však pri každom kroku mohli vyhovárať, že ľud sa 
vyjadril, ako sa vyjadril, a oni konajú len na základe spoločenskej objednávky.  

Nebolo by lepšie, keby v parlamente prebehla informovaná diskusia o každom 
problematickom bode takého dôležitého kroku, zásadného pre budúcnosť krajiny? Keby každá 
strana sporu dostala priestor vyjadriť sa a argumentovať? A keby nakoniec rozhodli politici, 
ktorí by po tejto diskusií a argumentoch mali dostatok informácií, a nie občania, ktorí dostatok 
informácií nemajú? 

 
2.4 Všemocná plenta  

Ja, ako volič, ktorý sa rozhodol participovať v referende, prídem do volebnej miestnosti, 
postavím sa za plentu, vyberiem si jednu z možností, hlasovací lístok vložím do obálky, obálku 
vložím do urny, odchádzam.  

Ešte v ten večer, prípadne na druhý deň ráno, sa dozviem, ako referendum dopadlo. Ak 
sa ho zúčastnil dostatočný počet ľudí, referendum bolo úspešné, a teda jeho výsledok bude o 
niekoľko dní vyhlásený Národnou radou, a bude mať silu zákona. Možno som za tento výsledok 
hlasoval, možno nie, nikto okrem mňa nevie.23  

Možno budem o pár týždňov, keď zistím, čo moje rozhodnutie skutočne znamená, s 
výsledkom nespokojný, a tak budem tvrdiť, že som hlasoval inak. Každopádne, moja 
zodpovednosť za tento výsledok skončila, keď som opustil hlasovaciu miestnosť. Naopak v 
parlamente sa, až na pár zákonom daných výnimiek, hlasuje verejne. Občan si vie bez 
problémov vyhľadať, ktorý poslanec ako hlasoval v ktorej veci, a vie sa na základe tejto 
informácie rozhodnúť, či ho tento poslanec zastupuje dobre, alebo mu už v ďalších voľbách 
nedá hlas.  

Takisto predseda vlády svoje rozhodnutia verejne prezentuje, a aj keď sa pokojne môže 
vyhovárať na odborníkov, ministrov, bývalé vlády, alebo iné štátne orgány, konečné 
rozhodnutie musí spraviť on, a teda politická zodpovednosť je na jeho pleciach. Za dôležité 
politické rozhodnutia totiž musí byť niekto zodpovedný. No keď sme za ne zodpovední všetci, 
nie je za ne vlastne zodpovedný nikto. 

 
2.5 Občan a jeho vedomosti  

"Volič je úplne ho**o. Nevie nič. Fakt nevie nič. O ničom nevie nič. (...) Nevie, čo je to 
HDP, čo sú to verejné financie, nič. Tí ľudia vnímajú iba totálny absolútny povrch. Absolútny 
povrch.“24 

 
23 V referende ide o rozhodnutie osôb ako individualít- sú navzájom izolovaný (aj plentou), absolútne tam chýba 
zdieľanie a poučenie sa z diskusie, dialóg a aj akákoľvek deliberalizácia. Porovnaj s ŠIMÍČEK, V. (ed.) 2016. 
Přímá demokracie. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, 2016, s. 52. ISBN 978-80-210-8351-
6. 
24 MIKUŠOVIČ, D. „Volič je hovno.“ Ako sa Haščák a Penta podľa Gorily snažili ovplyvňovať 
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Keď médiá zverejnili časť nahrávky Gorila, na ktorej sa oligarcha Jaroslav Haščák nie 
veľmi pozitívne vyjadruje o svojich spoluobčanoch a spoluvoličoch, stretlo sa to s 
pochopiteľnou vlnou rozhorčenia. Jeho vyjadrenie bolo odsudzované ako prejav arogancie a 
povýšeneckosti niekoho, kto vďaka svojmu bohatstvu a moci nemá žiadnu úctu k bežnému 
občanovi.  

Znamená to však, že nemal pravdu? Nevníma väčšina ľudí naozaj len absolútny povrch? 
Vedia občania, čo sú verejné financie a čo je HDP?  

Demokracia je ako arašidové maslo. Bez arašidového masla môžete mať arašidy, ale 
bez arašidov nemôžete mať arašidové maslo. Takisto demokratov môžete mať bez demokracie, 
ale demokraciu bez demokratov... Veď viete.  

Základom demokracie je preto demokraticky zmýšľajúci a najmä informovaný volič.25 
Volič, ktorý sa zaujíma o stav vecí verejných, o programy a ciele jemu blízkych politických 
strán, a vo voľbách sa rozhoduje nie impulzívne a na základe emócii a osobných sympatií či 
antipatií, ale na základe čo najväčšieho množstva získaných informácii.  

Ak si neinformovaný volič vyberie za svojho zástupcu do parlamentu niekoho, s kým je 
následne nespokojný, pretože o ňom pred voľbami nemal dostatok informácií, problém je na 
strane voliča, nie na strane politika. Očakávať totiž od politikov, že nám pred voľbami ponúknu 
kvalitne vypracovaný program, z ktorého nám budú jasné ich ciele a hodnoty, keď im každé 
ďalšie parlamentné voľby ukazujú, že vedia uspieť aj bez toho, je v tom najlepšom prípade 
naivné.  

Je rozumné dať tomuto neinformovanému voličovi viac moci? Viac možností, aby 
rozhodoval o veciach priamo? Znamená viac demokracie automaticky lepšiu demokraciu?26 
Jedným z najväčších problémov referenda je, že zjednodušuje veľmi zložité a komplexné 
problémy, na ktorých riešení sa často nezhodnú ani najväčší odborníci na danú problematiku, 
na jednoduchú otázku s možnosťami áno alebo nie.  

Dovolíme si predpokladať, že bežný občan nerozumie všetkému a nevidí do budúcnosti. 
Môže sa teda stať, že v referende rozhodne o téme, o ktorej nemá dostatok vedomostí, a navyše 
mu, a ani nikomu inému nie nie v tej chvíli jasné, čo toto rozhodnutie bude v konečnom 
dôsledku znamenať. Aj pri úspešnom referende totiž občan rozhoduje takpovediac len 
o cieľovej destinácii, pričom trasu a dopravný prostriedok vyberú opäť len politici.  

Uvedomujeme si, že by bolo naivné myslieť si, že politici na Slovensku rozumejú 
všetkému a vidia do budúcnosti, prostriedkov na získanie chýbajúcich informácií a na 
ovplyvnenie budúcich krokov však majú omnoho viac, ako bežný občan, a navyše sú za robenie 
ťažkých rozhodnutí platení.  

Nedostatky v zastupiteľskej demokracii sa nevyriešia tým, že budeme mať viac 
demokracie priamej, ale tým, že budeme riešiť nedostatky v tej zastupiteľskej. Napríklad tak, 
že si dáme väčší pozor v tom, koho volíme za svojich zástupcov.  

 
politiku (nahrávka)... In Denník N. [online]. 16/10 2019. [cit: 2020-11-15]. Dostupné na internete: 
‹https://dennikn.sk/1619802/volic-je-hovno-ako-sa-hascak-a-penta-podla-gorily-snazili- 
ovplyvnovat-politiku/›. 
25 Druhou premennou, s ktorou treba počítať je nízka miera informovanosti a taktiež obrovský tok informácii, ktoré 
musí spracovať v krátkom časovom horizonte. Preto často využívame tzv. informačné skratky alebo názory 
prirodzených autorít, ktorým dôverujeme. 
„Výhrady tohto typu formuluje aj C. Schmitt, keď konštatuje ako fakt, že: „masa oprávnených voličov nemusí byť 
vždy primerane poučená a že jej chýba potrebná odbornosť, schopnosť úsudku, a tak ďalej” a že aj vo vzťahu k 
základným politickým otázkam spoločenstva „musia byť technické, špecializované informácie a podrobnosti 
technickej expertízy rozhodnuté kompetentným a zodpovednými technickými odborníkmi. Tieto záležitosti 
nemôžu byť spracované masou oprávnených voličov.“ (PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M. 2019. Teória práva. 2 
vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 79. ISBN 978-80-89603-73-2.) 
26 Porovnaj SARTORI,G: Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1997. 24-27s. ISBN 80-7115-049-5. 
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ZÁVER  
 

Uvedomujeme si, že akýkoľvek zásah či obmedzenie jediného inštitútu priamej 
demokracie, ktorý Ústava Slovenskej republiky pozná, bude pravdepodobne označený za 
kontroverzný a nestretne sa so všeobecným pochopením ani vo vnútri akademickej obce, nieto 
u laickej verejnosti.  

Úlohou tejto práce nebolo ukázať, že zastupiteľská demokracia, či už na Slovensku, či 
v ktorejkoľvek inej krajine, funguje bezchybne, a nie je na nej čo zlepšovať. Domnievame sa 
však, že priama demokracia má nedostatkov omnoho viac, a našim cieľom bolo na tieto 
nedostatky poukázať.  

V krajine, kde občania vykonávajú svoju moc prostredníctvom volených zástupcov, by 
sa, keď už pripustíme existenciu referenda, malo toto uskutočňovať len naozaj v krajných 
prípadoch, kedy sa rozhoduje o mimoriadne dôležitých otázkach pre budúcnosť krajiny 
a každého občana žijúceho v nej, nie pri každom poryve vetra verejnej mienky, či na popud 
každého opozičného politika nespokojného s výsledkom nedávnych parlamentných volieb.  

350 000 podpisov potrebných na vyhlásenie referenda sa nájde takmer vždy, pretože 
časť spoločnosti bude zákonite vždy s niečím nespokojná. Je toto však dôvod na to, aby sme 
spoločnosť viac polarizovali a aby sa politici mohli zbavovať zodpovednosti za svoje 
rozhodnutia, lebo „ľudia rozhodli“?  

Zástancovia referenda sa radi stavajú do pozície bojovníkov za demokraciu, ktorí len 
stoja na strane ľudu a chcú mu dať právo sa čo najväčšmi podieľať na chode štátu. Pri bližšom 
pohľade na časť politického spektra, s ktorou sa títo bojovníci za demokraciu zväčša najviac 
stotožňujú sa nevieme ubrániť pocitu, že tí, ktorí sa tvária ako strážcovia demokracie, by sa jej 
najradšej čo najrýchlejšie zbavili.  
 
 
SUMMARY  
 

We are aware that any intervention in, or restriction of the only form of direct democracy 
known by the Constitution of the Slovak Republic will probably be described as controversial 
and will not meet with general understanding within the academic community, let alone the 
general public. 

The purpose of this work was not to show that representative democracy, whether in 
Slovakia or in any other country, works flawlessly, and there is nothing to improve on it. 
However, we believe that direct democracy has many more shortcomings, and our aim was to 
point out these shortcomings. 

In a country where citizens exercise their power through elected representatives, given 
the existence of a referendum, this should only be used in extreme cases, when decisions are 
made on extremely important issues for the country's future and for every citizen living in it, 
not after every small change of public opinion, or at the instigation of any opposition politician 
dissatisfied with the outcome of the recent parliamentary elections.  

The 350,000 signatures needed to call a referendum are almost always found, because 
part of society will naturally always be dissatisfied with something. But is this a reason to make 
society more polarized and for politicians to be relieved of responsibility for their decisions 
because "people have spoken"? 

Proponents of the referendum like to take the position of democracy fighters, who are 
just on the side of the people and want to give them the right to participate as much as possible 



~ 130 ~ 

 

in the running of the state. Taking a closer look at the part of the political spectrum with which 
these democracy fighters tend to identify most, we cannot help feeling that those who pretend 
to be the guardians of democracy would like to get rid of it as quickly as possible. 
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Uhlíková neutralita v oblasti budov 
 

Carbon neutrality in the sphere of buildings 
 

Daniela Slodičáková 
 
 
Abstrakt 

Cieľom tejto práce bolo sprostredkovať návrhy týkajúce sa budov, ich renovácie a 
transformácie na stavby s nízkou produkciou uhlíka, pričom napĺňanie tohto cieľa sa dá 
realizovať modifikáciou štandardov pri výstavbe či už nových rodinných domov, panelových 
domov alebo odlišnou metódou, a síce dosahovanie energetickej úspornosti formou renovácie 
zatepľovania a iných vhodných metód ale aj renováciou, hĺbkovou obnovou už existujúcich 
budov, pričom implementáciou vhodných metód sa produkcia uhlíka dá znížiť v percentuálnej 
rovine od 60 do 90 %.  
Nepochybne dôležitým krokom je aj výsadba prírodných pohlcovačov (stromy) a ich náhrada, 
v prípade ich využitia na stavebné účely, nakoľko je nespochybniteľný fakt, že drevo je 
stavebným materiálom vhodným na absorpciu uhlíkových zlúčenín. Zároveň slúži aj na 
zadržiavanie vodných zdrojov, hlavne v svojej koreňovej sústave, čo spôsobí koncentráciu vody 
na našom území, takže ide o nepochybné plus. 
Z dokumentu Nízkouhlíkovej stratégie Slovenskej republiky do roku 2030 sú známe viaceré 
zaujímavé opatrenia ako napríklad podpora energetického sektora preukazujúceho efektívne 
znižovanie skleníkových plynov. Prípadne finančná podpora regiónov a progresívna hĺbková 
obnova už existujúcich budov, za účelom zníženia tepelných alebo energetických strát.  
 
Kľúčové slová: nízkouhlíková stratégia, zelené zóny, zelené strechy, zelené fasády, drevo, 
fotovoltaické panely, zelené verejné obstarávanie,  
 
Abstract 

The aim of this work was to accustom the reader with proposals for buildings, their 
renovation and transformation into low carbon producting buildings, while fulfilling this goal 
can be achieved by modifying the standards in the construction of new houses, prefabricated 
houses and ... Or renovation, deep renovation of yet existing buildings, and by the 
implementation of suitable methods can reduce carbon production by 60 to 90%. 
Undoubtedly, an important step is the planting of natural absorbers (trees) and their 
replacement, in the case of their use for construction purposes, as it is undisputable fact, that 
wood is a building material suitable for the absorption of carbon compounds. At the same time, 
it also serves to retain water resources, especially in its root system, which will cause a 
concentration of water in our territory, so it is an undoubted plus. 
From the Low Carbon Strategy of the Slovak Republic until 2030, several interesting 
measurements are known, such as the support of the energy sector proving the effective 
reduction of greenhouse gases. Alternatively, financial support to the regions and progressive 
in-depth renovation of existing buildings, in order to reduce heat or energy losses. 
 
Key words: Low carbon strategy, green zones, green roofs, green facades, wood, photovoltaic 
panels, green public procurement, 
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Tento príspevok ponúka prehľad opatrení zaručujúcich dekarbonizáciu v oblasti 

budov,1 resp. zníženie emisií uhlíkových zlúčenín na prijateľné minimum za pomoci 
obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaické panely, veterné turbíny), návrhy na motiváciu 
zainteresovaných osôb, najmä finančnou dotáciou, prípadne nízko-úročnými 
pôžičkami/hypotékami s podmienkou splnenia prísnych energetických štandardov. 
Dekarbonizáciou máme na mysli proces, kedy sa snažíme v priemysle, ale aj v iných 
odvetviach znižovať množstvo uhlíkových zlúčenín na takú mieru, akú sú reálne prírodné či iné 
pohlcovače schopné pohltiť. Teda ak sú schopné pohltiť povedzme 11,7 gigaton za rok, v tom 
prípade sa snažíme dosiahnuť takúto číselnú hodnotu produkcie uhlíkových zlúčenín. V jadre 
sme sa zamerali na použitie materiálov ako je napr. drevo, pričom je nevyhnutná odvetná akcia 
v podobe výsadby nových stromov, nakoľko strom ako prírodný pohlcovač má schopnosť 
viazať uhlík a absorbovať ho, avšak redukciou tejto dôležitej suroviny sa znižujú schopnosti 
absorbovať uhlíkové zlúčeniny. Obligatórnym krokom je použitie obnoviteľných zdrojov 
(napríklad fotovoltaické panely) a nevyhnutný progres smerujúci k metódam uskladnenia takto 
vyrobenej energie, ak sa nachádza v stave nadprodukcie, k tomuto zväčša dochádza v letných 
mesiacoch, pričom v zimných mesiacoch dochádza k opačnému javu, ktorý by sa dal zvrátiť 
uskladnením tejto nadbytočnej energie. Implementácia zelených riešení (zelené strechy 
a fasády) vedia dobre poslúžiť aj k zachytávaniu vody na našom území.  
V ďalšej časti uvádzame, že optimálna spotreba energie domácich spotrebičom môže významne 
napomôcť pri dopyte energie ako aj k nižším účtom za (elektrinu a i...)  
Hĺbkovou obnovou budov je možné znížiť tepelné a energetické straty v rozmedzí o 60 až 90 
% oproti predošlému stavu.  
Strategickým krokom je aj rozširovanie znalostí architektov pri hĺbkovej obnove budovy 
s ohľadom na nízku produkciu uhlíka.  
 
 
1 UHLÍKOVÁ NEUTRALITA - POJEM 

 
Uhlíková neutralita2 predstavuje stratégiu, ktorej cieľom je rozsiahla dekarbonizácia, ku 

ktorej sa signujúce strany (štáty) zaviazali za účelom skvalitnenia životného prostredia, 
simultánne sa zaviazali podniknúť kroky na naplnenie stanoveného cieľa.  
Konsenzus vyjadrený formou podpisu týkajúci sa Parížskej klimatickej dohody signalizuje 
seriózny záujem participujúcich signatárov prevziať povinnosť do roku 2050 podniknúť 
nevyhnutné kroky, ktorých účelom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality a teda zredukovať tak 
produkciu uhlíka na takú mieru, akú je možné aj reálne odstraňovať. Ide teda o dosiahnutie 
equilibria pri produkcii uhlíka, a jeho reálnou elimináciou.  
Veľmi dôležitú úlohu v napĺňaní vyššie stanoveného cieľa hrajú zachytávače uhlíka, do ktorých 
zaradzujeme prírodne alebo umelo vytvorené systémy, ktoré disponujú schopnosťou pohlcovať 

 
1 V tomto zmysle si dovoľujeme upozorniť čitateľa, že autorka používa pojem budova, ktorý síce stricto sensu nie 
je v stavebnom zákone zadefinovaný, avšak spomína sa napríklad v § 43b a 43c s adjektívami nebytové a bytové, 
pričom pojem stavba je zastrešujúci pojem, avšak budova ako taká v zmysle či už bytovej alebo nebytovej tvorí 
užšiu elipsu, nakoľko pojem stavba sa využíva v asociácii s adjektívami líniová, pozemná, inžinierska , teda ide 
o všeobecný pojem, zároveň stavba nemusí mať steny, ale musí mať strechu v zmysle SZ, čiže môže ísť napríklad 
o altánok, a to či už s využitím na bytové alebo nebytové účely, ktoré majú aj steny, teda za týmto účelom 
používame pojem užší, teda budovu, ktorá je samozrejme postavená zo stavebných výrobkov má oporné 
steny(múry) , strechu, a je diverzifikovaná do viacerých jednotiek (izieb).  
2 Čo je to uhlíková neutralita a ako ju môžeme dosiahnuť do roku 2050? [online].2020, [cit. 2021-03-22].Dostupné 
na internete: <https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190926STO62270/co-je-to-uhlikova-
neutralita-a-ako-ju-mozeme-dosiahnut-do-roku-2050˃.  
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väčšie množstvo uhlíka, ako je ich reálna produkcia tohto chemického prvku/zlúčeniny. 
Menovite mysliac pôdu, lesy, oceány. Z údajov vyplýva, že tieto prírodné pohlcovače ročne 
pohltia 9,5 až 11 gigaton oxidu uhličitého ( CO2) , avšak naša reálna produkcia CO2 sa 
pohybuje na úrovni 37,1 gigaton, čo je nepomerne vyššie číslo, ktoré treba zredukovať na tú 
úroveň ,ktorú je reálne či už prírodný alebo umelo kreovaný zachytávač schopný pohltiť. Tým, 
že naša produkcia je ďaleko vyššia ako naša redukcia vyššie zmienenej zlúčeniny, našou úlohou 
v tomto smere je podniknúť kroky na stabilizáciu predmetnej situácie. Ďalšou sakrálnou úlohou 
na naplnenie stanoveného cieľa je prerozdelenie emisií naprieč rôznymi sektormi. Príkladom 
môže byť investícia do obnoviteľných zdrojov, napríklad fotovoltaických panelov, 
napredovaním v oblasti energetickej úspornosti nákupom spotrebičov s optimálnou spotrebou 
v spojení s optimálnym výkonom . 
Právny podklad na napĺňanie vyššie stanovených cieľov možno nájsť vo vyhláške č.532/2002 
Z. z. , vyhláške vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, konkrétne v § 21,3 kde ministerstvo kladie dôraz na energetickú hospodárnosť pri 
chode stavby, a nakoľko pri starších stavbách tento aspekt nekorešponduje s cieľom tohto 
ustanovenia, musí sa napraviť tento nepriaznivý stav, a síce tým, že tú energetickú 
hospodárnosť bude zvyšovať viacerými spôsobmi, ako renováciou, nastavením simulácií či už 
tepelných alebo simulácií zameraných na denné svetlo, ideálne v súčinnosti s prvkami 
obnoviteľných zdrojov (fotovoltaické panely). Za účelom dosiahnutia energetickej 
hospodárnosti budov formou realizácie hĺbkovej obnovy predmetných budov, je potrebné 
obzvlášť v prípade budov s tepelnými stratami a energetickými únikmi zabezpečiť súlad medzi 
ideálom, ktorý je vyjadrený v § 21, a aktuálnym stavom, pričom tieto dva póly nie sú v súzvuku.  
Ďalším právnym podkladom, ktorý nás núti ísť metódou šetrnou k životnému prostrediu, kladúc 
dôraz na odstraňovanie javov s negatívnym dopadom na životné prostredie, je príloha č.1 
nariadenia európskeho parlamentu a rady č.305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované 
podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
89/106/EHS, ktorá zmieňuje nasledujúce:  
Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali 
hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho 
celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii 
neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku: 
 
a)uvoľňovania toxických plynov; 
b)emisie nebezpečných látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), skleníkových plynov 
alebo nebezpečných častíc do vzduchu v interiéri alebo exteriéri; 
Pre nás obzvlášť dôležité je teda písmeno b, kde panuje konsenzus členských štátov v tom 
ohľade, že budova nemá predstavovať nadmernú záťaž vo vzťahu k životnému prostrediu 
v oblasti emisií skleníkových plynov, kde zlúčenina CO2  a iné zlúčeniny uhlíka nepochybne 
patria.  

 
3 ods.1 § 21 zmieňuje nasledujúce: Stavba sa musí navrhnúť a postaviť tak, aby bola počas užívania energeticky 
hospodárna vzhľadom na klimatické podmienky a predpokladaný účel užívania. V tomto zmysle si dovolíme 
podotknúť, ak stavba a jej materiály majú vysokú energetickú spotrebu, tak logicky k existuje lepšia alternatíva, 
novšie budovy, už môžu spĺňať aspekt energetickej hospodárnosti, v tom prípade, by mal vlastník predmetnej 
budovy, ktorá v takomto smere zlyháva, pristúpiť k renovácii tejto staršej stavby, a snažiť sa o obnovu v takej 
réžii, aby táto stavba bola energeticky hospodárna (napokon, pomôže to aj jemu, pretože bude mať nižšie účty za 
energie) . 
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Slovenská republika, ako aj ostatné členské štáty Európskej únie, ako bolo uvedené , sa 
zaviazala byť uhlíkovo neutrálna do roku 2050, zároveň medzikrok k tomuto finálnemu cieľu 
predstavuje vypracovaná nízkouhlíková stratégia do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, 
pričom v nižšie uvedených bodoch sú selektované tie opatrenia, ktoré majú spojitosť 
s renováciou budov, prípadne zvyšovania odbornosti akreditovaných architektov, čo má 
prispieť k hĺbkovému poznaniu v oblasti obnovy budov nachádzajúcich sa vo vlastníctve štátu, 
avšak nielen v nich.  
 
Z európskej legislatívy je možné vidieť rastúci záujem na tom, aby došlo k obnovovaniu budov 
a ich zatepľovaniu, aby sa zamedzilo energetickým stratám, a síce je možné vidieť tento rastúci 
záujem v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES, menovite v článku 5 o vzorovej úlohe budov verejných subjektov, 
ktorý zmieňuje nasledovné:  
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 2010/31/EÚ, každý členský štát zabezpečí, 
aby sa od 1. januára 2014 každoročne obnovovali 3 % z celkovej podlahovej plochy 
vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej 
správy tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť stanovené 
príslušným členským štátom podľa článku 4 smernice 2010/31/EÚ. 
Miera obnovy vo výške 3 % sa vypočíta z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou 
úžitkovou podlahovou plochou nad 500 m2, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej 
správy dotknutého členského štátu a ktoré každoročne k 1. januáru daného roku nespĺňajú 
národné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť stanovené podľa článku 4 
smernice 2010/31/EÚ. Uvedená hranica sa zníži od 9. júla 2015 na 250 m2. 

 
Takéto opatrenie a požiadavka na obnovu budov zatepľovaním prípadne využívaním produktov 
s označením energy star má nepochybnú výhodu v tom, že šetrí množstvo energie vynaloženej 
na prevádzku budovy, čím sa znižujú účty za energetickú spotrebu (teplo, elektrina...), avšak 
zároveň to môže znamenať, v prípade energie z obnoviteľných zdrojov, kedy jej môže byť 
menej napríklad z dôvodu zníženej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov (aspoň čo sa 
týka fotovoltaických panelov) počas zimných mesiacov, cez ktoré napr. fotovoltaické panely 
majú nižšiu produkciu prispieť k nižšiemu dopytu po energii.  
V zmysle uvedeného článku 5 by bolo vhodné navýšenie percentuálneho bodu v oblasti obnovy 
budov vo vlastníctve štátu, ideálne sa snažiť motivovať aj súkromný sektor, nielen finančnou 
pomocou vo forme nízkoúročných pôžičiek, ale aj implementáciou takých finančných 
inštrumentov, kedy sa vlastníci budov s vyššími emisiami ako je zaužívaný štandard, budú 
zdaňovať, prípadne oznámiť, že tí ktorí spĺňajú energetické štandardy a pokračujú v znižovaní 
spotreby a zároveň sú adresátmi finančnej pomoci, budú odmenení odpustením časti tejto 
finančnej pomoci. Týmto by sa tým, ktorí by prevádzkou určitej stavby snažili prispieť k 
ochrane životného prostredia, vyplatil ich pozitívny zámer, a formou zdaňovania by sa dalo 
prinútiť osoby, ktoré bývajú prípadne sú vlastníkmi budovy s vyššou energetickou spotrebou 
pretransformovať na ecofriendly mode. 
 
1.1 Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti4 

1) Za účelom energetickej efektívnosti aktívne monitorovať dodržiavanie princípov 
zeleného obstarávania, pričom je nevyhnutné dbať na spotrebu energie a produkciu 
emisií v trvaní životného cyklu opatrenia.  

 
4 Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, [online], [cit. 
2021-03-22], str.38 - 39. dostupné tu: <https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/˃ 
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2) Navýšenie energetickej úspornosti z 30 % na 60 % (obnova budov vhodnou metódou 
môže znížiť produkciu uhlíka až na 90 %). Takéto opatrenie renovácie budov vyplýva 
aj z nízkouhlíkovej štúdie vypracovanej Slovenskom a SB  

( Svetová banka) ).  
3) Jedným z cieľov uvedených v strategických plánoch do roku 2030 je podstatne zrýchliť 

tempo renovácie verejných budov. V súvislosti s týmto cieľom považujeme za vhodné 
poskytnúť finančné dotácie, ktoré môžu celú túto obnovu budov zatraktívniť pre 
vlastníkov takýchto starších rodinných domov alebo vlastníkov starších budov vo 
všeobecnosti. Vhodnou metódou by bola pôžička na zateplenie s veľmi nízkym úrokom 
(povedzme 1 %).  

4) Zamerať sa pri procesoch obnovy budov na ich hĺbkovú obnovu, kedy vykonávané 
procesy sú v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania.  

5) Implementácia finančných podporných mechanizmov pochádzajúcich z fondov 
Európskej Únie a SR, a ich použitie by malo smerovať na hĺbkovú obnovu vysoko 
tepelno – stratových budov. Nepochybne nasledujúcim dôležitým krokom je kreácia 
fondu, kde finančné prostriedky budú určené na obnovu budov v Bratislavskom kraji 
v súlade s princípmi verejného zeleného obstarávania  

6) Kreácia viaczdrojových fondov určených pre rozvoj regiónov, tzv. regionálne fondy 
rozvoja, ktoré by umožňovali financovanie dekarbonizačných opatrení v relevantných 
regiónoch (formy financovania od grantových až po revolvingové, a to nielen zdrojov 
EÚ a príslušného spolufinancovania, ale všetkých zdrojov tak verejných, ako aj 
neverejných). 

7) Aktívna participácia a finančná podpora smerujúca na zvýšenie odbornosti projektantov 
a stavebných firiem, týkajúcej sa hĺbkovej obnovy budovy.  

8) Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, zameriavajúc sa na realizovanie opatrení 
v sektore vykurovania a chladenia, kde cieľom je stúpajúca krivka dekarbonizácie 
dodávok tepla do budov zo systémov diaľkového vykurovania a chladenia. 
Poskytovanie pomoci (finančnej alebo inej) účinným systémom CZT( centrálne 
zásobovanie teplom) s dodávkou tepla z obnoviteľných zdrojov energie ( OZE), 
odpadového tela z priemyselných a energetických procesov na ekonomicky 
nákladovom využívaní OZE, napríklad lokálne dostupnej biomasy /biometánu 
a odpadov.  

9) Modernizácia existujúcich systémov CZT v oblasti tepelnej energetiky.  
10) Použitie nových systémov diaľkového vykurovania v dolinách a kotlinách 

a implementácia obnoviteľných zdrojov energie v týchto systémoch. Simultánne je 
potrebné klásť dôraz na efektívne prerozdeľovanie nákladov týkajúce sa zavádzania 
opatrení do praxe.  

11) Extenzia monitorovacieho systému energetickej efektívnosti prevádzkovaného 
Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou s cieľom vytvorenia unifikovaného 
databázového centra, pokrývajúceho súkromný ako aj verejný sektor obnovy budov 
v SR.  

12) Zavádzanie efektívnych inovatívnych finančných mechanizmov za účelom 
zatraktívnenia implementácie (zelené dlhopisy a zelené bondy,5 audity energetických 
úspor, garantované energetické služby, aukčný systém na nákup energie, zvýhodnené 

 
5 Ide o poskytnutie úľav tomu okruhu osôb, ktorí si kladú za dôraz zlepšovať klimatické podmienky, teda sa snažia 
o nastolenie takého režimu, ktorý je priateľský voči životnému prostrediu, dlhopisy tohto typu v sebe zosobňujú 
daňové úľavy a oslobodenie od dane, za účelom zatraktívnenia pre investorov, ktorí sa rozhodujú pre investíciu, 
a nakoľko iné dlhopisy sú predmetom zdanenia, tento aspekt nezdaniteľnosti môže predstavovať veľké plus.  
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pôžičky prostredníctvom revolvingových fondov, finančný mechanizmus tipu bonus-
malus, hypotéky so zvýhodnenou sadzbou pre energeticky úsporné budovy).  

13) Inštalácia a zavádzanie inteligentných meracích systémov v energetických sústavách a 
zariadeniach, vrátane distribúcie a dodávke plynu , to platí v prípade, ak prínos pre 
konečného spotrebiteľa významne prevýši nad nákladmi na zavedenie daných 
systémov,  

14) Sankcie, ktoré motivujú znečisťovateľov na transformáciu prínosnú pre životné 
prostredie  

15) Zdysfunkčnenie poskytovania dotácií na environmentálne škodlivé projekty, ako sú 
napr. uhlie alebo na biomasu z neudržateľných zdrojov.  

16) Vytvoriť pravidlá na čerpanie prostriedkov z finančných podporných mechanizmov 
z EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti tak, aby oprávnenou osobou bol aj sektor 
energetiky, ktorý vie preukázať klesajúcu tendenciu produkcie skleníkových plynov.  

17) Pomoc tzv. ESCO spoločnostiam (energy service companies), poskytovateľom 
energetických služieb s garantovanou úsporou pre verejný sektor tzv. EPC (Energy 
Performance Contracting)6 . 

18) Podporovať evolúciu tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu za účelom zvýšenia 
dostupnosti tepelných čerpadiel aj pre skupiny obyvateľstva s nízkym príjmom.  

19) Sledujúc cieľ zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, kladúc dôraz na aktívne 
uplatňovanie pasívnych prvkov a pasívnych technológií v budove, sústrediť sa na 
klesajúci trend prestupu tepla prechádzajúci cez obvodový a strešný plášť, aktívna 
aplikácia riešení využívajúcimi prírodu, výsadba zelene v uliciach miest, na 
parkoviskách ( fungujúce v prospech klímy a simultánne ako nástroj na energeticky 
aktívne plochy), využívanie ekologicky prijateľných riešení ako sú zelené strechy alebo 
fasády.  

20) Potreba vzdelávania, zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti o uvedených 
opatreniach a ich prospešnosti simultánne so spoluprácou pri zlepšovaní kvality 
životného prostredia. 7 

 
1.2 Zelené verejné obstarávanie – definícia8  

Zelené verejné obstarávanie má markantnú silu pri presadzovaní politík súvisiacich 
s ochranou životného prostredia, a v tomto ohľade môže byť elementárnym komponentom pri 
dosahovaní energetickej úspornosti spôsobom, ktorý sa budeme snažiť nižšie deskriptívne 
popísať.  
Zelené verejné obstarávanie predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny 
dopad obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom uplatňovania tzv. 
environmentálnych charakteristík. 
Zelené verejné obstarávanie signalizuje postup, pri ktorom orgány verejnej správy disponujúce 
kompetenciou organizovať verejné obstarávania, dbajú na environmentálny dopad 
obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác metódou aplikácie environmentálnych 
charakteristík.  

 
6 dlhodobo známa a v zahraničí osvedčená metóda realizácie energeticky úsporných projektov. Prioritnou oblasťou 
uplatnenia EPC sú budovy verejného sektora, princíp tejto metódy však možno uplatniť aj v iných sektoroch a 
energetických systémoch – napríklad v priemyselných budovách, systémoch CZT alebo pri verejnom osvetlení. 
7 Viac tu: Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, [online], 
[cit. 2021-03-22], str.38 - 39. dostupné tu: <https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/˃,  
8 Zelené verejné obstarávanie, [online], [cit. 2021-03-22], dostupné tu: <https://www.minzp.sk/obehove-
hospodarstvo/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie/˃ 
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Ide o jeden z viacerých politických nástrojov dobrovoľného charakteru (absencia akýchkoľvek 
sankcií v prípade obídenia) použiteľných v oblasti životného prostredia, charakteristickou črtou 
je absencia vynútiteľnosti a absencia prítomnosti akejkoľvek sankcie za nedodržanie daných 
postupov, tieto princípy nenachádzajú svoju oporu vo finančných stimuloch. Ide o nástroj 
preventívnej stratégie uplatňovaný vo forme opatrení zameraných na očistu životného 
prostredia.  
Zelené verejné obstarávanie je primárne upravené v týchto právnych predpisoch:  
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových 
vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Uznesenie vlády SR č.590 zo 14. decembra 2016 k návrhu Národného akčného plánu pre zelené 
verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020.  
Za významné benefity zeleného verejného obstarávania považujeme:  

1) Napĺňanie osobitných cieľov a povinností v oblasti životného prostredia napríklad 
energetická účinnosť, prezervácia prírodných zdrojov, znižovanie produkcie oxidu 
uhličitého = CO2 ), 

2) Skvalitnenie sociálnych a zdravotných podmienok života  
3) Úspora nákladov a ich následné prerozdelenie na iné dôležité projekty, 
4) Prinavrátenie dôvery občanov, podnikov a spoločnosti vo vzťahu k verejnej správe 
5) Podpora a následná implementácia inovácií,  
6) Napredovanie evolúcie konkurencieschopnosti environmentálnych tovarov a služieb 

a extenzia trhu o spomínané produkty.  
V tomto ohľade považujeme za nesporne dôležitý postup a cieľ, kedy sa verejní obstarávatelia 
pri zadávaní zákazky na spotrebiče napr. do kancelárskych priestorov, ale aj výrobkov v iných 
oblastiach, budú snažiť nastaviť kritériá a požiadavky v takých medziach, aby tieto výrobky 
spĺňali atribút eco – friendship a aby boli energeticky hospodárne, nakoľko, aj keď existujú 
formy energie z obnoviteľných zdrojov a ak potenciálne v budúcnosti budú zavedené do praxe 
mechanizmy slúžiace na uskladnenie energie z OZE, tak takéto uskladnenie má svoje limity, 
a tieto záložné zdroje energie budú pravdepodobne spotrebované počas zimných mesiacov, 
nakoľko napr. energia z fotovoltaických panelov je aktuálna prevažne v letných mesiacoch. 
V zimných už menej úmerne slnečnej energii, a v tom čase sa bude podľa nášho názoru 
využívať táto naskladnená energia. 
Zákon o verejnom obstarávaní nekladie medze v uplatňovaní environmentálnych aspektov v 
žiadnej fáze, ktoré sú neoddeliteľným komponentom procesu verejného obstarávania menovite:  
1. podmienky účasti, 
2. technické požiadavky pri opise predmetu zákazky, 
3. kritériá na vyhodnotenie ponúk,  
4. pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.9 
Príklad na inštrumenty, ktoré má zadávateľ verejnej zákazky k dispozícii pri podmienkach 
účasti, majúc na zreteli dopad na životné prostredie: 
požiadavka zadávateľa zákazky na preukázanie sa certifikátom konfirmujúcim splnenie 
požiadaviek noriem pri systémoch environmentálneho manažérstva, vydavateľom ktorého 
môže byť nezávislá inštitúcia, prípadne príslušný orgán iného členského štátu (principle of 
mutual recognition).  
V zmysle vyššie uvedeného zadávateľ zákazky, zohľadňujúc dopad na životné prostredie, dá 
do podmienok účasti vypracovávanie štúdie, ktorej účelom bude vyhodnocovanie dopadov na 

 
9 Viac tu: Zelené verejné obstarávanie, [online].2017, [cit. 2021-03-22]. Dostupné na internete: 
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1675/Z_VO. 
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životné prostredie, prípadne si zadá podmienku, že pri vyhodnocovaní návrhov extenzuje dobu 
rozhodnutia z dôvodu posúdenia dopadov na životné prostredie a najdôležitejším elementom 
pri výbere výhercu bude hrať element neškodnosti voči životnému prostrediu. 
 
 
2 UHLÍKOVO NEUTRÁLNA BUDOVA – TRI ELEMENTÁRNE KOMPONENTY 

 
Definíciu uhlíkovo neutrálnej budovy spĺňa taká stavba, ktorá dosahuje equilibrium 

v oblastiach prevádzky, na základe zabudovaných materiálov, a v súvislosti s dopravou.  
V prvej kapitole sme si vo všeobecnosti načrtli, aké sú ambície Slovenskej republiky v oblasti 
nízkouhlíkovej politiky a ekonomiky, avšak v tejto kapitole sa snažíme bližšie priblížiť, tak ako 
to je uvedené v názve témy, spôsoby, ktorými sa dá dosiahnuť uhlíková neutralita pri výstavbe 
nových stavieb/budov, prípadne obnovy už existujúcich stavieb, nachádzajúcich sa v štátnom 
fonde budov. 
 
2.1 Uhlíková neutralita prevádzky  

Ide o produkciu energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov takého množstvo energie, 
ktoré absolútne pokryje potreby budovy (chladenie, kúrenie, vetranie osvetlenie, 
elektrospotrebiče a rôzne iné...) v priebehu roka. Ak zdrojom energie je fotovoltaika, v tom 
prípade musí splniť takú podmienku, ktorá hovorí, že nadprodukcia elektrickej energie v 
letných mesiacoch sa v množstve vyrovná spotrebe energie z iných zdrojov v zimných 
mesiacoch.  

 
2.2 Uhlíková neutralita z hľadiska zabudovaných materiálov 

Najschopnejším materiálom, ktorý možno použiť na napĺňanie cieľa, je podľa nášho názoru 
drevo. Na tomto mieste však považujeme za potrebné podotknúť, že ak pristúpime k spotrebe 
dreva, nevyhnutným ďalším krokom je výsadba nových stromov v časti lesa, kde sme spôsobili 
výrub tohto stavebného materiálu, ideálne však aj na parcele, ktorej budeme vlastníkom, 
nakoľko stromy v svojej koreňovej sústave zadržiavajú vodu, ktorá potom neuteká z nášho 
územia a zostáva stále predmetom štátneho vlastníctva, a my ju môžeme prezervovať pre ďalšie 
generácie.  
Budova vyrobí z obnoviteľných zdrojov také množstvo energie, že na 100 % pokryje svoju 
potrebu (kúrenie, chladenie, vetranie, osvetlenie, spotrebiče, atď.) behom roka. V prípade 
fotovoltaiky vyrobí počas slnečných mesiacov aspoň taký nadbytok elektrickej energie, ktorý 
sa rovná množstvu, ktorý potrebuje v priebehu zimy dodať z iných zdrojov. 
Druhou dôležitou stratégiou je zvoliť také materiály, prípadne obnoviteľné zdroje, ktoré 
vyprodukujú energiu na spotrebu, ktorú má budova, ale nadbytkom sa vyváži uhlík viazaný 
v materiáloch z ktorých bola stavba postavená.  
 
2.3 Uhlíková neutralita z hľadiska dopravy 

Tretím esenciálnym aspektom je motivovanie ľudí, aby využívali efektívne verejné 
dopravné prostriedky, prípadne využívali bicykle na prepravu alebo v ďalšej variante autá 
s nízkymi emisiami.10 
Riešenia, ktoré sme si vyššie predstavili, vyžadujú svoju implementáciu za účelom dosiahnutia 
uhlíkového equilibria.  
Uhlíkovo neutrálna budova v oblasti prevádzky  
Ako sa navrhuje uhlíkovo neutrálna budova? 

 
10 SŮRA, S.2020.What is a carbon neutral building? [online].  2020,Part 1, [cit. 2021-03-22]. Dostupné na 
internete: <https://www.linkedin.com/pulse/what-carbon-neutral-building-part-1-samuel-s%C5%AFra/˃. 
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V predošlej časti sme sa venovali tomu, že budova môže byť uhlíkovo neutrálna v troch 
oblastiach: 

 
Obrázok č.1 -  tri elementárne komponenty pri dosahovaní uhlíkovej neutrality 
V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa navrhuje uhlíkovo neutrálna budova v oblasti prevádzky. 
 
 
3 NÁVRH UHLÍKOVO NEUTRÁLNEJ BUDOVY V OBLASTI PREVÁDZKY 

 
Ak sa budova v oblasti energií spolieha na obnoviteľné zdroje partikulárne fotovoltaické 
panely, častým faktom býva nadbytok kreovanej energie, teda jav, kedy fotovoltaické panely 
vyprodukujú väčšie množstvo elektrickej energie, než aká je potrebná na chod budovy, pričom 
nadbytok sa môže odpredať do elektrickej siete, prípadne prepožičať budove v okolí. Avšak 
toto prepožičanie môže byť zjavne problematické, ak aj stavby v okolí majú ambíciu byť 
uhlíkovo neutrálne. Prípadne nielen okolité stavby, ale aj mestská časť alebo mesto. V tom 
prípade sa použije riešenie, kedy sa táto nadbytočne vyprodukovaná energia využije na 
priemyselné účely alebo na účely dopravy. Ďalšou zaujímavou alternatívou môže byť aj 
gravitačná batéria, pričom tu musí dôjsť k čerpaniu väčšieho množstva vody na vyvýšené 
miesto alebo použiť inú inovatívnu formu. S napredovaním v oblasti technológií vodíkových 
článkov bude možné a ekonomicky výhodnejšie uskladniť energiu v podobe vodíka a v zime ju 
prostredníctvom elektrolýzy získať späť. 
Odhliadnuc od témy obnoviteľných zdrojov, nepochybne esenciálnym krokom je zníženie 
potreby energie (teda ide o redukciu jej množstva) a prípadne doplniť efektívnymi 
technológiami. Až v druhom kroku sa vyžaduje implementácia obnoviteľných zdrojov. Ak sa 
tento vyššie zmienený postup nerešpektuje, len ťažko možno dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. 
Dôvodom bude vysoké množstvo energie dodávané z obnoviteľných zdrojov určené na 
prevádzku budovy. Taktiež plocha strechy a fasád budov nemusí byť dostatočná na inštaláciu 
fotovoltaických panelov. (plocha fasády + strechy < plocha panelov) . Zároveň tento mylný 
postup by zapríčinil ekonomickú neudržateľnosť. Z toho vyplýva jednoznačný záver, a síce 
znižovanie spotreby energie je jednoznačne efektívnejší a lacnejší postup.  
Dôležitým míľnikom na dosiahnutie zníženia spotreby energie na chod budovy sú simulácie, 
fungujúce na princípe hodinového časového kroku.11 Disponujú kapacitou posúdiť vplyv 

 
11Elementárnym komponentom pri posudzovaní minimálnych štandardov na energetickú hospodárnosť budov je 
v súčasnosti výpočet potreby energie na základe mesačnej alebo ročnej metódy, avšak takýto výpočet má v sebe 
problematický aspekt, nakoľko nezohľadňujú výrobu fotovoltaiky a jej vlastnú spotrebu v budove, preto sa 
navrhuje pri posudzovaní hospodárnosti budovy využívať metódu hodinového časového kroku. Na túto tému viac 
tu:  Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie [online].  2019, 
[cit. 2021-05-30]. ]. Dostupné na internete: < https://www.energie-portal.sk/Dokument/dimenzovanie-fotovoltiky-
v-budove-umoznuje-najlepsie-hodinovy-vypocet-potreby-energie-105081.aspx˃. 
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rôznych opatrení a variantov na spotrebu a správania budovy, zároveň sa snažiac prísť 
s optimálnymi riešeniami. Ich precíznosť je vyššia v komparácii s mesačným časovým krokom. 
Nevyhnutnosť simulácií sa odráža pri nastavovaní vlastností okien a veľkostiam umiestnenia 
okien. Tieto simulácie majú za cieľ získať čo možno najväčšie množstvo denného svetla 
a simultánne aby veľkosť týchto okien nespôsobovala veľké tepelné straty. V tomto prípade je 
na mieste použiť simuláciu denného svetla. Moderné simulačné nástroje tvoria obligatórny 
prvok pri návrhových procesoch budovy.12 
Najfrekventovanejšie sa uplatňujúce technológie sú tepelné čerpadlá v spojení 
s nízkoteplotnými odovzdávacími prvkami. Nepochybne dôležitým komponentom je aj faktor 
spotreby kancelárskych zariadení (Energy Star) počítačovej techniky, domácich spotrebičov 
(A+++ trieda) , ak ide o rezidenčné projekty, model správania užívateľov (konkrétne mysliac 
vypínanie monitorov počas krátkej neprítomnosti) , výťahy na regeneratívny pohon atď. 
Kompenzácia uhlíka vyprodukovaného v rámci offsetingu. Metóda riešenia tohto problému je 
ekonomicky obťažná a nie celkom spoľahlivá. Ide o zakúpenie certifikátov od správcu schémy, 
ktorej obsahom je výsadba a spravovanie vegetácie viažucej uhlík v biomase. Problematická 
skutočnosť zostáva pri neistote, či tieto stromy nebudú predčasne vyrúbané a spálené. Z tohto 
dôvodu, ak sa uhlíková neutralita dosiahla predošlými čiastkovými krokmi (prevádzka budovy, 
zabudovaný uhlík a transport), táto možnosť nie je potrebná.  
Kreácia uhlíkovo neutrálnej budovy je náročná, ale nie nemožná, čo potvrdzujú budovy 
spĺňajúce tieto prísne kritériá. Poskytnúť dôkaz prostredníctvom merania o uhlíkovej neutralite 
je náročné, a z tohto dôvodu sa certifikácie udeľujú počas fázy návrhu a fázy prevádzky. 
Zároveň sa poskytuje budove lehota 3 rokov na to, aby sa odhalili chyby a došlo k ich náprave.  

 
 

4 HĹBKOVÁ OBNOVA BUDOV  
 
Ďalším nemenej dôležitým subcieľom je renovácia, resp. obnova už existujúcich budov, ich 

zatepľovanie a zvyšovanie energetickej účinnosti. Metódou zatepľovania a obnovy budov 
možno znížiť produkciu oxidu uhličitého pri prevádzke budovy v rozpätí od 60 % do 90 %. 
Nepochybne výhodným benefitom je aj implementácia opatrení súvisiacich s kreáciou zelených 
striech a zelených stien ( výsadba rastlín či už na strechách budov alebo na ich fasádach, ktorých 
nesporným benefitom je zadržiavanie vlahy v koreňových sústavách, simultánne spôsobujú 
znižovanie teploty a očistu okolitého vzduchu). Kvalitnou obnovou budovy sa dá zabezpečiť, 
aby sa počas letných mesiacov vzduch neprehrieval a nebolo potrebné zakúpiť klimatizáciu.13 
Obnova budov nám vie uľahčiť cestu k uhlíkovej neutralite – Budovy pre budúcnosť 
 
 
5 MODIFIKÁCIE V LEGISLATÍVE  

 
Všetky tieto opatrenia slúžiace na splnenie cieľa nízkouhlíkovej ekonomiky so sebou 

prinášajú jeden kľúčový komponent. Modifikáciu legislatívy a sprísnenie pravidiel energetickej 
efektívnosti a ukladanie sankcií za nesplnenie vztyčných bodov. To obnáša všetky 
zainteresované osoby motivovať na participáciu pri prostrediu prospešných opatrení a súlad 
participantov s konfigurovanými pravidlami. K tomu potrebujeme prísnejšie štandardy 

 
12 SŮRA, S.2020. Uhlíkovo neutrálna budova – 2. časť [online].  2020,Part 1, [cit. 2021-03-22]. Dostupné na 
internete:< https://www.linkedin.com/pulse/uhl%C3%ADkovo-neutr%C3%A1lna-budova-2-
%C4%8Das%C5%A5-samuel-s%C5%AFra/˃. 
13 NIKODÉMOVÁ, K. obnova budov nám vie uľahčiť cestu k uhlíkovej neutralite dostupné tu: < 
https://bpb.sk/obnova-budov-nam-vie-ulahcit-cestu-k-uhlikovej-neutralite/ 
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odvracajúce sa od nestabilných rýchlo sa míňajúcich zdrojov (uhlie, nestabilná biomasa) a 
orientáciu na obnoviteľné zdroje (veterné turbíny, fotovoltaické panely a i...). Z tohto dôvodu 
sakrálnou súčasťou napĺňania cieľa je zmena podmienok stavebného povolenia, vyžadovanie 
implementácie obnoviteľných zdrojov, pričom nesplnenie podmienok by mohlo mať za 
následok diskréciu oprávneného správneho orgánu odmietnuť vydať stavebné povolenie s 
požiadavkou na odstránenie negatívnych javov, škodiacich životnému prostrediu.  
Relevantné právne predpisy súvisiace s energetickou hospodárnosťou:  

1) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, 

2) zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“), 

3) zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

4) vyhláška MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

5) vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o EHB“). 

 
 
ZÁVER 

 
Cieľom nášho príspevku bolo priblížiť čitateľovi opatrenia prijaté za účelom naplnenia 

cieľa uhlíkovej neutrality v oblasti budov, teda využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
(fotovoltaické panely, veterné turbíny), orientáciu na energickú efektívnosť a úsporu, finančná 
podpora projektov na vyššie spomenutý cieľ, ukladanie sankcií znečisťovateľom, edukácia 
širokej verejnosti o prospešnosti chystaných projektov, zároveň sme poukázali na používanie 
vhodných metód hĺbkovej obnovy budov nachádzajúcich sa vo vlastníctve štátu, výsadbu 
zelene ako prírodných zachytávačov oxidu uhličitého. Podpora projektov, ktoré znečisťujú 
životné prostredie, by sa s ohľadom na cieľ uhlíkovej neutrality mala pozastaviť a finančnú 
pomoc zamerať či už na energetické projekty podporujúce klesajúcu krivku emisií 
skleníkových plynov, šírenie osvety o zavedených opatreniach a ich veľký prínos pre 
skvalitnenie životného prostredia. Nepochybne dôležitým aspektom je obnova už jestvujúcich 
budov, ktorých tepelné straty sú vysoké a poskytovanie dotácií na ich hĺbkovú obnovu, pričom 
vhodnými metódami obnovy sa dá zredukovať produkcia uhlíka v rovine 60 až 90 % oproti 
pôvodnej spotrebe.  

 
 

SUMMARY  
 
The aim of our work was to accustom the reader  with the measures created to meet the carbon 
neutrality of buildings, e.g. the use of renewable energy sources (photovoltaic panels, wind 
turbines) focus on energy efficiency , financial support for projects to the above mentioned 
goal, imposing sanctions on polluters,  educating public about the benefits of the planned 
projects, we also learned that using appropriate methods of deep restoration of state-owned 
buildings, planting greenery as natural carbon absorbers, we also get to know the fact  that 
support for projects that pollute the environment with regard to our the objective will be 
suspended and financial assistance will focus on energy projects supporting the declining GHG 
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emission curve, the spread of education and the measures put in place, and their great 
contribution to improving the environment. Undoubtedly, an important aspect is the restoration 
of existing buildings, whose heat losses are high and necessary financial aid for their deep 
restoration, while suitable restoration methods can reduce carbon production by 60 to 90% 
compared to the original consumption. 
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Welfare zvierat 
 

Welfare of animals 
 
 

Bc. Rebeka Fridrichová 
 
 
Abstrakt 

Článok sa zaoberá problematikou welfare, resp. dobrých životných podmienok pre 
zvieratá, ktorá je úzko spätá s právami zvierat. V príspevku vysvetľujem cudzí pojem 
,,welfare“, osobitne v súvislosti so zvieratami, ďalej približujem päť úrovní, päť potrieb a päť 
sfér welfare zvierat, ktoré slúžia ako vodidlo pri určovaní dodržiavaní prirodzených potrieb 
zvierat. Príspevok sa venuje aj metódam odhadu welfare zvieraťa, teda ako je možné zistiť, či 
konkrétne potreby u zvieraťa splnené sú, alebo nie sú. Komplexný pohľad na skúmanú 
problematiku dopĺňa rozbor slovenskej právnej úpravy obsiahnutej v Trestnom zákone 
a Zákone o veterinárnej starostlivosti. Súčasťou príspevku sú aj výsledky odborných stanovísk 
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a problematika klietkového chovu sliepok. 
 
Kľúčové slová: welfare zvierat, pohoda zvierat, dobré životné podmienky, chov, týranie, 
bolesť, potreba. 
 
Abstract 

The article deals with the issue of animal welfare, which is closely linked to animal 
rights. In the article, I explain the foreign concept of "welfare", especially in relation to animals, 
I also approach five levels, five needs and five spheres of animal welfare, which serve as a 
guide in determining compliance with the natural needs of animals. The article also deals with 
the methods of estimating the welfare of the animal, how it is possible to determine whether the 
specific needs of the animal are met or not. A comprehensive view of the researched issues is 
complemented by an analysis of the Slovak legislation contained in the Criminal Code and the 
Veterinary Care Act. The article also includes the results of expert opinions of the European 
Food Safety Authority and the issue of caged chicken farming. 
 
Keywords: animal welfare, animal welfare, welfare, breeding, cruelty, pain, need 
 
 
ÚVOD 

 
Práva zvierat spojené s problematikou ich welfare, resp. dobrými životnými 

podmienkami zvierat, sú aktuálnou témou nie len u nás na Slovensku, ale tiež v iných krajinách. 
Aktivisti za práva zvierat zakladajú rôzne združenia či spolky za účelom dosiahnutia zmeny 
v legislatíve každého štátu. Welfare zvierat pojednáva o určitom aspekte práv zvierat, a to 
právach na ich pohodlie.  

V článku rozoberám, čo to znamená welfare zvierat a aké otázky s tým aktuálne súvisia, 
ďalej bude načrtnutých päť úrovní, päť potrieb a päť sfér welfare zvierat. V skratke predstavím 
tiež metódy, ktoré slúžia na odhad welfare u toho ktorého zvieraťa.  

Právna úprava v tejto oblasti sa v posledných rokoch veľmi posunula, preto priblížim 
vybrané zákony a ich právnu úpravu so zameraním na welfare zvierat v nich.  
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Na záver rozoberiem ako príklad welfare u zvierat problematiku klietkového chovu 
sliepok.  

 
 

1 POJEM WELFARE ZVIERAT 
 
Welfare sa najčastejšie prekladá a používa vo význame ,,blahobyt“ alebo ,,dobré životné 

podmienky“, a to najmä v súvislosti s chovom, dovozom či držaním zvierat. 
Sčasti by som to prirovnala k základným ľudským právam a slobodám, ktoré patria nám, 

ľuďom. Rovnako ako tieto ľudské práva a slobody boli rokmi formulované do dnešnej podoby, 
welfare a teda akási obdoba tých zvieracích práv sa stále vyvíjajú. Tak, ako si ľudia kedysi 
neuvedomovali potrebu priznať rovnaké práva na život každému jednému človeku, bez ohľadu 
na ich etnický pôvod, či rovnaké práva rôznym pohlaviam (napr. typické volebné právo žien), 
obdobne si niektorí ľudia dnes ešte stále neuvedomujú dôležitosť priznať niektoré práva, resp. 
podmienky na život zvieratám. 

Osobne si myslím, že welfare zvierat môže dopomôcť k zlepšeniu právneho stavu v 
oblasti práv zvierat, welfare je však stále len určité minimum, ktoré musí byť splnené, aby bolo 
možné zvieratá chovať, predávať, užívať z nich produkty, a to či už vo veľkochovoch alebo v 
testovacích laboratóriách. 

Pojem welfare tak zastrešuje podmienky pre jednotlivé individuálne potreby živočíchov, 
a to fyziologické potreby ako je prostredie, výživa a celkový zdravotný stav, potreby správania, 
ktoré by mali byť prirodzené a individuálne charakteristické pre každý druh, a potreby 
bezpečnosti, ktoré predstavujú potrebu a dôležitosť predchádzať či zabrániť týraniu a 
zanedbávaniu zvierat. 

Európska únia v rámci auditu preskúmava dobré životné podmienky chovu, držania či 
usmrcovania zvierat vo svojich členských krajinách. Takéto systémy úradných kontrol sú 
kľúčovým faktorom na zabezpečenie presadzovania noriem v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat. ,,Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) poskytla v roku 2008 
nasledujúcu definíciu dobrých životných podmienok zvierat: „Zviera žije v dobrých 
podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene 
a netrpí nepríjemnými stavmi ako je bolesť, strach a úzkosť.“ Koncept dobrých životných 
podmienok zvierat je zakotvený v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v 
ktorej sa zvieratá uznávajú ako cítiace bytosti.1 

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) vo svojom dokumente 
o zásadách welfare zvierat uvádza nasledovné: ,,Welfare zvierat je citlivou témou a pre rôznych 
ľudí môže znamenať čosi iné. Navyše sú pojmy „welfare“ a „pohoda“ často používané ako 
synonymá. Vo vedeckých slovníkoch momentálne neexistuje univerzálne akceptovaná 
definícia welfare zvierat, každopádne tie, ktoré sa najčastejšie používajú, obsahujú množstvo 
rovnakých myšlienok a princípov. Vo vedeckej literatúre existuje viacero navrhovaných 
definícií pojmu welfare zvierat, napríklad „Stav jedinca (zvieraťa) z hľadiska jeho snahy 
vyrovnať sa s prostredím“ (Broom, 1986). Takisto sa navrhovalo, že pri definícii welfare by 
sme sa mali pýtať nasledujúce dve otázky: „Sú zvieratá zdravé?“ a „Majú zvieratá to, čo 
potrebujú?“ (Dawkins, 2008). Welfare zvierat teda viac menej odkazuje na telesnú a mentálnu 

 
1 Dobré životné podmienky zvierat v EÚ. 2018. In opeuropa.eu. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na 
internete: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/sk/>.  
 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/sk/
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pohodu zvierat – prakticky teda, ako sa jednotlivé zvieratá majú, mentálne a telesne, v danom 
čase.2  

 
1.1 Päť úrovní welfare zvierat 

Ako som už spomenula, plne stotožniť welfare a zvieracie práva sa tak úplne nedá. 
Stotožniteľné by mohli byť, ak by sme welfare sledovali cez 5 bodovú klasifikáciu úrovne 
welfare, uvedenú v tabuľke nižšie, konkrétne cez jej 1. bod – úroveň požadovanú zvieratami. 
Zvieracie práva ako také možno vnímať viac zamerané na ochranu samotného práva na život 
každého zvieraťa.   

 
5 bodová klasifikácia úrovne welfare:3 

ÚROVEŃ WELFARE CHARAKTERISTIKA 
1. požadovaná zvieratami Zaistenie ideálnych podmienok z hľadiska zvierat. 
2. morálna Zaistenie takých podmienok chovu 

a zaobchádzania so zvieratami, o ktorých sa človek 
domnieva, že najlepšie zaisťujú prežívanie 
spokojného života zvieraťom. 

3. právna Zaistenie podmienok chovu zodpovedajúcim 
minimálnym štandardom chovu predpísaným 
právom. 

4. ekonomická Zaistenie minimálnych požiadaviek nevyhnutných 
pre dosahovanie produkcie . 

5. postačujúca k zachovaniu života Zaistenie len základných životných potrieb. 
 
1.2 Päť potrieb welfare zvierat 

Z historického hľadiska bol významný medzníkom rok 1965, kedy vo Veľkej Británii 
vystupňoval verejný záujem o starostlivosť zvierat v intenzívnych chovoch hovädzieho 
dobytka, a to k nezávislému zhodnoteniu welfare farmových zvierat. Následne, na základe 
uverejnenej Brambellovej správy o tomto zhodnotení, vznikla Rada pre welfare farmových 
zvierat Veľkej Británie. Rada bola nezávislým orgánom, ktorý stanovil Päť slobôd ako rámec 
pre dosiahnutie welfare potrieb farmových zvierat, ktoré boli v roku 2006 premenované na Päť 
potrieb, už však ako rámec pre dosiahnutie welfare potrieb vodných pre všetky domáce 
zvieratá.4 

Nasledujúcich Päť potrieb welfare zvierat tak predstavuje užitočný rámec pre poskytnutie 
základných požiadaviek welfare zvierat, ktoré by im mali poskytovať chovatelia: 
1. Potreba primeraného prostredia (prostredie poskytujúce ochranu a komfort s tichým 
miestom na odpočinok, štandardné príslušenstvo na toaletu, a zaistenie možnosti pohybových 
aktivít v hygienickom prostredí.) 

 
2 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 
3 MÜLLEROVÁ, Hana - STEJSKAL, Vojtech. 2013. Ochrana zvířat v právu. s.88. Praha : Academia. 490 s. 
ISBN 978-80-200-2317-9. 
4 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 



~ 148 ~ 

 

2. Potreba primeraného kŕmenia (potrava by mala zaistiť fyziologické a behaviorálne potreby. 
Adekvátnosť výživy vieme zmerať pomocou zmeny hmotnosti alebo pomocou skóre 
telesnej/svalovej kondície a primeraného príjmu krmiva a vody.) 
3. Potreba možnosti prejaviť prirodzené správanie sa (prejavy prirodzeného alebo druhu 
typického správania sa ako je používanie toalety, schovávanie alebo interakcia s ľuďmi alebo 
inými zvieratami. Napríklad: zvieraťu, ktoré je zatvorené v klietke alebo držané na reťazi, je 
bránené v tejto potrebe, nakoľko nedokáže poznávať prostredie či dostatočne sa hýbať.)  
4. Potreba ustajnenia/umiestnenia s alebo mimo iných zvierat (niektoré z našich spoločenských 
zvierat si osvojili správanie vyžadujúce život v sociálnych skupinách, iné zas takmer 
samotársky životný štýl. Je potrebné vždy posudzovať individuálne, či je zviera spoločenské 
alebo samotárske, to závisí od ranej socializácie, ale aj genetiky alebo predchádzajúcej 
skúsenosti zvieraťa.)  
5. Potreba ochrany pred bolesťou, utrpením, poranením alebo chorobou (to znamená potrebnú 
absenciu či predchádzanie poranení ako sú rezné rany, odreniny, alebo ochrana pred infekciami, 
parazitmi alebo inými ochoreniami, rovnako tiež poskytnutie potrebnej liečby v prípade 
vyskytnutia choroby.)5 

,,Tieto potreby berú do úvahy telesné a mentálne welfare zvieraťa a vyžadujú si od 
chovateľa znalosť potrieb živočíšneho druhu v jeho opatere. Zoznam potrieb nie je konečný, 
poskytuje však užitočný rámec a kategorizáciu možných záujmov welfare. Systém ustajnenia 
môže, napríklad, poskytnúť zvieraťu všetky potreby pre jeho dobré telesné zdravie ako sú voda, 
kŕmenie, teplo a prístrešok, preto je, zo zdravotného hľadiska, zvieraťu poskytnutý vysoký 
štandard welfare. Na druhú stranu však môže byť rovnaký systém ustajnenia veľmi 
obmedzujúci z hľadiska možnosti prejaviť svoje normálne správanie, preto je z tohto hľadiska 
zvieraťu poskytovaný zlý štandard welfare. Pravdepodobne najviac relevantné pre welfare 
zvierat je, ako sa zviera v skutočnosti cíti.“6 

 
1.3 Päť sfér welfare zvierat 
V ďalšej časti sa budeme venovať modelu piatich sfér welfare zvierat, ktoré boli vyvinuté 
profesorom Davidom Mellorom z Massey univerzity. Tento model je navrhnutý s cieľom 
uľahčenia systematického, podrobného a koherentného zhodnotenia welfare zvierat. Zároveň 
je model vypracovaný spôsobom, aby dosiahol opatrenia pozitívne welfare tak, ako aj ochranu 
pred negatívnymi stavmi welfare zvierat.7 

 
1. Výživa 

Príjem tekutín 
Príjem krmiva 
Kvalita krmiva 

1. Prostredie 
Teplota 
Obmedzenie pohybu 
Prístrešok 

2. Zdravie 
Ochorenie 
Poranenie 

3. Správanie 
Voľby  
Obmedzenia 

 

 
5 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 
6 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 
7 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 
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,,Každá zo štyroch sfér v hornom rade – výživa, prostredie, zdravie a správanie – bude 
ovplyvňovať piatu sféru, mentálny stav zvieraťa. Ak napríklad nie je zvieraťu poskytnuté 
kŕmenie a voda vo sfére 1, bude vo sfére 5 zažívať smäd a hlad.“8 

Moderné, ale aj tradičné chovy zvierat totiž vytvárajú odlišné podmienky prostredia, 
oproti tým, ktorým by boli zvieratá vystavené vo voľnej prírode, preto je veľmi dôležité, aby 
chovatelia dbali na potreby zvierat cez uvedené druhy úrovní, potrieb či sfér welfare zvierat. 

 
1.4 Metódy na odhad welfare zvierat 

Odhad pohody zvierat sa odvíja od viacerých faktorov. V súčasnosti možno rozlišovať 
fyziologické a behaviorálne metódy na tento odhad. 

Fyziologické metódy sa zakladajú na hypotéze, že pohoda zvierat je stav bez prítomnosti, 
alebo len s minimálnym stresom. Stres u zvierat možno zmerať viacerými výskumnými 
metódami, ako napríklad pomocou skúmania neurochemických reakcií na úrovni mozgu, ale 
tiež mnohých iných metód skúmania. Ak zviera pociťuje stres, jeho množstvo závisí od 
intenzity a trvania vplyvov, ktoré tento stres spôsobujú, ale taktiež od psychického 
a fyziologického stavu a predchádzajúcich skúseností, veľmi podobne ako je tomu tiež u ľudí. 
Samozrejme, najspoľahlivejšou metódou je meranie frekvencie tepu. Dnes sú už k dispozícii 
mnohé zdokumentované pokusy, kedy sa teľa kravy odstavilo od matky kravy. Práve 
bezprostredne po takomto odstavení sa výrazne zvýšila rýchlosť rytmu srdca matky, ktorá 
pritom vyjadrila aj spolu s teľaťom jednu z behaviorálnych metód, teda prejav správania, a to 
bučanie. Je dôležité poznamenať, že správanie je to, čo poskytuje relevantné informácie 
týkajúce sa pohody zvieraťa. Keď sa totiž správanie zvieraťa odlišuje od normy, znamená to, 
že niečo nie je v poriadku.9 

Behaviorálne, resp. etologické metódy možno deliť do dvoch kategórií. Prvou je 
porovnanie správania zvierat v ich prirodzených podmienkach so správaním v prostredí, kde je 
možnosť rizikovosti pohody. Druhou sú preferenčné testy, ktoré znamenajú metódu výberu 
samotného zvieraťa pre prostredie, krmivo alebo aj ošetrovania, ktoré mu viac vyhovuje.10 

Tieto metódy však často rátajú už s umelo – ľuďmi vytvoreným prostredím pre život 
a chov zvierat, a tak je diskutabilné, do akej miery sú tieto metódy relevantné, a ako by sa 
zmenili výsledky v prípade ponechania zvieraťa v ich prirodzenom prostredí.  

Totiž zvieratá, ktoré sa nachádzajú v ľudskej starostlivosti, sa často stretnú s mnohými 
faktormi ovplyvňujúcimi ich welfare. Medzi nich patrí fyzické a sociálne prostredie, dietetické 
faktory, interakcie s ľuďmi a členmi ich vlastného alebo iných druhov zvierat, rovnako ako ich 
schopnosť prejaviť správanie vlastné alebo typické ich druhu. Pre každé zviera existujú 
špecifické otázky týkajúce sa welfare vzhľadom na odlišnosti medzi jednotlivými druhmi 
zvierat a ich správania. ,,U niektorých spoločenských psov je napríklad jednou z otázok 
ponechanie ich samotných doma. Psy sú zvyčajne spoločenské zvieratá. Keď sú psy pri 
adekvátnej socializácii ponechané samé doma, môže to vyústiť do negatívneho 
psychologického welfare, u niektorých dokonca spôsobiť až frustráciu a úzkosť. Mačky môžu 
mať naopak problém so spoločnou domácnosťou, keďže sú selektívne spoločenské. Môžu mať 
ťažkosti vyrovnať sa so situáciou, ak existuje nejaká konkurencia pre zdroje alebo nejaký 

 
8 WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>. 
9 BROUČEK J. Čo rozumieme pod pojmom welfare?.  In old.agroporadenstvo.sk. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. 
Dostupné na internete <http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hd/drobnosti/welfare.htm 
10 BROUČEK J. Čo rozumieme pod pojmom welfare?.  In old.agroporadenstvo.sk. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. 
Dostupné na internete <http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hd/drobnosti/welfare.htm 

http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hd/drobnosti/welfare.htm
http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hd/drobnosti/welfare.htm
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konflikt s inými mačkami. Často vznikne problém s welfare, keď dôjde ku konfliktu medzi 
potrebami zvieraťa a ľudskými želaniami.“11 
 
 
2 SLOVENSKÁ PRÁVNA ÚPRAVA WELFARE ZVIERAT 

 
Slovenská legislatíva vychádza najmä z Európskej legislatívy, konkrétne z Lisabonskej 

zmluvy, ktorej súčasťou je článok 13 obsahujúci welfare zvierat a v ňom inštrukcie pre všetky 
členské štáty a inštitúcie EÚ. Oblasťou práv zvierat sa zaoberajú Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR, ale tiež Štátna veterinárna a 
potravinová správa SR a jej Okresné veterinárne správy 

Dopad welfare na právnu úpravu ochrany zvierat v SR je najmä v dodržiavaní noriem-
vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Európskej únie. Tieto sa týkajú 
chovu, prepravy a usmrcovania hospodárskych zvierat, ako aj konkrétnych požiadaviek pre 
určité druhy. 

 
2.1 Prejav welfare zvierat v zákonoch 

 
V tejto kapitole rozoberám dva vybrané zákony, ktoré sa zaoberajú problematikou 

ochrany welfare zvierat, vymedzujú dôležité pojmy v tejto oblasti alebo udávajú podmienky 
trestnej zodpovednosti páchateľov za spáchanie trestného činu týrania zvierat. Právna úprava 
je obsiahnutá jednak v Zákone o veterinárnej starostlivosti a v Trestnom zákone. Stručne 
priblížim najdôležitejšie body týkajúce sa ochrany práv zvierat a osvetlím významné zmeny 
týkajúce sa tejto problematiky, ktoré nastali v posledných troch rokoch.  

V jednej z mála verejných odborných diskusií, vyjadril názor na to, ako pristupovať 
k ideálnym podmienkam welfare zvierat, ako spoločnosť, ale tiež z pohľadu zákonodarcov, 
Peter Juhás, pedagóg z Katedry špeciálnej zootechniky Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. „Najdôležitejšia zložka welfare spočíva v možnosti prirodzeného správania. 
Chováme ich (rozumej zvieratá) vo forme domestikovaných zvierat, ale oni si všetko nesú 
stáročia v génoch. Ich predkovia si vo voľnej prírode zabezpečovali spomínané potreby určitým 
správaním, navyše patrila tam ochrana pred predátormi. Toto všetko majú zvieratá 
v moderných chovoch obmedzené. Takže o welfare môžeme hovoriť z viacerých pohľadov. 
Technológom ide najmä o naplnenie fyziologických podmienok, veterinári sa na tému pozerajú 
z hľadiska zdravia zvierat, biológovia-odborníci i laici tam vidia obmedzenia správania. Tieto 
tri pohľady by sme mali skĺbiť a zadefinovať si, ako ideálne podmienky dosiahnuť.“12 

 
2.1.1 Trestný zákon 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,TZ“) je 
dôležitý najmä z hľadiska trestnoprávneho postihu páchateľa za spáchanie trestného činu 
týrania zvierat, ale taktiež trestania iných praktík či skutkov v oblasti porušenia práv zvierat, 
pri ktorom môže ísť o trestný čin. V krátkosti zhrniem tie z nich, ktoré majú najväčší vplyv na 
ochranu práv a welfare zvierat. Trestnoprávna ochrana zvierat je obsiahnutá v šiestej hlave, 

 
11WSAVA zásady welfare zvierat pre veterinárnych lekárov spoločenských zvierat a veterinárne tímy. 2018.  In 
wsava.org. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete <https://wsava.org/wp-
content/uploads/2020/01/WSAVA_Animal_Welfare_Guidelines_Slovakian.pdf>.  
12JURČO M. Welfare je návratom k prirodzenému prostrediu zvierat. Veľké farmy v tom nezaostávajú.  2021. In 
polnoinfo.sk. [online]. [cit. 2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:<https://polnoinfo.sk/welfare-je-navratom-k-
prirodzenemu-prostrediu-zvierat-velke-farmy-v-tom-nezaostavaju/>. 
 

https://polnoinfo.sk/welfare-je-navratom-k-prirodzenemu-prostrediu-zvierat-velke-farmy-v-tom-nezaostavaju/
https://polnoinfo.sk/welfare-je-navratom-k-prirodzenemu-prostrediu-zvierat-velke-farmy-v-tom-nezaostavaju/
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druhom diele osobitnej časti Trestného zákona, kde sú upravené trestné činy proti životnému 
prostrediu. Konkrétne ide o nasledujúce trestné činy: týranie zvierat (§ 305a), zanedbanie 
starostlivosti o zviera (§ 305b) a organizovanie zápasov zvierat (§ 305c). 

 Týranie zvierat je možné rozdeliť na aktívne a pasívne týranie. Aktívne týranie sa 
vyznačuje komisívnym správaním páchateľa, a je často sprevádzané úmyselným, často až 
chladnokrvným konaním proti zvieratám. Medzi takéto formy týrania možno zaradiť napríklad 
sexuálne zneužívanie zvierat, ktoré patrí medzi patologické formy správania, poukazujúce na 
psycho-sociálne poruchy osobnosti a takýto páchateľ môže predstavovať nebezpečenstvo pre 
celú spoločnosť. Pasívne týranie nastáva na základe omisívneho konania, ktoré je 
charakteristické nedostatkom alebo absenciou konania páchateľa, kedy zvyčajne dôjde 
k zanedbávaniu zvieraťa a jeho základných potrieb.13 

Za ohrozovanie mravnosti je považovaných mnoho skutkov vymedzených v TZ, medzi 
ktoré patrí tiež dovoz, výroba či kúpa predmetov, ktoré zobrazujú styk so zvieraťom, za čo 
zákon ukladá trest odňatia slobody až na dva roky.14 Dva až päť rokov trestu odňatia slobody 
tiež hrozí za podporu, propagáciu, schvaľovanie či zľahčovanie na verejne prístupnom mieste 
sexuálny styk so zvieraťom.15 Trestnosť konania, ktorým sa uvádza do obehu materiál 
zobrazujúci týranie zvierat, či násilia a neúcty voči zvieratám, v TZ absentuje.16 

Napokon zákon vymedzuje, aké konanie možno považovať za týranie zvierat. Kto utýra 
zviera (na smrť), týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom alebo pokračuje v týraní 
zvieraťa, hoci bol za takýto čin už odsúdený v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch, 
alebo ak bol za taký čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa 
odňatím slobody až na 3 roky.17 Trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, teda prísnejší 
postih hrozí páchateľovi, ktorý spácha činy spomenuté vyššie (týranie zvlášť krutým a surovým 
spôsobom, utýranie zvieraťa) a tieto činy spácha na viacerých zvieratách, verejne alebo na 
mieste prístupnom verejnosti, na zvierati osobitne chránenom zákonom alebo závažnejším 
spôsobom konania, čo znamená surovým trýznivým spôsobom.18 

Ďalším trestným činom je trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera. Trestné je 
konanie páchateľa, ktorý zanedbá potrebnú starostlivosť o zviera, ktoré vlastní alebo o ktoré je 
povinný sa starať, v dôsledku čoho spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa. 
Trestnú zodpovednosť páchateľa za tento trestný čin možno vyvodiť až po predchádzajúcom 
administratívnoprávnom postihu páchateľa. Pre naplnenie objektívnej stránky sa vyžaduje, aby 
páchateľ bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. 
Kvalifikovanú skutkovú podstatu tu tvorí takéto konanie, bez podmienky predchádzajúceho 
odsúdenia, a to ak páchateľ spácha trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera na viacerých 
zvieratách, verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, na zvierati osobitne chránenom 
zákonom, alebo závažnejším spôsobom konania.19 

Najnovší trestný čin, ktorý pribudol do trestného zákona, je trestný čin organizovania 
zápasov zvierat. Kto organizuje zápas medzi zvieratami, alebo na tento účel štve zviera proti 
zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami 

 
13 Šramel, B. 2010. K trestnoprávnym aspektom týrania zvierat. In Justičná revue. Bratislava : Ministerstvo 
spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, s. 971-972. 
14 § 371 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
15 § 372a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
16 Šramel, B. 2010. K trestnoprávnym aspektom týrania zvierat. In Justičná revue. Bratislava : Ministerstvo 
spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, s. 972. 
17 § 305a ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
18 § 305a ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
19 § 305b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
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alebo takéto konanie umožní, prípadne ten, kto sa zúčastní na organizovanom zápase zviera, 
tomu ukladá trestný zákon trest odňatia slobody až na dva roky.20 

Pre všetky uvedené trestné činy platí Trestným zákonom stanovená definícia zvieraťa, 
a to podľa § 305d v ktorom uvádza, že zvieraťom sa rozumie pes, mačka, hospodárske zviera 
podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí.21 
 
2.1.2 Zákon o veterinárnej starostlivosti 

Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. je jediný komplexný zákon, ktorý sa 
zaoberá problematikou zvieracích práv ako takých. Zaoberá sa nielen právami zvierat, ale 
najmä podmienkami či už na chov zvierat – hospodárskych, ale aj spoločenských a tiež 
podmienkami na vývoz hospodárskych zvierat určených na predaj a konzumáciu do iných 
štátov. Jeho hlavné zameranie zastrešuje hlavne veterinárnu starostlivosť. Zákon teda zhutňuje 
takmer celú problematiku práv a ochrany zvierat do jedného veľkého celku. Zo zákona som sa 
zamerala na dôležité zákonné ustanovenia, ktoré zastrešujú ochranu welfare a práv zvierat.  

§ 12 Veterinárneho zákona,  najmä ods. 2 písm. b), oprávňuje úradného veterinára vstúpiť 
pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, pokiaľ by bolo dôvodné podozrenie ohrozenia 
života alebo zdravia osoby alebo ohrozený život, zdravie či ochrana zvieraťa. Vstúpiť na 
súkromný pozemok bolo totiž dovtedy zakázané, pokiaľ to nedovolil sám vlastník. 

§ 22 Veterinárneho zákona nesie názov ,,Ochrana zvierat“. V prvom odseku zákon 
požaduje od vlastníkov zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu – teda welfare zvierat. Myslí 
sa tým potreba zabezpečiť dobrý zdravotný stav, všetky fyziologické aj sociálne potreby či 
dostatočne voľný pohyb. V druhom odseku zákon zakazuje týranie zvieraťa, za ktoré považuje 
okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu každé konanie, ktorým 
sa spôsobí smrť či trvalé poškodenie zdravia (aj psychického) zvieraťa alebo sa usmrtí zviera 
bez primeraného dôvodu, takisto obmedzenie výživy a napájania zvierat majúce za následok 
poškodenie jeho zdravia sa považuje za týranie a opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho, 
ktoré je v spoločnosti tak časté, je takisto týranie podľa § 22.  

Definícia utýrania znie: ,,Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku 
bolestivého alebo iného krutého, surového alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného 
človekom. Konanie podľa prvej vety sa považuje za utýranie aj vtedy, ak ho zviera prežije, ale 
má za následok nevyhnutnosť eutanázie zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie 
zvieraťa spôsobom uvedeným v odseku 2“.22 

Za primeraný dôvod na usmrtenie zvieraťa sa podľa odseku 5 považuje krajná núdza či 
nutná obrana, usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe, bezbolestné usmrtenie vykonané 
veterinárnym lekárom z dôvodu nevyliečiteľnej choroby a ulovenie zvieraťa povoleným 
spôsobom, ak ide o hospodárske zviera využívané na získavanie živočíšnych produktov z neho. 
To znamená, že ak je zviera zaradené medzi hospodárske zvieratá a človek ho chová kvôli jeho 
produktom ako mlieko, vajcia či mäso, jeho usmrtenie je v súlade so zákonom a nakoniec 
trochu paradoxne pri nechcenom spoločenskom zvierati (nesmie to byť hospodárske ani 
služobné zviera), je usmrtenie veterinárnym lekárom dovolené, ak pre zviera nie je možné 
zabezpečiť náhradnú starostlivosť.23 

Ďalej je vo Veterinárnom zákone viacero ustanovení o podmienkach a náplni 
veterinárnych kontrol produktov živočíšneho pôvodu, kontroly dovozu a prevozu zvierat a teda 
rámcovo aj s ohľadom na welfare zvierat pri ich prevoze a mnohé iné. 

 
 

20 § 305c zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
21 § 305d zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
22 § 22 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
23 § 22 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
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3 EURÓPSKY ÚRAD PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 

 
Tento úrad, ďalej len ako ,,EFSA“, vydal v posledných rokoch rôzne vedecké a odborné 

stanoviská, ktorých vypracovania žiadal Európsky parlament.  
Stanoviská sa týkajú chovu králikov, ktoré sú druhým najpočetnejším druhom zvierat 

chovaných v Európskej únii, ale aj ohrození welfare vyskytujúcich sa pri porážke, a to 
ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny.24 

EFSA sa zaoberal v rámci jeho činnosti problematikou welfare králikov v klietkových 
chovoch. Odborníci zistili nasledovné: obmedzený pohyb, problémy s odpočinkom, hlad, smäd, 
poškodenia kože ale aj tepelný stres ako dôsledok nesprávneho zaobchádzania a držania 
králikov.25 

Chov králikov v EÚ sa realizuje najmä v Maďarsku, Portugalsku, Francúzsku, Taliansku 
a Španielsku. Systém chovu sa líši nielen od krajiny, ale aj v rámci samotných chovov v danej 
krajine. EFSA sa vo svojom stanovisku zamerala na šesť systémov ustajnenia králikov, a to: 
konvenčné klietky, štrukturálne obohatené klietky, vyvýšené koterce, podlahové koterce, 
vonkajšie resp. čiastočne vonkajšie koterce a ekologické systémy. Najdôležitejšou správou, 
ktorá vyplýva zo zistení EFSA je, že welfare králikov chovaných v konvenčných klietkach je 
nižší ako v ostatných systémoch ustajnenia, a to s 66-99 % istotou, čo je dôsledok práve 
neúmerne obmedzeného pohybu.26 

EFSA zverejnil popri stanovisku ohľadom welfare chovu králikov ďalšie 2 stanoviská, 
týkajúce sa tohto druhu zvierat. Jedno stanovisko zamerané na metódy omračovania 
a ukazovatele vedomia v procese zabíjania a sním spojené nebezpečenstvo pre welfare 
králikov, spojené s návrhmi na nápravné opatrenia. Druhé stanovisko pojednáva o welfare 
zvierat pri usmrcovaní králikov, avšak z iných dôvodov, než na produkciu mäsa, napríklad pri 
usmrcovaní na účely kontroly chorôb.27 

Ďalšie stanovisko EFSA identifikuje nedostatky welfare vo vzťahu k ošípaným, a to 
konkrétne pri ich porážke na bitúnkoch. Dôvod ohrození a porušení welfare je tu spôsobený 
najmä nedostatočnými zručnosťami a chýbajúcou odbornou prípravou porážajúceho personálu 
ale taktiež zle navrhnutými a postavenými zariadeniami na porážku. EFSA zistil, že až 29 z 30 
ohrození welfare pri porážke ošípaných spôsobuje personál. Stanovisko, ktoré EFSA 
posudzovala, zahŕňa celý proces, ktorým prechádzajú pred smrťou zvieratá, počnúc príchodom 
a vykládkou na bitúnok, cez omračovanie, vykrvenie až samotné usmrtenie. Konkrétne 
ohrozenia zvierat spočívajú v ich vystaveniu tepelnému stresu, smädu, predĺženému 
hladovaniu, či respiračnými problémami, ktorými trpia ošípané pred smrťou. EFSA vo svojom 
stanovisku navrhuje mnohé preventívne a nápravné opatrenia.28 

 
24 Tlačová správa EFSA. Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 
2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:< https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-
chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&>. 
25 Tlačová správa EFSA. Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 
2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:< https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-
chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&>. 
26Tlačová správa EFSA. Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 
2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:< https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-
chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&>. 
27Tlačová správa EFSA. Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 
2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:< https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-
chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&>. 
28 Tlačová správa EFSA. Najčastejšie ohrozenia welfare ošípaných pri porážke. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 
2021 – 04 – 28]. Dostupné na internete:<https://www.mpsr.sk/najcastejsie-ohrozenia-welfare-osipanych-pri-
porazke/---15576>. 

https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/nedostatocny-welfare-kralikov-v-klietkovych-chovoch/526-111-526-15005/?year=2020&
https://www.mpsr.sk/najcastejsie-ohrozenia-welfare-osipanych-pri-porazke/---15576
https://www.mpsr.sk/najcastejsie-ohrozenia-welfare-osipanych-pri-porazke/---15576
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EFSA aj v prípade porážky hydiny identifikoval a vydal stanovisko, obsahujúce opatrenia 
na riešenie rizík súvisiacich práve s welfare. Toto stanovisko opäť zahŕňa riziká welfare v rámci 
celého procesu porážky, a to od príchodu a vykladania vtákov, cez omračovanie, až po 
vykrvenie a usmrtenie. V tomto prípade predstavujú konkrétne ohrozenia najmä bolesť, smäd, 
hlad a obmedzený pohyb. EFSA vo svojom stanovisku opäť navrhuje preventívne a nápravné 
opatrenia, ako napríklad adekvátne zaškolenie personálu pre rôzne fázy porážky. Aj v tomto 
prípade tvorí väčšinu identifikovaných rizík práve pochybenie personálu, a to na základe 
nedostatku odbornej prípravy ale taktiež kvalifikovaných zamestnancov.29 

Najnovšie stanovisko EFSA sa zaoberá otázkou ohrození welfare pri porážke hovädzieho 
dobytka. Čo sa týka identifikovaných rizík, tých bolo celkom 40 takých, ktoré sa týkali welfare. 
Znovu veľkú časť z týchto rizík, až 39 zo 40, sú spôsobené práve personálom, a to jeho 
nedostatočnou zručnosťou či únavou. Aj v tomto prípade EFSA navrhla opatrenia na prevenciu 
a nápravu identifikovaných ohrození.30 
 
 
4 KLIETKOVÝ CHOV SLIEPOK 

 
Pojem welfare zvierat je najviac badať pri téme chovu hydiny. Je to z toho dôvodu, 

pretože spotrebiteľ hospodárskych výrobkov ako je mlieko či syr, sa zvyčajne na obale výrobku 
nedočíta, z akého chovu pochádzalo dané zviera, avšak pri produktoch, ako sú vajíčka, je už 
jasne zadefinované nielen na obale, ale tiež priamo na vajci na vytlačenom kóde, o aký chov 
sliepky, z ktorej vzišlo vajce, ide.  

Klietkový chov v plnej miere nezakazuje žiadna legislatíva. Absenciou zákazu v plnej 
miere chceme povedať, že existujú len isté obmedzenia v EÚ, pričom iniciatíva obmedziť 
klietkový chov vznikla už v roku 1999. Legislatívne opatrenia, ktorých zámerom sú vhodné 
podmienky chovu, môžeme nájsť v smernici Rady EÚ, ktorá zakazuje chov nosníc 
v konvenčných klietkach vo všetkých krajinách EÚ. 

Smernica rady 1999/74/ES z 19.7.1999 vymedzuje nové, aj keď minimálne podmienky 
na chov nosníc. Treba uviesť, že podmienky v smernici sa nevzťahujú na prevádzky, ktoré majú 
menej než 350 nosníc.  

Smernica z roku 1999 vymedzuje pojem nosnice v článku 2, podľa ktorého sú nosnicami 
sliepky plemena Gallus gallus, ktoré už dosiahli znáškovú zrelosť a zároveň nie sú určené na 
liahnutie, a pojem podstielka, ktorou je akýkoľvek drobivý materiál, ktorý sliepkam umožní 
uspokojiť ich etologické potreby.  

V článku 4 smernica ukladá podmienky členským štátom EÚ na nové systémy výroby, 
ktoré museli byť zabezpečené ku dňu 1.1.2002. V článku 5 smernica ustanovuje podmienky na 
chov v neprispôsobených klietkach, kde určuje v odseku 1 priestor aspoň 550 cm2 plochy 
klietky na sliepku a zároveň v odseku 2 ,,Členské štáty zabezpečia, aby bol chov v klietkach, 
uvedených v tejto kapitole, zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Okrem toho sa s 
účinnosťou od 1. januára 2003 nesmú budovať alebo uvádzať do prevádzky žiadne klietky 
uvedené v tejto kapitole.“31 V článku 6 smernica určuje ustanovenia použiteľné na chov už 
v prispôsobených klietkach, verejnosťou nazývaných tiež ,,obohatených“ klietkach. Článok 6 

 
29Tlačová správa EFSA. Welfare hydiny pri porážke: riziká a opatrenia2019. In mpsr.sk. [online]. [cit. 2021 – 04 
– 28]. Dostupné na internete:< https://www.mpsr.sk/welfare-hydiny-pri-porazke-rizika-a-opatrenia/526-111-526-
14886/?year=2019&>.  
30 Tlačová správa EFSA. Ohrozenia welfare pri porážke hovädzieho dobytka. 2020. In mpsr.sk. [online]. [cit. 2021 
– 04 – 28]. Dostupné na internete:<https://www.mpsr.sk/ohrozenie-welfare-pri-porazke-hovadzieho-dobytka/526-
111-526-16079/ >. 
 
31  Kapitola II, článok 5, odsek 2 Smernice Rady 1999/74/ES. 

https://www.mpsr.sk/welfare-hydiny-pri-porazke-rizika-a-opatrenia/526-111-526-14886/?year=2019&
https://www.mpsr.sk/welfare-hydiny-pri-porazke-rizika-a-opatrenia/526-111-526-14886/?year=2019&
https://www.mpsr.sk/ohrozenie-welfare-pri-porazke-hovadzieho-dobytka/526-111-526-16079/
https://www.mpsr.sk/ohrozenie-welfare-pri-porazke-hovadzieho-dobytka/526-111-526-16079/
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písm. a) teda nariaďuje pre mnohých zanedbateľný posun vo veľkosti priestoru klietky, a to 
najmenej 750 cm2 plochy klietky na sliepku, z ktorej 600 cm2 musí byť využiteľných. 

Zákaz klietok teda nie je absolútny, ale len regulovaný, chov v klietkach je povolený, 
akurát veľkosť priestoru v klietke na jednu sliepku je o niečo málo centimetrov väčší. 

Vhodnými podmienkami pre nosnice je priestor, v ktorom sa čulo pohybujú, hrabú, 
vyhľadávajú potravu a mávajú krídlami. Dôležitým pre nich je tiež prachový kúpeľ, ktorým si 
udržiavajú perie v dobrej kondícii. Nosnice, takisto ako iné druhy sliepok, majú potrebu chrániť 
sa v noci pred predátormi, preto prirodzene vyhľadávajú vyvýšené miesto, kde by mohli zaspať. 
Pred znáškou vajec nosnice tiež inštinktívne hľadajú miesto, ktoré je bezpečné na znesenie 
vajca ako aj postavenie si hniezda. Poskytnutie zabezpečenia takýchto podmienok v klietkach 
nájdeme len ťažko, z hľadiska welfare sú teda klietky absolútne nevyhovujúce. ,,Neumožňujú 
vykonávanie žiadnej z uvedených prirodzených potrieb. V preplnených klietkach má každá 
sliepka plochu menšiu ako hárok A4. Pobyt v preplnených klietkach spôsobuje sliepkam veľké 
fyzické utrpenie – dochádza ku zlomeninám zoslabnutých kostí, k zakliesneniu medzi 
mriežkami, nemožnosť hrabania spôsobuje prerastanie pazúrov okolo drôtov, slabšie jedince sa 
k potrave a k vode nedostanú. V takýchto podmienkach niektoré sliepky pomaly a nenápadne 
hynú.“32 

Dôležité uviesť pri problematike nosníc, sú určite alternatívne chovy. Medzi ne sa radí 
podstielkový chov, voľný chov a ekologický chov. V podstielkovom chove a nosnice chovajú 
vo veľkých halách a na podstielke, bez klietok. Voľný chov je podobný tomu podstielkovému 
s rozdielom, že tu majú nosnice aj možnosť výbehu vo vonkajších priestoroch, a teda na tráve 
a čerstvom vzduchu. Pri ekologickom chove, ktorý sa považuje za najpriaznivejší, musia však 
chovatelia spĺňať mnoho prísnych podmienok.33  

Na problematiku klietkového chovu reagovali aktivisti, najmä z občianskeho združenia 
Sloboda zvierat a Humánny pokrok. Občianske združenie Humánny pokrok spustilo v októbri 
2019 kampaň s názvom ,,Viac neznesiem!“, ktorou sa za pomoci dobrovoľníkov snažili vyvíjať 
tlak na rôzne slovenské obchodné reťazce, aby skončili s predajom vajec z klietkového chovu.  

Finálnym úspechom v oblasti chovu sliepok je memorandum, ktoré podpísali pod tlakom 
dobrovoľníkov občianskych združení a ochrancov zvierat, Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Únia hydinárov Slovenska a Zväz obchodu SR. Z jeho 
obsahu vyplýva, že slovenskí producenti vajec ukončia klietkový chov a do roku 2030 prejdú 
na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové chovy nosníc. Môžeme v tom vidieť snahu o to, 
aby bola Slovenská republika sebestačná v produkcii vajec, a to práve vajec, ktoré nie sú 
z klietkového chovu. Zahraničné obchodné reťazce a dovozcovia už totiž prisľúbili skoncovať 
s produkciou a predajom vajec z klietkového chovu. Všetky tri strany sa zaviazali 
spolupracovať pri zabezpečení dodržania memoranda s tým, že ministerstvo bude hľadať zdroje 
financovania na podporu prechodu slovenských hydinárov z klietkového chovu na chov 
podstielkový, voliérový a voľnovýbehový.34 

 
 

ZÁVER  
 

 
32 Pozor na vajcia! In slobodazvierat.sk [online]. [cit. 2021 – 04 – 21]. Dostupné na internete: 
<https://slobodazvierat.sk/kampane/spotrebitel/pozor-na-vajcia-2/>. 
33 Bližšie o alternatívnych chovoch na: Pozor na vajcia! In slobodazvierat.sk [online]. [cit. 2021 – 04 – 21]. 
Dostupné na internete: <https://slobodazvierat.sk/kampane/spotrebitel/pozor-na-vajcia-2/>. 
34 DAC. 2020. Slovenskí producenti vajec prejdú do roku 2030 na podstielkové , voliérové a voľnovýbehové 
chovy. In europskenoviny.sk [online]. [cit. 2021 – 04 – 27]. Dostupné na internete: 
<https://europskenoviny.sk/2020/02/17/slovenski-producenti-vajec-prejdu-do-roku-2030-na-podstielkove-
volierove-a-volnovybehove-chovy/>. 
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Welfare vzniklo a ráta s myšlienkou, že o zvieratá sa starajú ľudia, teda pojem welfare je 
novodobý, potrebný len z dôvodu nás ľudí, ktorí sme sa rozhodli chovať alebo hospodáriť so 
zvieratami. Pokiaľ totiž zvieratá nežijú v prirodzenom prostredí, má nad nimi moc človek, čo 
znamená povinnosť a zodpovednosť človeka postarať sa o potreby zvieraťa.  

Naproti tomu práva zvierat sú postavené na myšlienke subjektu zvieraťa samotného, 
hodného vlastných práv, bez ohľadu na to, či je v ,,područí“ človeka, práva, ktoré patria 
zvieraťu, patria len jemu, nakoľko sú prirodzené.  

Samozrejme, dnes, vo svete a spoločnosti usporiadanej tak, ako ju máme, nie je reálne 
možné dosiahnuť, aby všetky zvieratá začali žiť samostatne vo svojom prirodzenom prostredí. 
Preto je potrebné snažiť sa o čo najmenší zásah do prirodzeného spávania, prostredia a potrieb 
každého zvieraťa a taktiež hľadieť naň ako na individuálneho jednotlivca, hodného 
konkrétnych či špecifických potrieb. 

Slovenskú právnu úpravu dobrých životných podmienok zvierat považujem za 
nedostatočnú, verím však, že pokračujúci trend zmien právnej úpravy v oblasti práv a welfare 
zvierat bude čoraz viac žiadaný najmä širokou verejnosťou, čo vyústi do 
mnohých legislatívnych zmien. 

 
 

SUMMARY  
 
In this work, I have decided to write abou welfare of animals and its aspects. The article 

managed to explain and analyze the concept of animal welfare, what it means but also various 
aspects of looking at it. I explained what criteria and methods can be used to find rules for 
animal welfare in breedings. As part of a more detailed description of the legislation in 
Slovakia, we came up with what our legislation treats us and what it does not. Finally, we also 
looked at cage breeding, which still has a lot of effort to change. 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá inštitútom zmeny právoplatného rozhodnutia v konaní podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Inštitút približuje na aktuálnom prípade výrubu drevín na 
Drotárskej ceste v Bratislave, pri ktorom analyzuje zákonnosť jeho použitia. 
 
Kľúčové slová: ochrana prírody a krajiny, zmena právoplatného rozhodnutia, výrub drevín, 
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Abstract 

The article deals with the institute of change of final judgment under the Nature and 
Landscape Protection Act. The Institute approaches the current case of tree-felling on Drotárska 
cesta in Bratislava, where it analyzes the legality of its use.  
 
Keywords: nature and landscape protection, change of final judgment, tree felling, Drotárska 
cesta 
 
 
ÚVOD: 
 
Príspevok sa zaoberá známym a medializovaným prípadom výrubu drevín na Drotárskej ulici 
v Bratislave, ktorý sa stal predmetom záujmu širokej odbornej i laickej verejnosti, nakoľko 
v posledných rokoch verejnosť vníma citlivejšie potrebu ochrany mestskej zelene a životného 
prostredia všeobecne. 
V úvode sa zameriavame na konanie pred orgánom ochrany prírody, ktorým je v danom prípade 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Vychádzať pritom budeme zo zákona o ochrane prírody 
a krajiny a správneho poriadku ako predpisu subsidiárneho voči zákonu o ochrane prírody 
a krajiny.1 Následne sa zaoberáme rozhodovaním orgánu ochrany prírody o zmene rozhodnutia 
o povolení výrubu. 
V závere príspevku približujeme inštitút zmeny právoplatného rozhodnutia orgánom, ktorý ho 
sám vydal z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny, ale i iných predpisoch, v ktorých 
inštitút nachádza uplatnenie. 
V úplnom závere príspevku podrobíme kritike využitie inštitútu na prípade výrubu drevín na 
Drotárskej ceste v Bratislave. 
 
 
1 KONANIE PRED ORGÁNOM OCHRANY PRÍRODY 
 

 
1 Bližšie o vzťahu zákona o ochrane prírody a krajiny a správneho poriadku pozri: CEPEK, B.: Osobitosti konania 
a rozhodovania na úseku ochrany prírody a krajiny vo vzťahu k správnemu poriadku. In: Dny práva – 2008 – Days 
of Law. Brno, 1990, s. 1381-1387 
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Dňa 02. marca 2015 požiadala spoločnosť ANGKOR WAT, s. r. o. o vydanie súhlasu na výrub 
stromov rastúcich na pozemku na Drotárskej ulici, ktorý patrí do vlastníctva spoločnosti. Výrub 
drevín bol požadovaný z dôvodu realizácie stavby „Rodinné domy Drotárska“. V súlade 
s ustanoveniami § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“),2 správny orgán zverejnil na svojej internetovej stránke 
informáciu o začatí správneho konania. 
O účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach požiadali formou predbežnej 
žiadosti podľa § 82 ods. 6 zákona3 viaceré občianske združenia, ktoré sa účastníkmi konania 
stávajú, ak podľa § 82 ods. 3 zákona4 písomne alebo elektronicky potvrdia svoj záujem byť 
účastníkom v správnom konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. 
V stanovenej lehote v súlade s § 82 ods. 3 zákona elektronicky potvrdilo svoj záujem byť 
účastníkom konania občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, ktoré zároveň požiadalo 
o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia. 
Na základe žiadosti bola na deň 24. marca 2015 zvolaná miestna ohliadka spojená s ústnym 
pojednávaním, ktorej sa zúčastnili zástupcovia žiadateľa, spracovateľ dendrologického 
prieskumu a zástupca občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa. Pred uskutočnením 
ohliadky bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť do spisu pred miestnou ohliadkou 
spojenou s ústnym pojednávaním počas nej a dva stránkové dni po nej. Správny orgán 
nevyhovel požiadavke zasielania podkladov rozhodnutia účastníkom konania a zúčastneným 
osobám, a zdôvodnil to tým, že takýto postup by bol v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 4 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“). S takouto 
argumentáciou správneho orgánu sa nemôžeme stotožniť. Vychádzame z toho, že správny 
orgán vo svojej argumentácii § 3 ods. 4 správneho poriadku poukázal najmä na zásadu časovej 
primeranosti správneho konania a zásadu hospodárnosti správneho konania. Obe zásady sú 
zásadami, a nie princípmi, to znamená, že nie sú absolútne, ale správny orgán ich vyvažuje 
s ostatnými zásadami konania, predovšetkým so zásadou materiálnej pravdy. Sme toho názoru, 
že v prípade, že by správny orgán vyhovel požiadavke zasielania podkladov rozhodnutia 
účastníkom konania a zúčastneným osobám, nižšiu hospodárnosť takéhoto postupu by vyvážila 
potreba náležite zisteného skutkového stavu. Samotné uprednostnenie iných zásad na úkor 
menej hospodárneho postupu nezakladá automaticky porušenie spomínaného ustanovenia. 
Subsidiárne vyjadrujeme názor, že správny orgán by mal konať v úzkej súčinnosti s účastníkmi 
konania a zúčastnenými osobami, o to viac v správnom konaní takýchto rozmerov. Je 

 
2 „Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého 
správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem 
konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie 
je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa 
odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie“. 
3 „Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť 
v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, 
a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať 
najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene 
združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť 
stanovy preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3“. 
4 „Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len 
žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej 
záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Združenie s 
právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods.1), a 
ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, ak spôsobom podľa 
osobitného predpisu potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť 
doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s 
informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 
chránené týmto zákonom, podľa odseku 7“. 
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nespochybniteľné, že výrub desiatok stromov v Starom Meste bude vzbudzovať pozornosť 
obyvateľov, médií či iných subjektov, bude sa dotýkať verejného záujmu, a preto by mal 
správny orgán dbať na čo najvyššiu informovanosť účastníkov konania, zúčastnených osôb 
a verejnosti. 
Na ohliadke spojenej s ústnym pojednávaním bolo zistené, že parametre a stav drevín 
zodpovedajú údajom uvedeným v dendrologickom prieskume predloženom žiadateľom. 
Zistené ďalej bolo, že stromy č. 90-99 nie sú v zábere plánovanej stavby ani v jej blízkosti a ich 
výrub z dôvodu realizácie stavby nie je potrebný. 
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa vznieslo pripomienku, podľa ktorej žiadalo 
v rozhodnutí rozpísať náhradnú výsadbu na jednotlivé dreviny aj s ich rozmermi a rozdiel 
medzi spoločenskou hodnotou vysádzaných drevín a spoločenskou hodnotou drevín 
povolených na výrub uložiť ako finančnú náhradu. Tejto pripomienke správny orgán vyhovel 
v plnom rozsahu. 
Správny orgán po preskúmaní žiadosti skonštatoval, že výrub drevín povolených týmto 
rozhodnutím na výrub je potrebný z dôvodu realizácie stavby „Rodinné domy Drotárska“, 
pričom dreviny nemožno pri realizácii stavby bez poškodenia zachovať. Správny orgán 
zamietol výrub stromov č. 90-99, nakoľko neboli v zábere plánovanej stavby, ani v jej blízkosti.  
 
1.1 Výrok rozhodnutia o povolení výrubu 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný prvoinštančný správny orgán vo veciach 
ochrany prírody podľa § 69 ods.1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), v súlade 
s čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,5 na základe 
žiadosti spoločnosti ANGKOR WAT, s. r. o., v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 47 ods. 
3 zákona o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas žiadateľovi na výrub 89 ks stromov a 5 
krovitých porastov na Drotárskej ceste v Bratislave a zároveň podľa § 82 ods. 12 zákona 
o ochrane prírody a krajiny určil bližšie podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu 
prírody a krajiny, ktoré musia byť splnené kumulatívne.6  
Žiadateľovi určil povinnosť: 

a) v rámci nadobudnutia právoplatnosti stavebných povolení jednotlivých stavebných 
objektov predložiť konkretizáciu výrubu v rámci jednotlivých čiastkových stavebných 
povolení, a vyrúbať iba tú časť drevín, ktorých výrub je pri výstavbe nutný, 

b) Výrub drevín vykonať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
c) Výrub drevín vykonať po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby, 
d) Výrub drevín vykonať po opätovnom oznámení drevín určených na výrub 

diferencovane podľa stavebných povolení, 
e) Výrub drevín vykonať najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia, 
f) Výrub drevín vykonať po splnení podmienky č. II. ods. 1 tohto rozhodnutia a kontrole 

jej splnenia orgánom ochrany prírody, 
g) Výrub drevín prednostne vykonávať v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. 

septembra do 31. marca, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub 
vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na 
drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany 
prírody. 

 
5 „Mestská časť podľa osobitného predpisu vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín.“ 
6 Bližšie k podmienkam vykonania výrubu pozri: BALOG, B. 2018. Pôsobnosť obce na úseku výrubu drevín. In: 
Právo pre ROPO a obce, roč. 2018, vyd. 3/2018 
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V súlade s § 48 ods. 1 zákona7 orgán ochrany prírody uložil žiadateľovi povinnosť uhradiť 
finančnú náhradu a zabezpečiť náhradnú výsadbu, čo bližšie špecifikoval. Spoločenská hodnota 
drevín v zmysle § 48 zákona bola vypočítaná podľa § 36 a príloh č. 33 a 35 vyhlášky č. 24/2003 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Orgán ochrany prírody zároveň podľa § 82 ods. 11 zákona8 zamietol žiadosť v časti týkajúcej 
sa 9 ks stromov, nakoľko stromy č. 90-99 nie sú v zábere plánovanej stavby ani v jej blízkosti 
a ich výrub z dôvodu realizácie stavby nie je potrebný. 
 
 
2 KONANIE O ZMENE ROZHODNUTIA  
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodnutím zo dňa 11. mája 2017 vydala súhlas na výrub 
89 ks stromov a 5 krovitých porastov rastúcich na Drotárskej ulici. Dňa 07. februára 2018 
požiadala spoločnosť ANGKOR WAT, s. r. o. o predĺženie platnosti povolenia na výrub, 
vydaného rozhodnutím mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a tým aj predĺženie termínu 
uskutočnenia výrubu a náhradnej výsadby.  
Správny orgán podľa § 82 ods. 7 zákona zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu 
o začatí správneho konania, a zároveň v zmysle spomenutého ustanovenia určil lehotu 5 
pracovných dní od zverejnenia takejto informácie na doručenie písomného alebo 
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa 
§ 82 ods. 3 zákona.9 
Správny orgán upovedomil 05.03.2018 listom všetkých účastníkov konania ohľadom podania 
žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia spoločnosťou ANGKOR WAT, s. r. o. Stanovil 
lehotu na vyjadrenie sa k žiadosti v termíne do 7 dní od doručenia písomnosti.  
Správnemu orgánu boli doručené stanoviská občianskeho združenia Hrad – Slavín 
a občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa. Obe občianske združenia vyjadrili 
nesúhlas s predĺžením platnosti predmetného rozhodnutia a tým aj predĺžením termínu 
uskutočnenia výrubu a náhradnej výsadby. Vzhľadom na uvedené nebola splnená podmienka 
podľa § 89 ods. 2 písm. a) zákona. 
Z tohto dôvodu správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým nepredĺžil výkon činnosti povolenej 
rozhodnutím.  

Dňa 12. apríla 2018 požiadala spoločnosť ANGKOR WAT, s. r. o. o zmenu 
rozhodnutia, ktorým bol vydaný žiadateľovi súhlas na výrub drevín rastúcich na Drotárskej 

 
7 „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú 
náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky 
pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže 
mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť 
náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). 
8„Orgán ochrany prírody v konaní o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo zákazu činnosti 
podľa tohto zákona prihliada aj na to, či je vykonanie činnosti v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny 
a rozhodnutím vydaným podľa osobitného predpisu a či sa činnosť vykonáva v súlade s využívaním územia 
stanoveným podľa osobitného predpisu.“  
9 „Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len 
žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej 
záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Združenie s 
právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1), 
a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, ak spôsobom podľa 
osobitného predpisu potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť 
doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s 
informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 
chránené týmto zákonom, podľa odseku 7.“ 
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ceste, nakoľko došlo ku zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia (§ 89 ods. 1 
písm. a) bod 1).  

Žiadateľ sa rozhodol pri realizácii stavebných prác a pri využívaní objektu navrhnúť 
také riešenie, ktoré by umožnilo zachovať dreviny č. 58. 87. 88. a 89. Z tohto dôvodu je podľa 
žiadateľa nevyhnutný výrub v počte 85 ks stromov a 5 krovitých porastov. Dreviny sa 
nachádzajú na pozemkoch v zastavanom území obce - mestskej časti, s druhovým označením 
pozemkov podľa priložených výpisov z katastra nehnuteľností ako ostatné plochy. Vzhľadom 
na uvedené, žiadateľ žiadal o zmenu pôvodného rozhodnutia vydanie povolenia na výrub drevín 
v počte 85 ks stromov a 5 krovitých porastov. 
Správny orgán podľa § 82 ods. 7 zákona zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu 
o začatí správneho konania, a zároveň v zmysle spomenutého ustanovenia určil lehotu 5 
pracovných dní od zverejnenia takejto informácie na doručenie písomného alebo 
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa 
§ 82 ods. 3 zákona. 
V stanovenej lehote v súlade s § 82 ods. 3 zákona elektronicky potvrdilo svoj záujem byť 
účastníkom správneho konania občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa a občianske 
združenie Hrad – Slavín, ktorému však správny orgán v zmysle ustanovení § 17 ods. 2 a ods. 3 
správneho poriadku, podľa ktorých občianske združenie ako právnická osoba koná 
prostredníctvom svojich orgánov, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, 
nepriznal postavenie účastníka konania. Ani jedna z týchto zákonom stanovených podmienok 
nebola splnená, nakoľko osoba, ktorá záujem prejavila v mene občianskeho združenia, nebola 
orgánom ani splnomocnencom združenia. 
Dňa 09. mája 2018 bolo doručené na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
vyjadrenie Okresného úradu Bratislava (ďalej aj „OÚ BA“) k podnetu občianskeho združenia 
Hrad - Slavín na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. OÚ BA uvádza, že 
občianske združenie Hrad - Slavín podaný podnet a jeho dôvody opieral o konzultácie so 
Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, ktoré bližšie nešpecifikoval a preto OÚ BA 
požiadal jej územne a vecne príslušnú organizačnú zložku, Správu CHKO Dunajské luhy, 
pracovisko Bratislava, o odborné stanovisko k vydanému rozhodnutiu v kontexte na jeho 
zákonnosť. 
Dňa 23. marca 2018 bolo zvolané neformálne miestne zisťovanie za účasti viacerých zástupcov 
Štátnej ochrany prírody, žiadateľa a zástupcov občianskeho združenia Hrad – Slavín. Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky, CHKO Dunajské luhy, následne doručila OÚ BA 
stanovisko k podnetu občianskeho združenia Hrad - Slavín na preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania, v ktorom uvádza: 
„Počas výrubu, pri realizácii stavebných prác a pri využívaní objektu navrhnúť také riešenie, 
ktoré by umožnilo zachovať nami identifikované dreviny: č. 58, č. 87, č. 88 a 89. Ide totiž 
o dreviny v dobrom stave, ktoré je možné zachovať a nie sú prekážkou ani pre realizáciu 
plánovaného zámeru. Ochrana prírody a teda aj ochrana drevín, je v našej legislatíve 
zakotvená ako činnosť vo vyššom verejnom záujme. Orgán ochrany prírody rozhodujúci o 
povolení na výrub preto musí zohľadniť nezastupiteľné funkcie, ktoré dreviny špeciálne 
v mestskom prostredí majú. V rozhodnutí o povolení výrubu pravdepodobne neboli dostatočne 
posúdené aspekty zákona o ochrane prírody a krajiny.“ 
OÚ BA v závere svojho vyjadrenia uviedol, že po posúdení podnetu nezistil žiadny dôvod 
nasvedčujúci, že pri vydaní prvoinštančného rozhodnutia bol porušený zákon, vyhláška, 
Správny poriadok alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. 
 
2.1 Výrok zmeňujúceho rozhodnutia 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný prvoinštančný správny orgán vo veciach 
ochrany prírody podľa § 69 ods.1 písm. a) zákona,10 v súlade s čl. 69 ods. 2 písm. a) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 89 ods. 1 písm a) bodu 1. zákona, 
v súlade s § 46 správneho poriadku, na základe žiadosti spoločnosti ANGKOR WAT, s. r. o. 
zmenil rozhodnutie zo dňa 11. mája 2015, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas na výrub 
drevín, a ktorým boli určené podmienky uskutočnenia výrubu a náhradná výsadba nasledovne: 
spoločnosti ANGKOR WAT, s. r. o. vydal súhlas na výrub 85 ks stromov a 5 krovitých 
porastov. 
Zároveň podľa § 82 ods. 12 zákona určil bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce 
ochranu prírody a krajiny.  
Stanovil žiadateľovi povinnosť vykonať výrub: 

1) po právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
2) po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb „Rodinný dom 

A a Rodinný dom B“, 
3) po uhradení finančnej náhrady za výrub drevín a po preukázaní uhradenia,  
4) prednostne v mimovegetačnom období, t. j. v termíne od 30. septembra do 31. marca, v 

prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po 
vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej 
na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. 

Ďalej orgán ochrany prírody v súlade s § 48 ods. 1 zákona uložil žiadateľovi finančnú náhradu 
a náhradnú výsadbu, čo bližšie špecifikoval. 
 
 
3 ZMENA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE 
PRÍRODY A KRAJINY 
 

Cieľom každého správneho konania je rozhodnúť o právach, právom chránených 
záujmoch, alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb, teda vydať rozhodnutie v tomto 
rozhodovacom procese. Rozhodnutie, ktoré sa účastníkovi konania oznámilo, teda nadobudlo 
platnosť, a proti ktorému nemožno podať odvolanie (rozklad) je právoplatné. Obvykle to 
znamená, že rozhodnutie upravuje konečným spôsobom právne pomery účastníkov konania 
a túto skutočnosť musí každý rešpektovať. Právoplatnosť rozhodnutia bráni tomu, aby sa v tej 
istej veci znovu konalo a rozhodovalo (prekážka veci právoplatne rozhodnutej). Právoplatnosť 
tak vyjadruje všeobecný záujem na stabilite právnych vzťahov založených rozhodovacou 
činnosťou správnych orgánov.11 
Hoci právoplatnosť rozhodnutia bežne chápeme ako jeho nezrušiteľnosť a nezmeniteľnosť, aj 
z tohto chápania existujú výnimky, kedy orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ho môže zmeniť, i keď 
je to veľmi ojedinelé, inak by sa devalvovala požiadavka právnej istoty. Takouto výnimkou je 
aj Zákon o ochrane prírody a krajiny, ako osobitný predpis vo vzťahu k správnemu poriadku, 
ktorý vymenúva v § 89 ods. 1 písm. a) dôvody, pre ktoré môže orgán ochrany prírody zmeniť 
ním vydané právoplatné rozhodnutie. Tie sú formulované alternatívne, to znamená, že na 
zmenu rozhodnutia postačuje, ak nastane ktorákoľvek z nich: 
 
„Orgán ochrany prírody môže ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh 
účastníka konania 

 
10 „Obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto 
zákonom.“ 
11 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. zmenené a aktualizované vydanie. Šamorín : 
Heuréka, 2017. ISBN: 978-80-8173-038-2 s. 238-239 
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a)  
zmeniť, ak 
1. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia, 
2. to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom alebo 
3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody.“ 

 
Zmena právoplatného rozhodnutia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je plne 

opodstatnená v situácii, kedy môže dôjsť po vydaní rozhodnutia k podstatnej zmene vonkajších 
okolností, za ktorých bolo pôvodné rozhodnutie vydané a postup podľa právoplatného 
rozhodnutia by nemohol zabezpečiť ochranu dôležitého verejného záujmu, či dokonca by 
mohol tieto záujmy ohroziť. 

Konkrétne je dôvodom zakladajúcim zmenu vonkajších okolností práve dynamika 
života v prírode a vývoj procesov v nej, ktoré môžu viesť k následnému odlišnému posúdeniu 
predmetu konania (spravidla prípustnosti konkrétnej činnosti zasahujúcej do životného 
prostredia). Zmena vonkajších okolností môže byť objektívnou externalitou nespôsobenou ani 
účastníkom konania ani orgánom ochrany prírody. Ako príklad možno uviesť podstatné 
zhoršenie populácie chráneného druhu po tom, čo bola rozhodnutím udelená výnimka z 
druhovej ochrany. Za danej situácie je potrebné, aby rozhodovacia činnosť orgánov ochrany 
prírody reagovala na zmenený stav a ak to povaha veci pripúšťa, predmet konania nanovo 
posúdila a pôvodné rozhodnutie po zohľadnení zmeny vonkajších okolností prípadne zmenila 
tak, aby modifikované rozhodnutie zabezpečovalo ochranu verejného záujmu, teda záujmy 
prírody a krajiny.12    

Obdobne bude orgán ochrany prírody oprávnený a povinný postupovať aj v situácii, 
kedy nedôjde k následnej zmene vonkajších okolností, za ktorých bolo pôvodné rozhodnutie 
vydané, avšak následne vyjdú najavo nové skutočnosti odôvodňujúce prehodnotenie 
pôvodného rozhodnutia, ak si túto zmenu vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto 
zákonom.13 

Zároveň je potrebné poznamenať, že zmena, zrušenie, predĺženie platnosti a strata 
platnosti rozhodnutia nepredstavujú riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. Modifikované 
rozhodnutie môže byť zákonným a vecne správnym aktom, avšak v dôsledku zmeny vonkajších 
okolností už nereflektuje realitu životného prostredia. 
 Podklady rozhodnutia budú zamerané najmä na preukázanie skutočností 
odôvodňujúcich zmenu pôvodného rozhodnutia, teda najmä preukázanie zmenených okolností, 
či dokladovanie potreby ochrany záujmov podľa tohto zákona. Okruh podkladov rozhodnutia 
musí zohľadniť skutočnosť, že zmenou rozhodnutia sa potenciálne môže zasiahnuť do záujmov 
ochrany prírody a krajiny (podľa povahy zmeny), preto podklady rozhodnutia musia 
preukazovať, že nedôjde k negatívnemu zásahu.14 
 
 
4 ZMENA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA V INÝCH PRÁVNYCH 
PREDPISOCH 
 
4.1 Zmena právoplatného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona 
Možnosť zmeny právoplatného rozhodnutia zakotvuje aj zákon o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku, v § 41: 

 
12 MÚČKOVÁ, B. a kol. Zákon o ochrane prírody a krajiny – komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 
978-80-8168-816-4  
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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„Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je 
právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia 
alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností 
môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu.“ 
Dikcia ustanovenia definuje možnosť zmeny právoplatného rozhodnutia. Zvyčajne je niečo 
takéto možné len v prípadoch použitia mimoriadnych opravných prostriedkov. Stavebný zákon 
však v tomto prípade poskytuje osobitnú úpravu k správnemu poriadku, ktorou: 

a) sa ustanovuje možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie;  
b) nahradí právoplatné rozhodnutie novým rozhodnutím pri splnení podmienok nového 

konania a súladu s podkladmi, najmä územným plánom; 
c) v prípade, že ide o konanie, ktoré začína úrad ex offo, teda z úradnej povinnosti, môže 

ho zmeniť rovnako bez návrhu15 
 
4.2 Zmena právoplatného rozhodnutia podľa § 231 Civilného sporového poriadku 
„Rozsudok ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno na 
základe žaloby zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie 
trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná 
zmena pomerov“. 
Aj pri určitých druhoch rozsudkov v Civilnom sporovom poriadku prichádza do úvahy 
aplikácia starej právnej zásady rebus sic stantibus. Táto klauzula znamená, že určitý právny 
stav trvá len dovtedy, kým sa podstatným spôsobom nezmenia okolnosti, ktoré právny vzťah 
zakladali. V určitých prípadoch tak zákonodarca stanovil i zmenu s „výhradou nezmenených 
pomerov“. 
Pôjde o rozsudky, ktoré možno zmeniť iba na žalobný návrh strany, a to v prípade, ak sa 
podstatným spôsobom zmenili okolnosti rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo 
splátok. Ide teda o 

a) rozsudky odsudzujúce na plnenie v budúcnosti splatných dávok, alebo 
b) rozsudky na plnenie v splátkach16 

 
 
5 PRÁVNE POSÚDENIE VÝRUBU DREVÍN NA DROTÁRSKEJ CESTE 
 
Po preštudovaní rozhodnutí orgánu ochrany prírody je potrebné skonštatovať, že procesný 
postup orgánu ochrany prírody sa javí byť zákonný. 
Pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia ale musíme zvážiť aj hmotnoprávne aspekty zákona 
o ochrane prírody a krajiny. Položme si otázku, či hoci bol procesný postup orgánu ochrany 
prírody v súlade s pozitívnym právom, neutrpela príroda? 
V prvom rade by sme sa mali zamerať na poslanie a cieľ zákona o ochrane prírody a krajiny, 
ktoré sú vyjadrené v § 1 ods. 1 zákona. 
Zákon vymedzuje poslanie ochrany prírody a krajiny ako zabezpečenie dlhodobého plnenia 
funkcií ekosystémov, zachovanie biodiverzity, druhov, biotopov, území s vysokou prírodnou 
hodnotou, ako aj anorganických výtvorov a javov, ekologickej stability, s ohľadom na 
zabezpečenie trvalo udržateľného života a kvality životného a kultúrneho prostredia 

 
15 PÍRY, M. Stavebný zákon – Veľký komentár. Žilina: Eurokódex, 2020. ISBN 978-80-8155-097-3  
16 ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M., 
a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6 
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obyvateľstva, pri rešpektovaní vlastníckych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov 
obyvateľov SR.17 
Zákon vymedzuje cieľ ochrany prírody a krajiny ako dlhodobé zabezpečenie zachovania 
prírodnej rovnováhy, pre ktoré je nutné poznanie základných ekologických princípov a 
zákonitostí, a tiež dlhodobo zabezpečiť ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v 
krajine. Rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine zabezpečuje územný systém 
ekologickej stability, ktorý predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených 
ekosystémov, ich zložiek a prvkov. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a 
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.18 
V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali inštitútu zmeny právoplatného rozhodnutia podľa 
§ 89 ods. 1 zákona. Účelom tohto inštitútu je ochrana prírody a krajiny, pretože ak je účelom 
zákona ochrana prírody a krajiny, potom má, logicky, totožný účel každý jeden inštitút zákona, 
pomocou ktorého sa zákon realizuje. 
Keď sa bližšie pozrieme na lehoty, ktoré sú významné pre právne posúdenie tohto prípadu, tak 
výrub drevín na základe rozhodnutia z roku 2015 bol možný do 03. júna 2018. Žiadosť o zmenu 
rozhodnutia bola podaná 12. apríla 2018, zmeňujúce rozhodnutie bolo vydané 28. mája 2018, 
a právoplatnosť nadobudlo 18. júna 2018. Žiadosť o zmenu rozhodnutia tak bola podaná 
v hraničnom termíne pred koncom platnosti povolenia na výrub. 
Z uvedeného je zrejmé, že žiadateľ o výrub si bol vedomý hraničnej platnosti rozhodnutia 
a preto požiadala spoločnosť ANGKOR WAT, s. r. o. o predĺženie platnosti povolenia na výrub 
a následne po neúspechu o zmenu rozhodnutia, nakoľko došlo ku zmene skutočností 
rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia. Bolo by preto naivné domnievať sa, že žiadosť o zmenu 
rozhodnutia vyplynula z náhleho a úprimného zistenia spoločnosti, ktorá chce silou mocou 
zachrániť štyri stromy. Orgán ochrany prírody posúdil, že 89 – 4 sa rovná 85. Účel inštitútu tak 
podľa nášho názoru nebol naplnený, nakoľko príroda utrpela, ale zneužitý na pomoc 
developerovi, ktorý výrub nestíhal. Orgán ochrany prírody tak z tohto inštitútu spravil poistku 
pre developerov, ktorej sa developer chytí vždy, keď bude potrebovať nové rozhodnutie 
s predĺženou platnosťou povolenia na výrub.   
Podľa Najvyššieho správneho súdu ČR v prípade interpretačných pochybností je nevyhnutné 
existenciu nových skutočností odôvodňujúcich zmenu rozhodnutia vykladať nie v prospech 
subjektu, ktorému sa uložila určitá povinnosť, resp. sa mu umožnilo vykonávať určitú inak 
zakázanú činnosť, avšak naopak, nepochybne v prospech dotknutých záujmov ochrany prírody 
a krajiny (rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR, sp. zn. 8 As 171/2014). Aj s ohľadom na 
mimoriadnu povahu inštitútu zmeny rozhodnutia možno takto postupovať skôr vo 
výnimočných prípadoch, vždy v prospech záujmov ochrany prírody a krajiny a nie v prospech 
subjektov, ktorým je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny ukladaná určitá povinnosť. 
Máme za to, že v prípade výrubu na Drotárskej neboli dostatočne zvážené aspekty zákona 
a inštitút bol zneužitý pre pomoc developerovi, ktorý pod rúškom záchrany štyroch stromov 
žiadal o zmenu rozhodnutia, čo nebolo v záujme ochrany prírody a krajiny, ale v záujme 
developera zrealizovať výrub. 
 
 
ZÁVER 
 

 
17 MÚČKOVÁ, B. a kol. Zákon o ochrane prírody a krajiny – komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 
978-80-8168-816-4 
18 Ibidem 
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Výrub na Drotárskej sa zapíše čiernymi písmenami do životov obyvateľov Starého Mesta 
a aktivistov, ktorí sa výrubu snažili predísť. Výrub už nikto nevráti späť a tak jediné, čo ostáva, 
je zobrať si z tejto situácie do budúcna ponaučenie.  
Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na opomenutie hmotnoprávnych aspektov zákona 
o ochrane prírody a krajiny pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 písm.a) bod 
1 zákona. 
Dospeli sme k právnemu názoru, že orgán ochrany prírody, hoci procesne postupoval zákonne, 
neskúmal dostatočne povahu a účel inštitútu zmeny právoplatného rozhodnutia, keď 
vyhodnotil, že záchrana štyroch stromov zakladá dôvod na zmenu rozhodnutia a s tým spojené 
predĺženie platnosti povolenia na výrub, ktoré developer v časovo hraničnej situácii potreboval. 
Z inštitútu, ktorý má chrániť prírodu, teda orgán ochrany prírody spravil v tomto prípade 
prostriedok pomoci developerovi. Za týmto nešťastným rozhodnutím zmeniť rozhodnutie sa 
skrýva osud 85 stromov, ktoré už na Drotársku nikto nevráti.  
Pozitívnym výsledkom tlaku verejnosti je však fakt, že developer, hoci výrub zrealizoval, sa 
rozhodol ustúpiť od svojho zámeru a pozemok predať. Zároveň sa našiel kupec, ktorý chce 
pozemok kúpiť a následne ho zameniť s hlavným mestom. To znamená, že magistrát by mohol 
na pozemku realizovať stavbu, ktorá by bola verejne prospešnou, napríklad mestský park, či 
detské ihrisko. Občianska iniciatíva aj v tomto prípade ukázala, že bojovať za dobrú vec sa 
oplatí. 
 
 
SUMMARY 
 
Tree-felling in this case will be written into the lives of the citizens of the old town and activists 
who tried to prevent this situation. Nobody will return the trees again and so all that remains is 
to learn from this situation. The aim of this article was to point out the omission of the 
substantive aspects of the Nature and Country Protection Act in deciding on the change of the 
final judgment. We have adhered to the legal view that the authority, although the procedurally 
proceeded legally, has not been considering aim of the Nature and Country Protection Act. For 
this unfortunate decision, 85 trees will not be seen on Drotárska anymore. However, the positive 
result of the citizenship initiative is the fact that the developer, although the tree-felling was 
completed, decided to retreat from its intention to build blocks of flats, and decided to sell the 
land. At the same time, the buyer who wants to buy the land would like to exchange it with the 
town. This means that the municipality could build the building, which would be publicly 
beneficial, such as the city park or a children's playground. Civil Initiative also in this case 
showed that fighting for a good thing is worth it. 
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Všeobecná prevenčná povinnosť v zmysle § 415 občianskeho zákonníka (v nadvӓznosti 
na šport a športové činnosti) 

 
General prevention obligation in the meaning of § 415 of the civil code (following sport and 

sporting activities) 
 
 

Bc. Veronika Miškeová 
 
 
Abstrakt 

Predkladaná odborná práca sa venuje problematike vyvodzovania zodpovednosti za 
škodu pri vykonávaní športovej činnosti prostredníctvom všeobecnej prevenčnej povinnosti 
ustanovenej v znení § 415 Občianskeho zákonníka. Zámerom tejto práce je rozanalyzovanie 
uvedeného problému a aplikácia znenia generálnej klauzuly na konkrétne prípady. Na 
spracovanie tejto práce sme použili rôzne vedecké metódy ako napríklad analýzu, dedukciu 
alebo vedeckú syntézu. Výsledkom rozoberanej problematiky je, aj napriek platnej športovo - 
právnej reforme, poukázať na úpravu občianskoprávnej zodpovednosti s dôrazom na športové 
odvetvie, ktorá je jedinou a zároveň nevyhnutnou možnosťou uplatnenia noriem pri 
vyvodzovaní zodpovednosti za škodu. 
 
Kľúčové slová: šport, športová činnosť, všeobecná prevenčná povinnosť, zodpovednosť za 
škodu  
 
Abstract 

The presented scientific article deals with the issue of the inferring responsibility for 
damage in the performance of sports activities through the general preventive obligation 
established in the wording of § 415 of the Civil Code. The aim of this scientific article is to 
analyze the problem and apply the wording of the general clause to specific cases. To process 
this scientific article, we used various scientific methods such as analysis, deduction or 
scientific synthesis. The result of the discussed issues is, despite the valid sports - legal reform, 
to point out the regulation of civil liability with emphasis on the sports sector, which is the only 
and at the same time necessary possibility of applying standards in inferring liability for 
damage. 
 
Keywords: sport, sports activity, general preventive duty, liability for damage 

 
 
ÚVOD 

 
Aj napriek tomu, že je šport vnímaný ako najväčší spoločenský fenomén dnešnej doby, 

v právnej oblasti sa mu nedostalo dostatočného pochopenia. Problematika právnej úpravy 
zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla športovcovi pri vykonávaní športovej činnosti, je oblasť, 
ktorej nie je v našom právnom poriadku prioritne venovaná pozornosť. Dôležitým faktom je, 
že vyvodzovanie zodpovednosti v športe má v zásade dva možné uhly pohľadov, podobne ako 
aj športové právo. Na jednej strane sú zástancovia názoru absolútnej autonómie športových 
vzťahov v právnom systéme. Tí konštatujú, že šport je od práva oddelenou oblasťou1 a teda 

 
1 PRUSÁK, J. 1984. Šport a právo: Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe. Bratislava : 
Veda a šport. 1984, s. 89 – 90. 



~ 171 ~ 

 

právne normy by sa nemali aplikovať na zodpovednostné vzťahy v športe. Normy s právnou 
povahou by sa mali použiť len vtedy, ak sa šport stane nekontrolovateľným a bez právnej 
regulácie by bol ohrozený život alebo zdravie športových subjektov, prípadne by došlo 
k hrubému a zásadnému porušeniu morálnych hodnôt. Druhá skupina sa prikláňa k názoru, 
ktorý pripúšťa vzťah športu a práva,2 a tak nemožno zodpovednosť športovca za spôsobenú 
škodu pri výkone športovej činnosti vylúčiť. Druhé teoretické poznanie poskytuje množstvo 
teórií a zaujímavých pohľadov, na ktoré upriamime pozornosť v predloženej odbornej práci. 

 
 

1 VŠEOBECNE O ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VYKONÁVANÍ ŠPORTOVEJ 
ČINNOSTI 

 
Od každej osoby sa očakáva, že sa v rôznych situáciách bude správať ako priemerne 

rozumný človek. Rovnako tak sa vyžaduje aj od športovca, aby športovú činnosť vykonával 
podľa stanovených športových noriem vyplývajúcich z predmetného športu. Avšak nie vždy 
možno predísť tomu, že žiadnym spôsobom nespôsobí druhému škodu. No nie každé nesúladné 
zapríčinenie škody smeruje k povinnosti jej kompenzácie. Na vznik zodpovednosti je potrebné 
splniť určité požiadavky. V spoločnosti, ale aj v športe sa aj napriek tomu často stretávame so 
situáciami, kedy osoba zodpovedá za škodu z toho dôvodu, lebo jej správanie bolo nepozorné 
a neopatrné.3 

Športová činnosť je hodnotená ako činnosť vysoko riziková najmä z toho dôvodu, 
že prináša so sebou rôzne možnosti. Napríklad pri zodpovednostných vzťahoch vnímame ako 
aplikovateľnú možnosť poškodenie spoločensky chránených záujmov. V tomto zmysle si 
v posledných rokoch všímame v popredí oblasť riešenia sporov vzniknutých pri vykonávaní 
športovej činnosti. Tu je potrebné rozlíšiť, či ide o spory počas športu (hry) alebo spory mimo 
hry. Primeraná dôležitosť je kladená, ak športový subjekt spôsobí škodu na chránenom záujme 
pri vykonávaní športu. Avšak aj v prípade, ak športový subjekt spôsobí škodu mimo 
vykonávania športu, musí znášať zodpovednosť za vzniknutý následok, respektíve zodpovedať 
za škodu. Na základe tohto kontextu je teda predmetné si položiť otázku: ako, akým spôsobom 
a za akých podmienok je možné vyvodiť zodpovednosť športovca za škodu? 

Z právneho aspektu neexistuje žiadna osobitná právna úprava, ktorá by sa venovala 
a priamo by vymedzovala problematiku zodpovednosti pri športových činnostiach. Základnou 
normou, ktorú možno aplikovať na vznik zodpovednosti, je ustanovenie Občianskeho 
zákonníka,4 ktoré obsahuje ohraničenie všeobecnej (generálnej) prevenčnej povinnosti 
predchádzať škodám. Túto klauzulu je možné charakterizovať ako určitý spôsob zamedzovania 
porušenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych vzťahov. Konkrétne ju 
upravuje ustanovenie § 415 OZ,5 ktorého znenie sa považuje za základnú úpravu prevencie 
pred možným vznikom škody, pretože každý má povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.  
 Pri športe ako takom je v prvom rade objektom s chráneným záujmom zdravie 
športovca, ktorý vykonáva konkrétnu športovú činnosť. Ak aplikujeme zákonné znenie 
generálnej klauzuly na športové vzťahy, všeobecne športovcom vyvstáva povinnosť počínať si 

 
2 BLAHO, P. - HOLLÄNDER P. 1989. Postavenie práva v systéme metód štátneho riadenia v spoločnosti. 1 vyd. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 1989. str. 144. 
3 ŠTEVČEK, M. - DULAK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. – TOMAŠOVIČ, M. a kol. 
2019. Občiansky zákonník I. a II. zväzok. Komentár. 2 vyd., 2019. str. 1323. 
4 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ,,Občiansky zákonník“ alebo ,,OZ“). 
5 Bližšie pozri § 415 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: ,,Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“ 
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pri športových aktivitách takým spôsobom, aby nedošlo ku škode na zdraví spoluhráčom či 
súperom. V tejto súvislosti možno prevenčnú povinnosť brať ako pomyselné varovanie, aby si 
aj športovci uvedomili, že každý je za svoje konanie zodpovedný. Aj súdna prax eviduje 
množstvo prípadov, kedy je potrebné aplikovať ustanovenie § 415 OZ práve pri vyvodzovaní 
zodpovednosti v športovom práve. Je to tak najmä z dôvodu, že športovcovi vzniká 
zodpovednosť za škodu v tom momente, ak spôsobí ujmu na zdraví počas zápolenia inému 
hráčovi, ktorý v konečnom dôsledku utrpí úraz. Za právny dôvod vzniku občianskoprávnej 
zodpovednosti, ktorá je vyvodzovaná pri športových činnostiach, je adekvátne považovať iba 
protiprávny úkon. Totiž pri športovom zápolení dochádza k možnému vzniku škody len 
v prípade protiprávneho zákroku športovca.  

Už zo zákonného znenia § 415 OZ vyplýva, že športovec sa má pri vykonávaní športovej 
činnosti správať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných športovcov. Pre samotného 
športovca to znamená, že je povinný dodržiavať zásadu fair-play hry, rešpektovať súpera, 
správať sa športovo voči všetkým zúčastneným osobám športového zápasu, ale aj predchádzať 
vzniku úrazu.6 Z uvedeného možno vyvodiť, že ak športovec nevykonáva športovú činnosť 
s primeranou starostlivosťou, aby nedošlo ku škode na zdraví iného a vznikla škoda z toho 
dôvodu, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa, tak je za vzniknutú škodu 
plne zodpovedný.7 V tomto zmysle nie je možné všeobecnú prevenčnú povinnosť považovať 
za deklaratórnu floskulu, ale ide o aplikovateľnú povinnosť správania sa športového subjektu 
tak, aby predišiel možnému vzniku ujmy na zdraví inému športovému subjektu. 

Formuláciu ustanovenia § 415 OZ môžeme v právnom vzťahu prirovnať k ,,lex generalis“ 
voči športovým normám, ktoré by sme zaradili pod normy ,,lex specialis“,8 čo znamená, že 
,,nedodržanie pravidiel hry potom znamená konanie odporujúce povinnosti predchádzať 
hroziacim škodám, t. j. povinnosti uloženej ustanovením § 415 Občianskeho zákonníka“.9 
Avšak je možné považovať danú citáciu za správnu? Je prípustná myšlienka, že každé 
nedodržanie pravidiel je za každých okolností porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 
OZ? Riešenie danej problematiky hľadal aj Najvyšší súd Českej republiky, ktorý v jednom zo 
svojich rozhodnutí10 dospel k záveru, že nie každé porušenie športových pravidiel je bez 
ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti. Odôvodnil to tak, že porušenie pravidiel športovej 
hry musí spĺňať určitú vyššiu mieru intenzity, čo znamená, že podstatným spôsobom vybočí z 
bežného vykonávania hry.11 Z uvedeného nám vyplýva, že nemožno považovať každé 
porušenie pravidiel športovej hry za porušenie ustanovenia § 415 OZ. Je potrebné, aby súd pri 

 
6 Deklarácia práv a zodpovednosti športovcov vypracovaná Medzinárodným olympijským výborom prijatá na 133. 
zasadnutí Medzinárodného Olympijského výboru v Buenos Aires v mene olympijského hnutia dňa 10.09.2018. 
[online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na internete: 
https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2019-
04/Deklar%C3%A1cia%20pr%C3%A1v%20a%20zodpovednosti%20%C5%A1portovcov.pdf. 
7 CSISCAY, P. Zodpovednosť za škodu spôsobenú športovou činnosťou. [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na 
internete: https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/csicsay-p/#_ftn10.  
8 Judikatúra Okresného súdu Michalovce, rozsudok OS Michalovce, sp. zn. 5C/69/2015, zo dňa 19.03.2018. [cit. 
2021-03-10]: ,,Podľa názoru súdu ustanovenie § 415 je ustanovením lex generalis a pravidlá futbalu sú v tomto 
prípade normou lex specialis a pri realizácii futbalu sa musia tieto dodržiavať všetkými zúčastnenými stranami, 
lebo sú pre tieto záväzné a nemožno tieto od seba oddeľovať.“ 
9 Judikatúra Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, rozsudok OS BnB, sp. zn. 6C/140/2014, zo dňa 13.04.2015. 
10 Judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky, rozsudok NS ČR, sp. zn. 25 Cdo 493/2015, zo dňa 20.05.2015. 
11 Predmetom posudzovania v konaní bol zákrok, tzv. ,,sklzom“, ktorý je považovaný ako za jeden z prostriedkov 
boja o loptu. Tento sklz je v herných pravidlách pripustený a samotné použitie vymedzenej techniky nemožno bez 
iného považovať za nedovolené konanie. Škodcovi bola za zákrok v rozpore so športovými pravidlami uložená 
žltá karta, pretože v boji so spoluhráčom o loptu nekopol do lopty, ale do pravej nohy spoluhráča. Tento zákrok 
nie je považovaný za zákrok úmyselný a ani urobený v zámere poškodiť hráča. Napriek tomu bol hráč vážnym 
spôsobom zranený (mal trieštivú zlomeninu pravej holennej kosti a zlomeninu pravej lýtkovej kosti). 

https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/csicsay-p/#_ftn10
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každom jednom právnom posúdení zodpovednosti zohľadňoval osobitný charakter daného 
športu, pretože povaha kolektívneho športu je vo veľa prípadoch dynamická a teda vo väčšom 
množstve dochádza k priamemu kontaktu hráčov a zároveň aj k zvýšenému riziku spôsobenia 
zranenia. 

 
 

2 ASPEKTY GENERÁLNEJ KLAUZULY 
 
Zodpovednosť v súkromnom práve je chápaná a označovaná ako následok právnej 

povinnosti, ktorá vznikla porušením prvotne právnej povinnosti (nedodržaním športových 
noriem) alebo zmluvnej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona alebo inej právnej skutočnosti. 
Presnejšie, ustanovenie § 415 OZ je vlastne vymedzenie protiprávnosti ako jedného 
z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu.  

Zodpovednosť v športe je potreba posudzovať v každom prípade individuálne, pretože nie 
každé možné porušenie športových pravidiel možno klasifikovať ako porušenie prevenčnej 
povinnosti. Akékoľvek konanie teda nie je možné považovať za nedovolené z toho dôvodu, že 
nie vznik povinnosti zakladá protiprávnosť v zmysle § 415 OZ, ale rozpor s konkrétnym 
štandardom správania sa. Z tohto hľadiska je nutné podrobiť sa hlbšiemu skúmaniu práve 
pomocou výkladu ustanovenia § 415 OZ. Napríklad ak bola športovým subjektom porušená 
primárna právna povinnosť stanovená ustanovením § 415 OZ a spôsobil inému ujmu na zdraví 
či majetku, vzniká mu nová zodpovednostná povinnosť, ktorú doteraz nemal, a teda povinnosť 
nahradiť spôsobenú škodu. Vzhľadom na to, že chránené (absolútne) práva sú konštruované na 
základe zákona, nesporne ide o zákonnú povinnosť. ,,Možno konštatovať, že podstata 
zodpovednosti spočíva vo vzniku nepriaznivého právneho následku (predvídaného sankčnou 
zložkou príslušnej normy), ktorý postihuje toho, kto porušil (ohrozil) pôvodnú právnu 
povinnosť."12  

Mnohí autori zastávajú k danej problematike zaujímavé názory. Napríklad J. Petrov uvádza 
skutočnosť, že nie je možné nahradiť akúkoľvek vzniknutú škodu. Argumentuje to tým, že 
všeobecne nie je a ani nemôže byť konanie protiprávne z toho dôvodu, že sa inému spôsobí 
škoda, ale preto, že odporuje ustanoveniam zákona, poprípade zvyklostiam či okolnostiam 
s poukazom na spravodlivé rozloženie nákladov medzi potenciálneho škodca a poškodeného. 
Vo svojich vyjadreniach zdôrazňuje fakt, že nie je protiprávne každé konanie, ktoré spôsobí 
svojím zavinením škodu inému.13  

Na danú myšlienku vyvstáva otázka a to: akú úlohu zastáva § 415 OZ pri stanovení 
protiprávnosti? F. Melzer vo svojom článku14 uvádza skutočnosť, že zdravie, príroda a životné 
prostredie sú absolútne chránené hodnoty, a preto nevidí dôvod, prečo by mala byť použitá 
akákoľvek výnimka pri zisťovaní protiprávnosti pri porušení uvedených absolútnych práv. 
Podobnou myšlienkou sa zaoberal aj Najvyšší súd ČSR, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia 
poznamenal, že § 415 OZ neuložil iné prevenčné povinnosti ako tie, ktoré obsahujú ochranné 
normy a teda v zmysle absolútnych práv konštruované konkrétne povinnosti konania. Treba 
však poznamenať, že v iných rozhodnutiach sa tento súd vyjadril nasledujúcim spôsobom: 
,,Všeobecná povinnosť uložená občanom a organizáciám v ustanovení § 415 OZ (počínať si 

 
12 LAZAR, J. a kolektív. 2018. Občianske právo hmotné 2. Bratislava : Iuris Libri, 2018. ISBN 978-80-89635-35-
1. str. 357. 
13 PETROV, J. 2007. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. In Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 20, s. 745 
– 749. 
14 MELZER, F. 2002. Ustanovení § 415 občanského zákoníku a stanovení protiprávnosti jako předpokladu náhrady 
škody podle občanského zákoníku. In Časopis pro právní vědu a praxi. [online]. 2002, č. 3, s. 265-271. [cit. 2020-
11-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8237. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8237


~ 174 ~ 

 

tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku) nemôže byť rozširovaná nad rámec 
povinnosti uložených osobitnými predpismi.“15  

 
2.1 Možnosti aplikácie ustanovenia § 415 OZ v športe 

Je nevyhnutné zvýrazniť fakt, že prevenčná povinnosť a následné vyvodenie následkov jej 
porušenia prichádza do úvahy len v takom prípade, ak sa konaním alebo opomenutím 
neporušila iná zákonná norma. Ak eventuálne dôjde k možnému porušeniu konkrétnej normy, 
ktorá zakazuje takéto správanie, nie je ďalej nutné skúmať porušenie prevenčnej povinnosti. 
Táto požiadavka protiprávnosti sa splní na základe porušenia osobitného zákazu, napríklad ak 
športovec poruší športové pravidlo, čím spôsobí škodu na zdraví inému športovcovi. Na danú 
skutočnosť možno aplikovať výňatok z rozsudku Mestského súdu v Prahe z roku 1978, ktorý 
sa v svojom odôvodnení vyjadril nasledovne: ,,Nedodržanie pravidiel športovej hry (napr. 
futbalu) spočívajúce v použití pravidla nedovoleného (zakázaného) spôsobu hry treba posúdiť 
ako konanie odporujúce povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví (§ 
415 OZ). V dôsledku toho ide o porušenie právnej povinnosti, ktorá zakladá zodpovednosť za 
škodu (§ 420 ods. 1 OZ).“16 

Výrazné prepojenie zodpovednosti a športu v sebe zahŕňa a zároveň predpokladá vznik 
zodpovednosti za škodu, na základe presného dodržania vopred stanovených a všeobecne 
ustálených spôsobov konania konkrétneho športu. Z toho rezultuje, že pri vyvodzovaní 
zodpovednosti porušením všeobecnej prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 OZ je nutné, aby 
bol v každom konkrétnom prípade zohľadnený nastolený skutkový stav.17 Napríklad ak 
športovec pri výkone športovej činnosti riadne dodržal konkrétne pravidlá hry a napriek tomu 
spôsobil nepredvídateľnú škodu inému športovcovi, môže dôjsť ku vzniku škody následkom 
toho, že by bola porušená všeobecná prevenčná povinnosť. Je to tak z toho dôvodu, že športové 
pravidlá nie vždy v plnom rozsahu odrážajú správanie sa rozumného jedinca v konkrétnom 
čase, na konkrétnom mieste a za konkrétnych situácii.  

Pre lepšie pochopenie a poukázanie komparatívneho posudzovania vzťahu medzi 
porušením športového pravidla (resp. neporušením) a porušením všeobecnej právnej povinnosti 
pri zodpovednosti za škodu pri športových činnostiach si to ukážeme na nasledovných 
porovnávacích vzoroch: 

- Porušilo sa konkrétnym konaním športovca (napríklad súbojom) športové pravidlo, na 
základe ktorého vznikla škoda inému? - Áno, športové pravidlo bolo porušené. 

- Môžeme považovať porušenie športového pravidla za porušenie všeobecnej prevenčnej 
povinnosti? – Áno, môžeme. 

- Je v týchto prípadoch zodpovedný športovec za škodu? – Áno, športovec je zodpovedný.  
Na základe použitia argumentum a contrario (dôkazu z opaku) si ukážeme protichodnú 
skutočnosť: 

- Porušilo sa konkrétnym konaním športovca (napríklad súbojom) športové pravidlo, na 
základe ktorého vznikla škoda inému? – Nie, športové pravidlo nebolo porušené.  

- Môžeme považovať porušenie športového pravidla za porušenie všeobecnej prevenčnej 
povinnosti? – Áno, môžeme.  

- Je v týchto prípadoch zodpovedný športovec za škodu? – Áno, športovec je zodpovedný. 

 
15 Judikatúra Najvyššieho súdu ČSR, rozhodnutie NS ČSR, sp. zn. 2 Cz 1/73. 
16 Judikatúra Mestského súdu v Prahe, rozsudok MS v Prahe, sp. zn. 10 Co 190/76, R 16/1980 zo dňa 17.05.1978. 
17 MATEJKA, O. - FRIEDMANNOVÁ, D. 2017. Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy v občianskom 
práve, v obchodnom práve a v pracovnom práve s relevantnou judikatúrou. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 
str. 112. 
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Kto rozhoduje počas zápasu o skutočnosti, či bolo športové pravidlo porušené? – Rozhodca.18 
V súvislosti s uvedeným môžeme skonštatovať, že ak subjekt A svojím konaním pri 

športovej činnosti spôsobil škodu subjektu B, zodpovednosť za vzniknutú škodu bude znášať 
subjekt A v takom prípade, ak bolo rozhodcom zistené a potvrdené porušenie športového 
pravidla. 

S poukazom na nami preberanú tému sa stotožňujeme s názorom, že vždy je v športovej 
oblasti potrebné sa zaoberať tým, či športové pravidlá (adekvátne ako celok športové normy) 
neupravujú, ako si počínať v určitej situácii, ako sa správať, a na základe týchto stanovených 
noriem predovšetkým zhodnotiť, či bola právna povinnosť porušená alebo sa tak nestalo. 
Oprávnenou osobou, ktorá posudzuje súlad konkrétneho herného stavu, súboja, fyzického 
kontaktu alebo inej možnej situácie vzniknutej počas hry s obsahom vytýčených športových 
pravidiel, je rozhodca.19  

 
2.2 Postavenie rozhodcu pri vyvodzovaní zodpovednosti 

S ohľadom na skúmanú problematiku je potrebné bližšie uviesť premennú skutočnosť, 
ktorou je rozhodovanie rozhodcu. Jeho úlohou je určiť, čo je v súlade s pravidlami, a čo naopak 
nie je. V konečnom dôsledku rozhodca nie je oprávnený rozhodnúť o tom, či športovcovi 
vznikne zodpovednosť za škodu, touto právomocou disponuje súd. „Existenciou takéhoto 
prístupu umožňujeme vznik situácie, v ktorej bude rozhodca entitou, ktorá de facto a de iure 
rozhodne o zodpovednosti športovca za škodu na zdraví.“20 Avšak v praxi evidujeme množstvo 
situácií, kedy rozhodca počas hry kvalifikuje určité športové konanie ako dovolené (napríklad 
ho videl z nesprávneho uhla) napriek tomu, že mal byť tento zákrok ohodnotený ako 
nedovolený. Tu je potrebné konštatovať, že rozhodca v mnohých prípadoch rozhoduje na 
základe vlastnej intuície a subjektívneho vnímania, čím je zminimalizovaný objektívny pohľad 
percipovania vzniknutej situácie. Okrem toho, charakter a limity pri porušení pravidiel v športe 
sú, v závislosti od rôznorodosti športov, definované odlišne. Napríklad faul v basketbale 
znamená vylúčenie športovca zo zápasu (ide o vážne porušenie športového pravidla), naopak 
vo futbale je to získanie žltej karty alebo v hokeji môže byť toto konanie klasifikované ako 
v súlade s pravidlami. Podľa nášho názoru by sa v konečnom dôsledku v týchto prípadoch malo 
postupovať podľa noriem športového práva a povinnosťou súdu by malo byť zváženie a 
následne zhodnotenie, či je možné považovať zákrok ako porušenie športových pravidiel 
z pohľadu vzniku zodpovednosti za ujmu pri športovej činnosti. Na základe tejto skutočnosti 
zastávame názor, že súd nezastáva postavenie športového rozhodcu, čo znamená, že nie je jeho 
povinnosťou riešiť, či išlo alebo nešlo o porušenie športových pravidiel. V jeho kompetencii je 
riešiť skutočnosť, či konkrétne konanie za daných okolností bolo alebo nebolo protiprávne. 
V tomto kontexte majú športové pravidlá postavenie pomocného vodidla.  

 
18 podobnou tézou sa zaoberal j. Čollák, ktorý však pri svojom skúmaní dospel k odlišnému záveru a to, že: 
,,konštatácia porušenia vpp konaním športovca je možná len v prípade, ak konkrétnym konaním došlo aj k 
porušeniu športového pravidla. Vylúčenie porušenia vpp konaním, ktoré neporušilo predmetné športové predpisy 
pravdepodobne nie je možné, no je o to neudržateľnejšie.“ in Čollák, j. 2015. Niekoľko slov k (občianskoprávnej) 
zodpovednosti športovca za úraz spôsobený pri výkone športu: návrhy de lege ferenda. [online]. 2015. [cit. 2021-
03-10].  Dostupné na internete: 
HTTP://WWW.UCPS.SK/JAROSLAV_COLLAK_OBCIANSKOPRAVNA_ZODPOVEDNOST_SPORTOVC
A_ZA_SKODU_PRI_SPORTE. 
19 ČOLLÁK, J. 2015. Niekoľko slov k (občianskoprávnej) zodpovednosti športovca za úraz spôsobený pri výkone 
športu: návrhy de lege ferenda. [online]. 2015. [cit. 2021-03-10]. Dostupné na internete: 
http://www.ucps.sk/jaroslav_collak_obcianskopravna_zodpovednost_sportovca_za_skodu_pri_sporte. 
20 ČOLLÁK, J. 2015. Občianska zodpovednosť športovca za škodu na zdraví. In Justičná revue. 2015. Bratislava: 
Ministerstvo spravodlivosti SR, ročník 67, číslo: 6-7, 2015. str. 823.  
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Na základe uvedeného sa nestotožňujeme s tvrdením, že rozhodca má v konečnom dôsledku 
rozhodovať o zodpovednosti športovca. Toto oprávnenie prináleží sudcovi (súdu), ktorý na 
základe dostupných dôkazov má právo zhodnotiť stanovisko rozhodcu. Následne pomocou 
vlastnej úvahy súd v danom prípade stanoví, či ide o porušenie športového pravidla, a tým je 
možné preukázať protiprávnosť konania športového subjektu a následne vyvodenie 
zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 415 OZ. 

Najväčšia dôležitosť je v týchto situáciách kladená na fakt, že športovec má byť pri výkone 
športovej činnosti obozretný, spôsobilý zabrániť alebo čo najviac obmedziť riziko vzniku 
škody. Avšak nie vždy je v jeho kompetencii predvídať možný vznik škody v budúcnosti. Aj 
napriek tomu sa v súdnej praxi stretávame so situáciami, kedy sudca prizná poškodenému 
športovcovi náhradu škody pri športe len pomocou konštatovania, že pri výkone športovej 
činnosti bolo porušené športové pravidlo, na základe ktorého bola porušená prevenčná 
povinnosť v zmysle § 415 OZ. Avšak vždy je potrebné, aby súd pri závere porušenia generálnej 
klauzuly sa podrobil hlbšiemu skúmaniu nastolenej problematiky vzhľadom na predmetný 
výklad § 415 OZ. 

 
 

3 KOMPARÁCIA OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI S ÚPRAVAMI INÝCH 
ŠTÁTOV 

 
Šport ako výplň voľného času je populárny nielen na našom území, ale aj v zahraničí. 

Mnohé zahraničné štáty športu venovali osobitnú a trvalú pozornosť. Tézy zodpovednosti za 
škodu z pohľadu zahraničného vývoja sú veľmi prínosné aj pri riešení zodpovednostných 
vzťahov na našom území. V mnohých prípadoch sa nevedome stávajú inšpiráciou pre 
slovenských športových znalcov či tvorcov právnych predpisov. Pre vytvorenie si vlastného 
obrazu o tom, ako je riešená zodpovednosť v iných krajinách, si rozoberieme zodpovednostné 
vzťahy v športe s ohľadom na jurisdikciu Nemecka, Rakúska a Anglicka. 

Nemecký prístup v oblasti zodpovednosti za športový úraz pramení z nemeckej judikatúry. 
Tu je potrebné spomenúť najznámejší rozsudok Bundesgerichtshof,21 ktorý upravuje 
myšlienku, že pri vykonávaní športu musí športový subjekt počítať so zraneniami, ktoré môžu 
nastať aj pri dodržaní športových pravidiel. Z toho značí, že pri športe je potreba brať do úvahy 
možnú existenciu vzniku rizika, že sa športový subjekt môže zraniť. V prípade porušenia 
športového pravidla vzniká poškodenému športovému subjektu nárok na náhradu vzniknutej 
ujmy. Zranený športovec je povinný prijať zbavenie viny športovca, ktorý škodu spôsobil aj za 
takých okolností, ak mu je pri dovolenom konaní spôsobené zranenie ťažkého charakteru, 
poprípade ak mu vznikne na základe zranenia ťažká alebo veľmi ťažká škoda, dokonca až 
smrť.22  

Z iného pohľadu rieši zodpovednosť za škodu rozsudok LAG Köln,23 v ktorom je zastávaný 
názor, že absenciu zodpovednosti nie je možné viazať len na situácie, kedy športový subjekt 
nekoná v súlade so športovými pravidlami, ale taktiež aj na určité porušenia športových noriem. 
Dôraz tu bol založený na správaní škodcu, respektíve či jeho správanie neprekročilo hranicu 
tvrdosti v danom športe. Akási miera, ktorú športovec musel zo svedomitosti a opatrnosti pri 

 
21 Nemecká judikatúra, rozsudok BGH, sp. zn. VI ZR 100/73, ktorý bol prijatý dňa 05.11.1974. 
22 KRÁLÍK, M. 2006. Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle evropské a světové 
judikatury 20. a 21. století. In Soudní rozhledy. číslo: 8, 2006.  
23 Nemecká judikatúra, rozsudok, sp. zn. 10 Sa 59/84 zo dňa 28.06.1984. Dostupné In: KRÁLÍK, M. 2006. 
Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle evropské a světové judikatury 20. a 21. Století. 
In Soudní rozhledy. číslo: 8, 2006. str. 285. 
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vykonávaní športu plniť, bola kladená na charakter konkrétneho športu.24 Na porovnanie je ako 
meradlo použitá rozdielna situácia premietnutá v americkom futbale, ktorý je kategorizovaný 
ako kontaktný šport, a teda futbalisti pri jeho vykonávaní majú povinnosť počítať s prípadnými 
zraneniami, takže zodpovednostný nárok si môžu uplatniť len pokiaľ došlo k hrubému 
porušeniu športových noriem.  

Zodpovednostné vzťahy v oblasti športových úrazov v Rakúsku ponúkajú judikatúru, ktorá 
je akceptovaná aj v Nemecku, pretože majú rovnaký právny základ a to taký, že je 
zodpovednosť kladená na vplyv a dopad športových pravidiel. To je podložené azda 
najznámejším rakúskym rozsudkom OGH,25 ktorého záver znie: ,,Obvyklé ľahké porušenia 
pravidiel, ktoré pri vykonávaní športu spôsobujú telesné zranenia, nie sú protizákonné 
a nepredstavujú porušenie zákona.“ Avšak toto tvrdenie je akceptované len pri bežnom 
porušení povinnosti, kedy mal byť športovec opatrný. Povinnosť nahradiť škodu vznikne len 
v prípade, ak ju športovec zaviní protiprávnym správaním. Doplnenie tohto názoru je podložené 
rozhodnutím RS U OGH.26 V ňom sudca poukázal na skutočnosť, že protiprávnosť konania je 
založená na fakte zranenia pri kontaktnom športe len za takých okolností, ak konanie škodcu 
sa odchyľuje z oblasti typického porušenia športových pravidiel, ku ktorým opakovane 
dochádza v zápolení medzi športovcami.  

K otázke náhrady škody pri športových činnostiach používa rakúska judikatúra pravidlo, 
ktoré tvrdí, že je potrebné skúmať, či bol športový úraz spôsobený nedovoleným konaním, resp. 
nedodržaním športových pravidiel športovcom, ktorý by zakladal nárok na vzniknutú náhradu 
ujmy alebo v opačnom prípade by tento nárok nevznikal. Rovnako ako v Nemecku sa riadia 
tiež tézou, že ak spôsob zranenia sa odchyľuje od oblasti opakujúcich sa typických porušení 
športových pravidiel, je potrebné skúmať nastolený skutkový stav.27 Dôkazným bremenom pre 
tieto situácie je, že zranený hráč má povinnosť pri tvrdení vzniknutých skutočností ich aj 
dokázať, pretože tie následne slúžia ako podklad pri rozhodovaní o porušení športového práva 
a to aj za takých okolností, ak k zraneniu športovca došlo pri porušení športového pravidla iným 
hráčom. Nad rámec športovec pri telesnom zranení musí doložiť reálne fakty, ktoré vedú 
k odsúhlaseniu protiprávneho konania, ktoré spôsobilo zranenie.28 

Odlišná myšlienka je zaužívaná v Anglicku. V tejto krajine sa zodpovednosť za ujmu pri 
športových činnostiach spôsobenej nedbanlivostným konaním rieši rovnakými princípmi ako 
zodpovednosť za škodu v iných oblastiach, čo znamená, že v rámci týchto vzťahov sa 
nevyužívajú rozdielne právne zásady, ale sú uplatňované vo všetkých odvetviach 
zodpovednosti rovnaké. Vzhľadom na špecifickosť športových vzťahov je použitie týchto 
všeobecných zásad podmienené tým, že pri ich aplikácii musia byť zohľadnené všetky možné 
skutočnosti, najmä otázka primeranosti v konkrétnom prípade.29 Naopak, ak športovec spôsobí 
zranenie úmyselne, automaticky sa zakladá právny nárok na nahradenie škody.  

Adekvátne je spomenúť anglické športové právo, ktoré na základe svojich prípadov zo 
súdnej praxi chráni samotné športové subjekty tým, že pri športe a vzniku zodpovednosti sa 
zohľadňuje zápal hry a s ním spojené riziká zranenia športovca.30 Iná a v tejto krajine zlomová 

 
24 Nemecká judikatúra, rozsudok, sp. zn. 4O 156/00 zo dňa 08.01.2001. Dostupné in: Tamtiež. 
25 Rakúska judikatúra, rozsudok OGH, sp. zn. 7 Ob 656/81 zo dňa 24.04.1981. Dostupné in: Tamtiež. 
26 Rakúska judikatúra, rozsudok RS U OGH, sp. zn. 2 Ob 571/94 zo dňa 22.09.1994. Dostupné in: Tamtiež. 
27 Rakúska judikatúra, rozsudok RS U OGH, sp. zn. 6 Ob 169/04b zo dňa 26.08.2004. Dostupné in: KRÁLÍK, M. 
2006. Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle evropské a světové judikatury 20. a 21. 
století. In Soudní rozhledy. č. 8, 2006. str. 285. 
28 Rakúska judikatúra, rozsudok OGH, sp. zn. 5 Ob 578/87 zo dňa 22.09.1987. Dostupné in: Tamtiež. 
29 CSISCAY, P. Zodpovednosť za škodu spôsobenú športovou činnosťou. [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné na: 
https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/csicsay-p/#_ftn10. 
30 Táto skutočnosť bola judikovaná v prípade McComiskey v McDermont, ktorého predmetom bolo jazdenie 
rallye. 
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skutočnosť bola nastolená v prípade Condon vs Basi,31 v ktorom súd hľadal odpoveď na otázku, 
či porušenie športového pravidla by malo byť určujúce pre zodpovednosť alebo či by sa malo 
uplatňovať niečo iné.32 Správanie športovca, ktoré je podľa striktného výkladu športových 
pravidiel technicky neprijateľné, možno považovať za bežný a akceptovaný spôsob správania 
hráčov, ktorí tento šport hrajú. To znamená, že športovci sú uzrozumení s možným rizikom 
zranenia, ktoré je obvyklou súčasťou hry. Ak teda športovec prekročí bežný chod športovej hry, 
je menej pravdepodobné, že vzniknuté riziko bude signalizovať také znaky, aby sa očakávalo, 
že jeho protihráči by ho mali možnosť prijať. Za týchto okolností športový subjekt, ktorý 
spáchal priestupok, bude podľa všetkého súdne stíhaný a aj právne zodpovedný.  

V predchádzajúcich riadkoch môžeme vidieť rôznu diferenciáciu pohľadov, pretože jeden 
je založený na existencii zvýšeného rizika, ktorý vychádza z charakteristických čŕt športu 
a zároveň zodpovednosť odôvodňuje porušením športových noriem. Ďalší má hlavnú podstatu 
v premise, že ak je vec zároveň pod dozorom iných osôb, zúčastnená osoba nemá právo, aj keď 
utrpí škodu (úraz), domáhať sa právnej zodpovednosti. Najvýznamnejší rozdiel sa však javí 
medzi uplatniteľnými hmotnoprávnymi normami a judikatúrou, ktoré vo svojom výklade 
skúmajú skutočnosť, aké správanie je dovolené, a aké už nie je v konkrétnom športe. Na druhej 
strane neexistuje všeobecné pravidlo, ktoré by spájalo dodržiavanie športových pravidiel s 
ochranou zodpovednosti za úraz. Taktiež aj jednotlivé jurisdikcie k tejto otázke pristupujú 
odlišne. V konečnom dôsledku sa nám vynára myšlienka, že všetky právne názory vo 
vymedzených štátoch pri posudzovaní zodpovednosti pri športových činnostiach zohľadňujú 
konkrétnu špecifickosť športu a športových činností.  
 
 
ZÁVER 

 
Nastolená problematika zodpovednosti za škodu pri športových činnostiach je v svojej 

koncepcii veľmi komplikovaná a rovnako tak aj kriticky hodnotená s ohľadom na správnosť 
a udržateľnosť možného vyvodzovania zodpovednosti. Je to tak najmä z toho dôvodu, že jej 
z pohľadu slovenského zákonodarstva a judikatúry nie je venovaná adekvátna pozornosť. 
Právny základ je uplatňovaný prostredníctvom právneho vzťahu medzi protiprávnym konaním, 
ktoré má za následok porušenie športového pravidla, ktoré je následne demonštrované ako 
porušenie generálnej klauzuly v zmysle § 415 OZ. Aj napriek tomu sme sa snažili 
prostredníctvom analýzy a syntézy poukázať na množstvo interesantných koncepcií a právnych 
téz, vďaka ktorým sme poskytli fakty upínajúce sa na dôležitosť bližšieho skúmania 
a následného zjednotenia danej tematiky. Jednoznačne je otázne, či aj do budúcnosti je možné 
v tomto ,,nekompletnom“ právnom stave vytrvať a zároveň, či tento stav nenaruší právnu istotu 
športových subjektov. Vzhľadom na fakt, že každý šport sa vyznačuje určitou špecifickosťou 
a individuálnosťou, uzákonenie jednotného systému do zákona o športe by bol výrazný prínos 
nie len pre športovú oblasť, ale aj pre celý právny poriadok. 

Konštatácia všeobecnej prevenčnej normy zodpovednosti za škodu cez ustanovenie § 415 
OZ nám poskytla možnosť zaoberať sa a nájsť odpoveď na otázku postavenia športových 
pravidiel pri vyvodzovaní zodpovednosti v športe. Majorita športových organizácií má vlastné 
športové poriadky, ktoré sú pre športové subjekty záväzné. To však nezakladá fakt, že proti 

 
31 Prípad Condon versus Basi je jeden z najznámejších prípadov judikovaných v rámci zodpovednostných vzťahov, 
ktorý pochádza z futbalovej sféry. V tomto prípade bolo rozhodnuté tak, že súd uznal vinu zodpovednému 
športovcovi Basimu za zlomenie dolnej končatiny protihráčovi Condonovi pri obrannom zákroku.  
32 JAMES. 2006. Liability for Professional Athletes’ Injuries: a comparative analysis of where the risk lies. 
[online]. 2006. [cit. 2020-11-10]. Dostupné na internete: html 
http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/1058/1/james1.pdf. 
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športovým subjektom nemôže byť vyvodzovaná všeobecná právna zodpovednosť. V praxi to 
znamená, že ak sa športový subjekt nespráva v súlade so športovými pravidlami, tým sa správa 
protiprávne k povinnosti počínať si tak, aby predchádzal hroziacim škodám ustanovených v § 
415 OZ. V športe je vnímaná ako všeobecná prevenčná povinnosť športovca dodržiavať 
športové pravidlá, resp. prijaté pravidlá hry športovou organizáciou. Ak sa športovec nespráva 
v súlade s pravidlami športovej hry, v tom prípade nastupuje občianskoprávna zodpovednosť. 
Avšak vždy je nutnosť si uvedomiť, že akýkoľvek športový prípad si vyžaduje osvedčiť 
skutočnosť, na základe ktorej je možné potvrdiť, či išlo o protiprávne konanie, ktoré bolo 
zapríčinené eventuálnym porušením športových pravidiel. 

V rámci komparácie zahraničných právnych úprav so slovenským športovým právom 
sa slovenská judikatúra a znalci športového práva prikláňali a eventuálne aj v niektorých 
súdnych rozhodnutiach inšpirovali najmä nemeckými a rakúskymi judikátmi. Podobne ako 
u nich, tak aj u nás sa na šport hľadí ako na špecifickú oblasť, ktorá je charakteristická vysokou 
rizikovosťou a možným poškodením chránených záujmov. Rovnako tiež pri vzniku nároku na 
náhradu škody pri športových činnostiach venujú pozornosť a kladú dôležitosť na porušenie 
športových pravidiel. 
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Vzťah nelegálnej a neetickej reklamy 
 

The relationship between illegal and unethical advertising 
 
 

Martin Herczeg 
 
 
Abstrakt 

Odborný príspevok sa zaoberá analýzou a komparáciou predpisov, ktoré upravujú 
reklamu ako prostriedok marketingovej komunikácie. Hlavným cieľom príspevku je 
definovanie vzťahu analyzovaných právnych predpisov a skúmanie vzťahu legality a etiky 
v rámci predpisov. Podkladom pre príspevok spolu s analýzou sú aktuálne legálne a etické 
predpisy, ako aj informácie získané prostredníctvom ich komparácie a abstrakcie s použitím 
argumentačných metód. Príspevok ďalej obsahuje informácie dostupné z relevantnej judikatúry 
a mimosúdnej rozhodovacej praxe. Medzi ďalšie hlavné ciele príspevku patrí definícia 
podobností a odlišností skúmaných úprav, ich vzájomného prieniku a nadväznosti. Okrem 
hlavných cieľov príspevku je skúmaná i pravdivosť tézy o neoddeliteľnosti práva a morálky, 
aplikovaná na predmetnej problematike.  
 
Kľúčové slová: legalita, nekalá súťaž, etika, reklama, samoregulačný orgán, klamlivá reklama, 
etický kódex, spotrebiteľ, priemerný spotrebiteľ 
 
Abstract 

The scientific article deals with the analysis and comparison of regulations that regulate 
advertising as a tool of marketing communication. The main goal of this scientific article is to 
define the relationship between the analysed legal regulations and to examine the relationship 
between legality and ethics within regulations. The bases for the work together with the research 
are at the same time current legal and ethical regulations, as well as information obtained 
through their comparison and abstraction using argumentation methods. The article also 
contains information available from relevant judgments and out of court decision-making 
practice. The other main goals of the article include the definition of similarities and differences 
of the examined regulations, their mutual penetration and succession. In addition to the main 
goals of the article, examined is also the truth of the thesis of the inseparability of law and 
morality, applied to the topic. 
 
Keywords: legality, unfair competition, ethics, advertising, self-regulatory organ, misleading 
advertising, code of ethics, consumer, average consumer 
 
 
ÚVOD 

 
V súčasnej dobe digitalizácie, informatizácie a moderného pokroku sa nezastaviteľným 

spôsobom vyvíja i podoba a výsledný dopad reklám na spotrebiteľa. Prvou reklamou boli 
reklamné letáky vhadzované do schránok obyvateľov či veľké reklamné tabule pri vstupoch do 
miest a obcí. S postupným vývojom sa zrodil rozhlas a prvé ústne tlmočené reklamy a 
neskôr s príchodom televízie nadobúdajú reklamy podobu už zhodnejšiu so súčasnosťou. 
Okrem televízií a dnes už nie rozhlasov, ale rádií, pribudli i internetové reklamy. Reklamy už 
od ich zrodu podávali informácie o produktoch či službách veľmi atraktívnym, niekedy až 
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klamlivým či zavádzajúcim spôsobom. Plynutím času takýchto reklám neubúda, práve naopak. 
A preto je regulácia reklám nevyhnutnosťou a zároveň súčasťou nášho právneho poriadku. 
 
 
1 O POTREBE REGULÁCIE 

 
Potreba regulácie reklamy nastala prirodzene s jej pokrokom. Materiálnymi prameňmi 

regulačných predpisov sa stali viaceré skutočnosti; predovšetkým rýchly vývoj podôb reklamy, 
spôsobov jej šírenia a ekonomického či psychologického dopadu nielen na spotrebiteľov, ale aj 
detí a všetkých ľudí, ku ktorým sa reklama dostane.  

Reklama je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka žijúceho v súčasnej dobe. 
Časom menila veľmi dynamicky svoju podobu a prispôsobuje sa takmer okamžite aktuálnemu 
svetovému trendu. Vyskytuje sa na veľkých tabuliach, v rádiu, v televízii, na internete a už aj 
aj na sociálnych sieťach. Reklamy sprostredkúvajú známe osobnosti, a to implicitne aj 
explicitne, a reklamy sa vyskytujú aj skryte, formou tzv. product placementu1 vo filmoch, 
seriáloch či dokonca v reklamách reklám, na základe dohody dvoch značiek.  

Pri takejto sofistikovanej podobe a rozšírenosti reklám je nepochybne nevyhnutnosťou 
regulovať reklamy, nakoľko majú enormne široký dosah a zásadným spôsobom ovplyvňujú 
psychiku, správanie a predstavu ľudí, potenciálnych spotrebiteľov a každého, ku komu sa 
dostanú. Regulácia slúži na ochranu spoločnosti a deje sa v dvoch odlišných formách. 
 
1.1 Regulácia pôsobiaca erga omnes 

V našom vnútroštátnom právnom poriadku upravujú problematiku reklám viaceré 
právne predpisy, a to najmä zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“), zákon č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní“), zákon č. 250/ 2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“).  

Zámerne uvádzame demonštratívny výpočet, nakoľko legálnej úpravy reklám sa 
v menšej miere dotýkajú aj iné právne predpisy nášho právneho poriadku. Treba podotknúť, že 
mimo vnútroštátneho právneho poriadku existuje i množstvo ďalších formálnych prameňov 
práva z právneho rámca Rady Európy či z oblasti práva Európskej únie. Na účely príspevku sa 
budeme zaoberať len uvedenými predpismi, ktoré prevažujúco upravujú problematiku 
neetických a nelegálnych reklám.  
 
1.1.1 Zákon o reklame 

V zásade ide o základný predpis, ktorý všeobecne reguluje reklamu a jej konkrétne 
druhy.2 Tento zákon, ako vyplýva z jeho predmetu, ustanovuje všeobecné požiadavky na 
reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov 
pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy3 a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri 
výkone dozoru alebo dohľadu nad dodržiavaním zákona o reklame.4 Jeho dôležitosť ďalej 
spočíva v tom, že poskytuje definície základných pojmov, ustanovuje orgány štátnej správy 

 
1 Ide o umiestnenie reklamného produktu do záberu, v ktorom nepôsobí rušivo, ale splýva s dejom. Napríklad 
výber vozidla, v ktorom sa hlavná postava vezie s detailom na značku vozidla. 
2 Napríklad reklamu tabakových výrobkov, reklamu liekov, reklamu alkoholických nápojov a pod. 
3 Prípustná porovnávacia reklama je taká, ktorá porovnáva objektívne vlastnosti produktov. 
4 § 1 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame 
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vykonávajúce dozor5 a v neposlednom rade upravuje i peňažné pokuty6 a ochranné opatrenia 
v súvislosti s jeho porušením. Zákon o reklame v prenesenom význame definuje základnú tvár 
reklamy. 
 
1.1.2 Zákon o vysielaní 

Predpisom, ktorý primárne upravuje postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie 
a retransmisiu (ďalej aj „RPVR“), práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie 
a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby, je zákon o vysielaní.7 Ide o rozsiahly právny 
predpis, a preto sa budeme sústrediť len na časť úpravy týkajúcu sa problematiky. V prvom 
rade treba povedať, že zákon o vysielaní sa vzťahuje na vysielateľa reklamy a iné subjekty, na 
účely článku sa však sústredíme len na vysielateľa. RPVR vykonáva dohľad nad dodržiavaním 
tohto zákona a v prípade jeho porušenia sankcionuje vysielateľa reklamy. Na tomto mieste 
považujeme za potrebné zdôrazniť, že je potrebné všeobecne i na účely príspevku rozlišovať 
pojmy vysielateľ reklamy a zadávateľ reklamy. Tomu ale budeme venovať väčšiu pozornosť 
v ďalšej časti príspevku.  
 
1.1.3 Zákon o ochrane spotrebiteľa 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je ochrana spotrebiteľa v širokom spektre. Na 
účely príspevku je stredobodom pozornosti úprava obchodných praktík. Obchodnou praktikou 
sa rozumie konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná 
komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, 
ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi.8 V rámci úpravy obchodných praktík sa 
budeme sústrediť najmä na nekalé praktiky. Ochranou spotrebiteľa pred klamlivými a nekalými 
praktikami prispieva zákon o ochrane k spotrebiteľa k ďalšej vrstve ochrany spoločnosti pred 
nelegálnymi a neetickými reklamami. 

 
1.1.4 Obchodný zákonník 

Obchodný zákonník je rozsiahlym všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy 
súvisiace s podnikaním.9 Medzi iné vzťahy súvisiace s podnikaním patrí aj účasť na 
hospodárskej súťaži, ktorá je tzv. čistou súťažou a jej opakom je nekalá súťaž. Nekalá súťaž je 
explicitne zakázaná a má svoje osobitné skutkové podstaty, medzi ktoré patrí reklama 
s atribútom klamlivosti, teda klamlivá reklama.10 Konkrétnou definíciou klamlivej reklamy 
a vymedzením jej znakov OBZ významným spôsobom chráni marketingovú sféru, čím sa 
zvyšuje ochrana spoločnosti pred neetickými a nelegálnymi reklamami, nakoľko atribút 
klamlivosti je obzvlášť nebezpečný pre osoby, ku ktorým sa reklama dostane. 
 

 
5 Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány podľa konkrétneho druhu reklamy. Bližšie pozri § 10 
zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame. Treba podotknúť, že rozhodnutia týchto orgánov nie sú príliš početné, 
rozhodnutia napr. Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú dostupné len štyri. 
6 Pre konkrétne sumy peňažných pokút pozri § 11 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame 
7 § 1 ods. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní  
8 § 2 ods. p) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  
9 § 1 ods. 1 Obchodného zákonníka 
10 § 45 Obchodného zákonníka: „Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného 
mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže 
uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť 
ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo 
spotrebiteľa.“ 
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1.2 Regulácia pôsobiaca inter partes 
Okrem legálnej regulácie, ktorá pôsobí erga omnes, t. j. voči všetkým vysielateľom 

reklamy a voči všetkým reklamám, existuje i regulácia pôsobiaca inter partes, t. j. medzi 
stranami. Táto regulácia sa uskutočňuje taktiež prostredníctvom nejakého orgánu a predpisu, 
ktorý nadobúda svoju záväznosť prostredníctvom dohody zadávateľa reklamy s konkrétnym 
orgánom. Orgán, ktorý v Slovenskej republike reguluje reklamy, sa nazýva Orgán etickej 
samoregulácie reklamy – Rada pre reklamu (ďalej aj „Rada pre reklamu“ alebo „RPR“). Rada 
pre reklamu je samoregulačným orgánom, ktorý združuje zadávateľov reklám, reklamné 
agentúry či iné subjekty, ktoré využívajú propagáciu prostredníctvom reklamy. Dôležitým je 
fakt, že súčasťou Rady pre reklamu sú aj dve najväčšie komerčné televízne stanice v Slovenskej 
republike.  

Uvedená skutočnosť je základom pre širokú jurisdikciu Rady pre reklamu nad 
reklamami vysielanými na verejnosti. V porovnaní so zákonom o vysielaní a jeho orgánom – 
RPVR, ktorý vykonáva dozor v zásade nad akýmkoľvek vysielaním a retransmisiou, Rada pre 
reklamu vykonáva dozor len nad reklamou. 
Špecifickým predpisom Rady pre reklamu sú Etické pravidlá reklamnej praxe – Etický kódex 
(ďalej len „Etický kódex“). Ako už z názvu vyplýva, Etický kódex kladie na reklamu 
predovšetkým etické požiadavky, ktoré sú však súčasťou aj zákonnej regulácie, čo bude 
v ďalších častiach príspevku predmetom posudzovania. 
 
1.2.1 Etický kódex 

Etický kódex reguluje reklamu tak, aby bola predovšetkým pravdivá, čestná, slušná, 
rešpektovala medzinárodne uznávané zásady reklamnej praxe vypracované Medzinárodnou 
obchodnou komorou a aby čo najlepšie slúžila zadávateľom reklamy či spotrebiteľom.11  

Etický kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy. Na druhej strane svojou nadväznosťou 
na legálnu úpravu a konkrétnejšou interpretáciou etických zásad v porovnaní s legálnou 
úpravou pôsobí ako posledná vrstva ochrany pred nelegálnymi a neetickými reklamami. Dozor 
nad dodržiavaním Etického kódexu vykonáva RPR. 
 
 

2 VZÁJOMNÉ VZŤAHY PREDPISOV 
 
Po úvodnom predstavení relevantných právnych predpisov sa budeme zaoberať ich 

vzájomnými vzťahmi. Skúmanie ich vzájomných vzťahov považujeme za prínosné z dôvodu, 
že zistené závery môžu slúžiť k vytvoreniu ucelenej predstavy o regulačných vzťahoch 
a spolupráci jednotlivých orgánov, ktoré vykonávajú nad dodržiavaním predpisov dozor. 
V súvislosti s ustanoveniami jednotlivých predpisov je potrebné spomenúť, že ustanovenia sú 
v uvedených predpisoch miestami veľmi podobné a v určitých prípadoch sa dopĺňajú, čo je 
dôkazom ich nadväznosti či previazanosti. Uvedené bude demonštrované na komparácii a 
analýze konkrétnych ustanovení jednotlivých predpisov.  
 
2.1 Úprava v zákone o vysielaní 

Zákon o vysielaní, ako sme spomínali, upravuje primárne práva a povinnosti 
vysielateľov, ako aj pôsobnosť RPVR. Okrem iného však kladie i konkrétne požiadavky na 
reklamu v § 32 a nasl.  

Zákon o vysielaní zakotvuje právomoc RPVR, ktorá je správnym orgánom, regulovať 
a vykonávať dozor prostredníctvom § 4 ods. 1, v ktorom explicitne hovorí o vykonávaní štátnej 

 
11 Preambula Etického kódexu reklamnej praxe 
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regulácie v oblasti vysielania. Pôsobnosť RPVR je najširšia spomedzi všetkých orgánov, ktoré 
sa určitým spôsobom angažujú v problematike vysielania. Regulácia sa deje prostredníctvom 
riešenia sťažností a ukladania sankcií vysielateľom, ktorí konajú v rozpore so zákonom.12 
Sankcie, ktoré môže RPVR ukladať, sú taxatívne vypočítané v § 64 zákona o vysielaní 
a z rozhodovacej činnosti RPVR vyplýva, že najčastejšou sankciou je finančná pokuta. 

Na úvod tejto kapitoly je potrebné si zodpovedať pomerne komplikovanú otázku, a to, 
či pojem vysielanie zahŕňa i reklamu. Vysielanie je široký pojem a zákon o vysielaní ho 
definuje v § 3 ods. a) znejúcim: „Vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu 
podľa osobitného predpisu.“ Z osobitného predpisu13 vyplýva, že programová služba je 
zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby.14 Medzi zložky 
programovej služby podľa § 3 ods. h) zákona o vysielaní patrí i doplnkové vysielanie, ktoré 
dopĺňa vysielací čas rôznymi spôsobmi, vrátane reklamy. Odpoveďou je, že vysielanie, okrem 
iného, zahŕňa i reklamu. 

Zákon o vysielaní v § 71 ods. 2 prenáša pôsobnosť ustanovení zákona o reklame i na 
vysielanie ustanovením: „Na vysielanie podľa tohto zákona  sa vzťahuje všeobecný predpis o 
reklame, len ak tento zákon neustanovuje inak.“ V dôsledku rozšírenia pôsobnosti zákona 
o reklame aj na vysielanie, okrem explicitne uvedeného opaku, dochádza k prepojeniu dvoch 
všeobecne záväzných predpisov, ktoré regulujú reklamy. Súčasťou nasledujúcej podkapitoly je 
konkrétna komparácia predpisov. 

Zaujímavosťou je, že z rozhodovacej praxe RPVR vyplýva, že vo veľkom množstve 
prípadov sa sústredí na televízne relácie. V rámci reklám sa sústredí na telenákupy, v ktorých 
ukladá vysoké peňažné pokuty,15 avšak na „bežné“ reklamy medzi televíznymi reláciami 
nekladie dôraz. V zásade teda dochádza k tomu, že na vysielanie reklám sú kladené nároky 
i podľa zákona o reklame, avšak RPVR nevedie konania voči vysielateľom za reklamy, ktoré 
vypĺňajú priestor medzi televíznymi reláciami. 

Je preto odôvodnené domnievať sa, že dozor nad reklamami je prenechávaný do veľkej 
miery Rade pre reklamu (RPR). V konečnom dôsledku je takáto spolupráca so 
samoregulačnými orgánmi explicitne uvedená v § 1 ods. 2 pís. m) zákona o vysielaní, ktorý 
doslovne znie: „Do pôsobnosti Rady ďalej patrí spolupráca so samoregulačnými orgánmi v 
oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na 
požiadanie vo vytváraní účinných samoregulačných systémov.“ 
 
2.2 Úprava v zákone o reklame 

Máme za to, že úpravu obsiahnutú v zákone o reklame možno nazvať ako legálno-
etickú. Je tomu tak z dôvodu, že obsahuje ustanovenia z iných predpisov (napr. zo zákona 
o vysielaní), obsahuje svoje autentické ustanovenia a ďalej obsahuje aj etické normy. Tento 
zákon preto považujeme za obzvlášť zaujímavý, nakoľko je kombináciou legálnych a etických 
pravidiel. Pre úplný výklad možno uviesť príklad týkajúci sa úpravy reklamy na alkoholické 
nápoje. Reklama na alkoholické nápoje je upravená v zákone o reklame, ako aj v zákone 
o vysielaní. V zákone o reklame sa nachádzajú takmer identické ustanovenia, aké môžeme 
nájsť i v zákone o vysielaní. Existuje však i malý počet ustanovení, ktoré sú pre každý predpis 

 
12 Je potrebné zdôrazniť, že len v rozpore so zákonom, nie aj s Etickým kódexom. 
13 Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb 
a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní). 
14 § 3 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní 
15 Napríklad v prípade rozhodnutia RP/22/2016 sa jedná o peňažnú pokutu v sume 30 000 EUR,  v rozhodnutí 
RP/040/2014 je peňažnou pokutou suma 12 000 EUR a v rozhodnutiach RP/46/2016 a RP/45/2016 sa jedná 
o pokuty v sume 8000 EUR. 
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špecifické. Napríklad zákon o vysielaní obsahuje, na rozdiel od zákona o reklame, úpravu 
vysielacieho času reklám a telenákupov na alkoholické nápoje. 
Pre porovnanie podobnosti ustanovení uvedieme ustanovenia: 

§ 33 ods. 2 pís. c) zákona o vysielaní: „Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické 
nápoje nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo 
utišujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy.“ 

§ 5 ods. 1 pís. b) zákona o reklame: „Reklama alkoholických nápojov nesmie tvrdiť, že 
alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo že 
pomáhajú riešiť osobné problémy.“ 

Pri porovnaní možno pozorovať minimálne rozdiely, ktoré spočívajú len v použitej 
terminológii. Otázkou teda zostáva či ide o synonymá s rovnakým významom alebo nie.16 Ak 
sa zamyslíme nad významom oboch prívlastkov striktne z gramatického hľadiska, tak možno 
dospieť k zmysluplnej odpovedi. Prídavné meno liečebné je odvodené od podstatného mena 
liečba a prídavné meno liečivé je odvodené od slovesa liečiť, pričom možno odvodiť aj 
podstatné meno, ktorým je liečivo. Uvedené odvodené slová nám definuje aj zákonodarca, 
a preto budeme vychádzať práve z jeho definícií. 

„Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka ľudského, rastlinného, 
živočíšneho alebo chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na 
ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie 
fyziologických funkcií.“17 

„Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, 
zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej 
choroby.“18 

Základným rozdielom je, že liečivo je látka a liečba je proces.19 Spomínané pojmy majú 
okrem pomenovania určitej veci a určitého procesu aj iné odlišnosti. Napríklad liečbou možno 
zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky choroby. 
Liečivom, resp. jeho účinkom, možno dokonca dosiahnuť ochranu pred chorobami či dokonca 
ich diagnostiku. Reprobovaním oboch, navzájom sa odlišujúcich pojmov, zákonodarca rozšíril 
okruh tvrdení, aké reklama nesmie obsahovať, čoho dôsledkom je menšie riziko špekulatívnej 
argumentácie oboma pojmami a namietaním ich odlišností.  
V nasledujúcom porovnaní ustanovení znázorníme, ako sa na druhej strane zákony dopĺňajú: 

§ 33 ods. 2 pís. b) zákona o vysielaní: „Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické 
nápoje nesmú spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s 
riadením motorového vozidla.“ 

§ 5 ods. 1 pís. a) zákona o reklame: „Reklama alkoholických nápojov nesmie dávať do 
súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú 
výkonnosť.“ 

Po porovnaní možno pozorovať vzájomné dopĺňanie sa o duševnú výkonnosť a riadenie 
motorového vozidla. Skutočnosťou, že sa na vysielanie podľa zákona o vysielaní vzťahujú 
i predpisy zákona o reklame, ktoré sú, ako sme si znázornili, miestami veľmi podobné, no 
miestami odlišné, sa významným spôsobom rozširuje pôsobnosť regulačných predpisov na 
reklamu a ide o „spoluprácu“ dvoch právnych predpisov. 

 
16 Rozdiel medzi prídavnými menami upokojujúci a utišujúci je badateľný. Upokojujúci znamená, že svojho 
konzumenta upokojí, pričom utišujúci treba chápať v kontexte, že mu utíši bolesť. S druhou dvojicou slov je to 
však komplikovanejšie. 
17 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
18 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
19 Uvedené pojmy môžu byť i vo vzájomnom vzťahu, nakoľko za pomoci liečiva možno uskutočniť liečbu. 
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2.3 Úprava v Etickom kódexe 

Etický kódex je kľúčovým predpisom Rady pre reklamu. Ako už bolo spomenuté, 
Etický kódex nenahrádza právnu reguláciu, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad. 
Taktiež nie je všeobecne záväzným predpisom a svoju záväznosť nadobúda dobrovoľným 
zaviazaním sa jeho dodržiavania prostredníctvom členstva v RPR. 

Existencia a nadväznosť Etického kódexu na právnu úpravu má svoje opodstatnenie 
z dôvodu, že sama právna úprava kladie na reklamu požiadavku jej súladu s dobrými mravmi.  
§ 3 ods. 5 zákona o reklame: „Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, 
prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, alebo 
ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.“ Dobré mravy sú ťažko definovateľným 
a zároveň legálne nedefinovaným pojmom. Sme však toho názoru, že tento pojem nepochybne 
zahŕňa etické a morálne normy, ktoré sú vzhľadom na svoju spoločenskú dôležitosť obsiahnuté 
v tomto pojme a požiadavka súladu s nimi je kladená aj na reklamu. 

V súvislosti s pôsobnosťou kódexu treba povedať, že je napriek záväznosti inter partes 
veľmi široká, nakoľko členmi RPR, a teda zmluvnými stranami Etického kódexu, sú dve 
najväčšie komerčné televízie, ako aj známe reklamné agentúry či iné subjekty, ktorých účasť v 
marketingovej komunikácii je častá a rozsiahla. Tento vzťah však pôsobí erga omnes, nakoľko 
jeho dodržiavanie môžu namietať i tretie osoby, prostredníctvom sťažnosti. Súlad Etického 
kódexu s reklamami posudzuje Rada prostredníctvom jej orgánu – Arbitrážnej komisie (ďalej 
len „komisia“).  

V súvislosti so začatím konania pred RPR sa uplatňuje výlučne dispozičná zásada, 
a teda návrh na preskúmanie môže podať akákoľvek fyzická či právnická osoba. Treba dodať, 
že možnosť podávania sťažností je veľmi často využívaná.20 Následne namietanú reklamu 
skúma komisia, ktorá sa skladá z odborníkov rôznych odborov – právo, IT sektor, reklamné 
agentúry či psychológia. Po preskúmaní reklamy komisia vydáva nález s pozitívnym alebo 
negatívnym statusom.21  

Rada pre reklamu ako samoregulačný orgán nemá tak silné sankčné kompetencie, aké 
má Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vyplýva to zo sankcií obsiahnutých v § 21 Etického 
kódexu, pričom základnými kompetenciami je nariadenie dočasného nešírenia reklamy za 
účelom úpravy reklamy či úplné skončenie šírenia reklamy.22 Rada pre reklamu teda nemôže 
ukladať peňažné sankcie. Ďalšou odlišnosťou je, že RPVR vedie správne konanie a sankcionuje 
vysielateľov reklamy, pričom RPR vedie konanie pred komisiou so zadávateľom reklamy.23 Na 
účely jednoduchého rozlíšenia dvoch podobných pojmov si možno predstaviť, že vysielateľom 
je komerčná televízna stanica a zadávateľom je obchodná značka, ktorá dodala reklamu na 
odvysielanie. 

Zaujímavosťou je, že pôsobnosť oboch orgánov (RPVR aj RPR) sa vzťahuje na 
reklamy, no napriek tomu všetky konania o reklamách sa uskutočňujú pred komisiou Rady pre 
reklamu. Túto skutočnosť považujeme za materiálnu demonštráciu už spomenutej formálnej 

 
20 Dôkazom toho je veľké množstvo nálezov a taktiež frekvencia, v akej sú vydávané. 
21 Významným aktuálnym pozitívnym nálezom je nález č. 38 (08-04), ktorý zastavil šírenie reklamy lieku, ktorá 
mohla negatívne ovplyvniť spotrebiteľov a nabádať ich na neadekvátne správanie sa v spoločnosti v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 
22 Zastavenie šírenia reklamy je podľa nášho názoru najúčinnejším prostriedkom ako prispieť k ochrane 
spoločnosti pred vplyvom nelegálnych a neetických reklám. V dôsledku previazanosti predpisov teda v konečnom 
dôsledku môže Rada pre reklamu zastaviť šírenie nielen neetických, ale aj nelegálnych reklám.  
23 Zadávateľ reklamy sa vyjadruje voči sťažnosti a argumentuje, prečo je ním zadaná reklama v súlade s Etickým 
kódexom či zákonom. V praxi sa však niekedy stáva, že sa k podanej sťažnosti voči reklame nevyjadrí. 
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úpravy v zákone o vysielaní,24 ktorý explicitne uvádza spoluprácu RPVR a samoregulačnými 
orgánmi.  

Dovolíme si konštatovať, že samoregulačný orgán (RPR) dokáže efektívnejšie 
vykonávať dozor nad reklamami, nakoľko sa zaoberá výlučne nimi v porovnaní so správnym 
orgánom (RPVR), ktorý sa zaoberá vysielaním v širokom spektre. 
 
2.4 Úprava v Obchodnom zákonníku 

Problematike reklám sa venuje okrem predchádzajúcich predpisov okrajovo i OBZ 
v rámci nekalej súťaže. „Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore 
s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. 
Nekalá súťaž sa zakazuje.“25 Uvedené ustanovenie je zároveň generálnou klauzulou nekalej 
súťaže. V definícii je potrebné upriamiť pozornosť na dobré mravy v rámci súťaže. 

Nekalá súťaž má definované aj svoje osobitné skutkové podstaty, ktoré sú 
demonštratívnym spôsobom vypočítané v § 44 ods. 2. Jednou z osobitných skutkových podstát 
je aj klamlivá reklama, ktorej definíciu obsahuje § 45 ods. 1 znejúci: „Klamlivou reklamou je 
reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia 
pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu 
osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže 
ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného 
súťažiteľa alebo spotrebiteľa.“  

Definíciu klamlivej reklamy okrem OBZ obsahuje aj spomínaný Etický kódex. 
Definícia obsiahnutá v kódexe je v porovnaní s OBZ konkrétnejšia, obšírnejšia a uvádza okrem 
iného aj využitie iných klamlivých obchodných praktík.26 Významnou odlišnosťou je aj 
rozšírenie pojmu klamlivý údaj i na údaj, ktorý je sám o sebe pravdivý, ak môže vzhľadom na 
okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.27 Na 
uvedenom príklade možno pozorovať vzájomný prienik aj medzi úpravou v OBZ a úpravou 
v Etickom kódexe. 
 
2.5 Úprava v zákone o ochrane spotrebiteľa 

V neposlednom rade je potrebné venovať pozornosť aj zákonu o ochrane spotrebiteľa, 
ktorý sa taktiež venuje okrem iného i problematike reklám. Právnu úpravu v zákone o ochrane 
spotrebiteľa budeme na účely tohto príspevku nazývať spotrebiteľskou úpravou. 

Spotrebiteľská úprava nám upravuje v súvislosti s reklamami obchodné praktiky, 
konkrétne nekalé obchodné praktiky či agresívne obchodné praktiky.  

Obchodnú praktiku spotrebiteľská úprava definuje ako „konanie, opomenutie konania, 
spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu 
predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku 
spotrebiteľovi.“28 Obchodná praktika je teda širším pojmom a zahŕňa i reklamu. 

Spotrebiteľská úprava v § 8 ods. 1, kde upravuje klamlivé konanie a klamlivé 
opomenutie, kombinuje prvky z definícií klamlivej reklamy v OBZ a v Etickom kódexe. 

 
24 § 5 pís. m) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní  
25 § 44 ods. 1 OBZ 
26 Porovnaj definíciu klamlivej reklamy v OBZ a definíciu v Etickom kódexe v článku 14 ods. 1: „Klamlivá 
reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä uvádza priemerného spotrebiteľa 
do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného 
spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie; sprostredkúva 
nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného 
spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, alebo využíva inú klamlivú obchodnú praktiku.“ 
27 Článok 14 ods. 2 Etického kódexu 
28 § 2 pís. p) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
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Spotrebiteľská úprava uvádza, že obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje 
alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ spraví rozhodnutie, ktoré by inak nespravil, na základe 
nepravdivej alebo nesprávnej informácie alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa 
i na základe vecne správnej informácie.29  

V súvislosti s vecne správnou informáciou považujeme za vhodné spomenúť, že vecne 
správnou informáciou je napríklad aj uvedenie ceny tovaru či služby bez DPH, ktorá môže byť 
síce vecne správnym údajom, avšak je spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, nakoľko u neho 
vytvára mylnú predstavu o finálnej cene produktu či služby, ktorá ovplyvňuje jeho rozhodnutie 
o uzavretí kúpnej zmluvy.30  

Spotrebiteľská úprava však nespočíva len v kombinácii dvoch úprav, ale ide do oveľa 
podrobnejších ustanovení, ktoré sa týkajú aj komunikačných prostriedkov, ktorými sú 
obchodné praktiky komunikované spotrebiteľovi. 

Zaujímavosťou je, že spotrebiteľská úprava používa pojem priemerný spotrebiteľ, ale 
nedefinuje ho. Pravdou je, že definícia priemerného spotrebiteľa sa nenachádza nielen 
v spotrebiteľskej úprave, ale ani v žiadnom vnútroštátnom, všeobecne záväznom právnom 
predpise. Definíciu priemerného spotrebiteľa je možné nájsť v článku 3 ods. 6 Etického 
kódexu, ktorá znie: „Priemerným spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie spotrebiteľ, ktorý 
je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, 
kultúrnych a jazykových faktorov; ak je reklama zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, 
posudzuje sa z pohľadu priemerného člena tejto skupiny.“  

Uvedenú definíciu v takmer doslovnom znení transponoval Etický kódex od Súdneho 
dvora Európskej únie. SDEÚ definoval priemerného spotrebiteľa taktiež ako spotrebiteľa, ktorý 
je primerane dobre informovaný, primerane všímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, 
kultúrnych a jazykových faktorov.31 Na druhej strane máme za to, že definícia nie je úplne 
dostatočná, nakoľko sa stotožňujeme s názorom Vanessy Mak, že definovať pojem priemerný 
spotrebiteľ je rovnako ťažké, ako definovať pojem priemerný človek.32 Zároveň je však 
potrebné vychádzať z nejakej definície, nakoľko predstavuje potrebnú vyváženosť vo vzťahoch 
určitej strany a spotrebiteľa.  

To znamená, že ak by neexistoval pojem priemerný spotrebiteľ a neboli by definované 
jeho vlastnosti, tak by bol spotrebiteľ až neproporcionálne chránený, nakoľko by naň neboli 
kladené vôbec žiadne nároky a nebolo by teda možné vytvoriť reklamu, ktorá by spĺňala 
požiadavky na jej správne pochopenie zo strany všetkých spotrebiteľov, ktorí sa navzájom líšia 
jeden od druhého. 

Ďalšou zaujímavosťou je, že spotrebiteľská úprava explicitne uvádza fakultatívnu 
možnosť kontroly nekalých obchodných praktík v § 10 znejúcim: „Kontrolu použitia nekalej 
obchodnej praktiky môže uskutočniť aj tvorca kódexu správania alebo osoby alebo združenia 
prostredníctvom tvorcu kódexu správania. Takúto činnosť možno vykonať nezávisle od súdnych 
konaní alebo správnych konaní.“  

Právna forma Rady pre reklamu je, podľa registra Ministerstva vnútra, občianske 
združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov. Okrem toho treba dodať, že 
Rada pre reklamu sa na svojej oficiálnej webstránke priamo odvoláva aj na zákon o ochrane 

 
29 Voľné parafrázovanie § 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v prípade potreby pozri 
doslovnú definíciu. 
30 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžf 83/2008 
31 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-19/15 
32 MAK, V. The ‘Average Consumer’ of EU Law in Domestic Litigation: Examples from Consumer Credit and 
Investment Cases. Tilburg Law School, 2012 
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spotrebiteľa. Je teda na mieste tvrdiť, že Rada pre reklamu je v praxi stelesnením uvedeného 
paragrafu a vykonáva aj kontrolu použitia nekalých obchodných praktík. 
 
 
ZÁVER 

 
Máme za to, že prostredníctvom hlbšej analýzy a komparácie skúmaných predpisov sa 

nám podarilo dosiahnuť stanovené ciele príspevku. Dokázali sme, že skúmané predpisy na seba 
nadväzujú, miestami zrkadlia, vzájomne sa dopĺňajú či priamo na seba odkazujú, čoho 
výsledkom je ucelená regulácia problematiky nelegálnych a neetických reklám, ktorá má svoje 
mantinely definované vo viacerých predpisoch. Výsledkom skúmania pravdivosti tézy 
o neoddeliteľnosti práva a morálky, na podklade príspevku, je konštatovanie, že pojmy 
nelegálna a neetická reklama sú si veľmi blízke a takmer neoddeliteľné, nakoľko legálna úprava 
reprobuje rovnaké atribúty reklám ako etická úprava a vice versa. To má za následok, že legálnu 
a etickú rovinu v tomto prípade nie je možné oddeliť a posudzovať samostatne, pretože sa do 
veľkej miery prelínajú, ba až splývajú.  
 
 
SUMMARY 

 
We believe that through a deeper analysis and comparison of the examined regulations, 

we managed to achieve the set goals of the scientific article. We have proved that the examined 
regulations follow each other, in some places mirror, complement each other or directly refer 
to each other, which results in a comprehensive regulation of illegal and unethical advertising, 
which has its boundaries defined in several regulations. The result of examining the truth of the 
thesis of the inseparability of law and morality, based on the scientific article, is that the 
concepts of illegal and unethical advertising are very close and almost inseparable, as the legal 
regulation reproduces the same attributes of advertising as ethical regulation and vice versa. As 
a result, the legal and ethical levels in this case cannot be separated and assessed separately, as 
they largely overlap or even merge. 
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Osobitná povaha prevádzky dopravných prostriedkov 
 

The special nature of the operation of the means of transport 
 
 

Juraj Sieklik 
 
 
Abstrakt  

Príspevok je zameraný na vysvetlenie základného pojmu osobitnej povahy prevádzky 
motorových vozidiel. Následne na definíciu prípadov, kedy sa môže prevádzkovateľ 
motorového vozidla zbaviť zodpovednosti a kedy to nie je možné. V poslednej časti príspevku 
sa budeme venovať dvom skutkovým okolnostiam, ktoré sa objavili v posledných rokoch a mali 
významný dosah na výklad pojmov. Či sa pod pojem prevádzky vozidla dá zahrnúť aj 
samovznietenie vozidla odstaveného na parkovisku a či po strete so zverou odhodenie divej 
zveri na druhé vozidlo je možné priradiť pod okolnosť, ktorá má pôvod v povahe prevádzky 
motorového vozidla.  
 
Kľúčové slová: osobitná povaha prevádzky, motorové vozidlo, stret s lesnou zverou, 
samovznietenie vozidla. 
 
Abstract  

The article is aimed at explaining the basic concept of the special nature of motor vehicle 
operation. Subsequently, we define the cases, when the operator of a motor vehicle can be 
released from liability and when this is not possible. In the last part of the article, we will deal 
with two factual circumstances that have emerged in recent years and have had a significant 
impact on the interpretation of concepts. Whether the concept of vehicle operation can also 
include the self-ignition of a vehicle parked in a car park and whether, after a collision with a 
game, the throwing of wild game to another vehicle can be attributed to a circumstance 
originating in the nature of motor vehicle operation. 
 
Keywords: special nature of operation, motor vehicle, collision with forest animals, self-
ignition of vehicle. 
 
 
ÚVOD 
  
Vzhľadom na rozsah príspevku som sa rozhodol pre zúženie problematiky na osobitnú povahu 
prevádzky motorových vozidiel. Osobitná povaha prevádzky motorového vozidla je veľmi živá 
diskutovaná téma, ktorá je riešená v odbornej aj laickej verejnosti. Prevádzka vozidla sa 
prejavuje najmä zvýšeným rizikom vzniku škôd, ktoré môžu byť devastačné. Tieto prípady sú 
následne diskutované a medializované, pričom nie sú už odborne vysvetlené. Najmä 
z uvedených dôvodov som sa snažil priblížiť, kedy je možné zaradiť vozidlo pod osobitnú 
prevádzku vozidla a aké sú podmienky zbavenia sa zodpovednosti. V poslednej kapitole by 
som chcel priblížiť prípady, ktoré boli zaujímavé pre význam osobitnej prevádzky vozidla. 
Hlavným prínosom práce by mala byť analýza judikatúry v Slovenskej, v Českej republike, ale 
aj v poslednej dobe významnej judikatúry Súdneho dvora EÚ.   
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1 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU DOPRAVNÝCH 
PROSTRIEDKOV 

 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov upravuje 

Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) v druhom oddieli ako prípad osobitnej zodpovednosti v 
§ 427 až § 431. Zaradenie prevádzky dopravných prostriedkov do sprísnenej zodpovednosti je 
z dôvodu zvýšenej miery nebezpečenstva (rizika), ktorou sa predmetná prevádzka odlišuje od 
ostatných. V § 427 je upravené: „Fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu 
zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky.“ Zo skutkovej podstaty je 
zrejmé, že predpokladmi vzniku predmetnej zodpovednosti sú udalosť vyvolaná osobitnou 
povahou dopravného prostriedku (resp. dopravy), škoda a príčinná súvislosť (kauzálny nexus) 
medzi danou udalosťou a vznikom škody.1 Problematickým pojmom je najmä pojem 
„osobitnej povahy prevádzky dopravného prostriedku“, z dôvodu, že tento pojem nie je 
explicitne vymedzený v zákone legálnou definíciou. Z uvedeného dôvodu tento pojem je 
charakterizovaný v odbornej literatúre, ktorá vychádza najmä z judikatúry súdov. Jedným 
z najčastejšie riešených druhov dopravných prostriedkov je prevádzka motorového vozidla, 
preto som sa rozhodol zúžiť rozsiahlu tému iba na tému osobitnej povahy prevádzky 
motorového vozidla.  

 
1.1 Motorové vozidlo  

Pre lepšiu orientáciu v problematike je potrebné si vymedziť pojem motorové vozidlo, 
ktoré vo všeobecnosti možno považovať za pozemný dopravný prostriedok, ktorý na svoj 
pohon využíva pohonný agregát, resp. motorovú silu2 (spaľovací naftový alebo benzínový 
motor, elektrický motor, hybrid alebo vodíkový pohon ) za účelom prepravy ľudí alebo vecí na 
komunikáciách alebo v teréne. Okrem klasických osobných motorových vozidiel zaraďujeme 
aj nákladné motorové vozidlá (ťahače návesov, vany, furgony a mnohé iné), autobusy, traktory, 
bagre, pracovné stroje (v poľnohospodárstve alebo lesníctve), kombajny, vojenské vozidlá 
(využitie iba terénnych vojenských obvodoch), vysokozdvižné vozíky. Pri pracovných strojoch 
je veľmi dôležité posúdiť, či škoda bola vyvolaná osobitnou povahou prevádzky alebo 
činnosťou, ktorou sa vyznačuje konkrétna pracovná činnosť (zdvíhanie lyžice bagra, aretácia 
žeriavu, zdvih palety pomocou lyžín vysokozdvižného vozíka a mnohé iné). Pre interpretáciu 
pojmu motorové vozidlo možno vychádzať z verejnoprávnej definície upravenej v zákone č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

 
1.2 Osobitná povaha prevádzky motorových vozidiel  

Vymedzenie pojmu „osobitná povaha prevádzky motorového vozidla“ tvorí 
východiskový bod pri predpokladov vzniku zodpovednosti. Podľa Feketeho sa pod osobitnou 
povahou prevádzky prejavujú typické vlastnosti prevádzky, ktoré spočívajú v jej určitej 
nebezpečnosti a ktoré sú spôsobilé vyvolať škodu.3 Plank ju definuje, že z prevádzky vyplýva 
pre okolitý svet zdroj zvýšeného nebezpečenstva v súvislosti s činnosťou a pohybom 
dopravného prostriedku. Pričom zvýšené nebezpečenstvo nemožno odstrániť ani vhodnými 
opatreniami technického charakteru pri udržiavaní dopravných prostriedkov v stave 
spôsobilom na riadne užívanie (pravidelná údržba v servise v zmysle odporúčaní od výrobcu 

 
1Pozri Novotná M., Zodpovednosť za škodu a bezdôvodne obohatenie. In. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., 
Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M., a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 
2015, 1405 s.  
2 Pozri Adamov, N.,  Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. Bratislava: C. H 
.Beck, 2020, 46s.  
3 Fekete, I. Občiansky zákonník. Komentár. Bratislava : Epos, 2007, 428 s. 
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vozidla), ani riadnym spôsobom ich užívania v súlade s príslušnými pravidlami cestnej 
premávky. Zdroj zvýšeného nebezpečenstva nemôže ovplyvniť ani prevádzkovateľ a ani vodič 
(napr. materiálové vady a únava materiálu), preto sa riziko prevádzky prenáša výlučne na 
prevádzkovateľa a toto riziko je zmiernené poistením.4  

Novotná pod osobitnou povahou prevádzky myslí najmä špecifické vlastnosti, ktoré 
plynú najmä z fyzikálnych charakteristík prevádzky motorového vozidla a ktoré odlišujú 
prevádzku motorového vozidla od iných druhov prevádzky. Pôjde o také charakteristické 
znaky, ktoré spravidla odôvodňujú založenie sprísnenej zodpovednosti z dôvodu určitej miery 
nebezpečenstva, ktorým sa v určitých situáciách tieto vlastnosti a javy prejavujú navonok. 
Pôjde napr. o vysokú rýchlosť prejavujúcu sa vo vzťahu k prepravovaným osobám a veciam, 
ako aj vo vzťahu k okoliu, vysoká hmotnosť dopravného prostriedku, hybnosť dopravného 
prostriedku, ktorá neumožňuje okamžité zastavenie v prípade potreby, vytváranie vysokých 
teplôt, nadmerného hluku, nemožnosť opustiť dopravný prostriedok5 v prípade prerušenia 
prevádzky z vonkajších6 alebo vnútorných príčin7 a pod. Osobitnú povahu prevádzky 
dopravného prostriedku je potrebné vnímať v širších súvislostiach, a to nielen vo vzťahu 
k pohybu dopravného prostriedku, ale aj v súvislosti s technickým vybavením dopravného 
prostriedku, s jeho konštrukčnými špecifikami.8 Taktiež je potrebné brať na vedomie, že 
existujú viaceré druhy motorových vozidiel, ktoré svojou konštrukčnou a funkčnou výbavou 
môžu vykonávať aj iné pracovné činnosti odlišne od osobitnej povahy prevádzky motorového 
vozidla. Pôjde o tieto činnosti, napr.: Ak sa dotklo rameno autožeriavu pri manipulácii 
s nákladom elektrického vedenia a elektrickým výbojom bola spôsobená škoda,9 použitie 
stavebného stroja na nakladanie palety10 alebo pohyb poľnohospodárskeho stroja pomocou 

 
4 Pozri Adamov, N.,  Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. Bratislava: C. H 
.Beck, 2020, 33s. 
5   Súdny dvor riešil otázku, či pod pojem prevádzka vozidiel vieme zaradiť aj poškodenie vozidla pri otváraní 
dverí, ktoré stáli vedľa seba. Súdny dvor vo svojom rozsudku vysvetlil, že pojem „prevádzka vozidiel“ sa 
neobmedzuje na ich vedenie, ale zahŕňa činnosť, ktorá sa obvykle takisto vykonáva pasažiermi. Samotné otvorenie 
dverí vozidla predstavuje jeho používanie. Bolo preto v súlade s jeho funkciou dopravného prostriedku, keďže 
umožňuje nástup osôb do vozidla a ich výstup alebo naloženie a vyloženie tovaru, ktorý sa má vo vozidle 
prepravovať alebo sa prepravoval. Navyše skutočnosť, že vozidlo v okamihu, keď došlo k nehode, stálo, nevylučuje 
sama osebe ani jeho používanie, ani to, že mohlo plniť svoju funkciu dopravného prostriedku. [Rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“)  z 15. novembra 2018, BTA Baltic Insurance Company (C-648/17, 
EU:C:2018:917] 
6 Súdny dvor riešil otázku vozidla, ktoré bolo zjavne v zlom technickom stave. Na parkovacom mieste súkromného 
parkoviska, kde zvyčajne parkovalo, z neho unikal olej a iné klzké kvapaliny. Dňa 19. septembra 2015 sa na 
uvedenom mieste vytvorila veľká kaluž oleja, ktorá prenikla aj na susediace miesto. Majiteľka motorového vozidla 
zaparkovaného na uvedenom susediacom parkovacom mieste sa na oleji pošmykla, keď chcela nastúpiť do svojho 
vozidla. Súdny dvor vo svojej odpovedi konštatoval, že vozidlo sa používa v súlade so svojou funkciou dopravného 
prostriedku, keď jazdí, ale v zásade aj počas parkovania medzi dvoma jazdami. Skutočnosť, že nehoda bola 
spôsobená výbežkom olejovej kaluže, ktorá vznikla nielen, keď sa vozidlo nehýbalo, ale zjavne aj vtedy, keď bolo 
naštartované a pohybovalo sa, nie je relevantná. Pohyb auta a jeho parkovanie na súkromnom parkovisku 
predstavuje prevádzku tohto vozidla, ktorá je v súlade s jeho funkciou dopravného prostriedku. (Uznesenie SD 
EÚ z 11. decembra 2019, Bueno Ruiz a Zurich Insurance (C-431/18, EU:C:2019:1082). 
7 R 9/1972 Motorové vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje ale aj vtedy, ak síce stojí, ale v chode 
je jeho motor. Prevádzkou motora je aj príprava k jazde a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako i výkony 
potrebné na udržovanie vozidla. Už samo uvedenie motora do chodu patrí k prevádzke motorového vozidla bez 
ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do pohybu alebo nie, či sa to stalo na ceste, príp. na inom verejne prístupnom 
priestranstve alebo ešte v garáži a či motor uviedol do chodu sám prevádzkovateľ alebo jeho pracovník. 
(Rozsudok Najvyššieho súdu ČSSR z 27. 10. 1971, 1 Cz 42/71)  
8 Pozri Novotná M., Zodpovednosť za škodu a bezdôvodne obohatenie. In. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., 
Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M., a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 
2015, 1418 s. 
9 Rc. 3/1984 (s.28) 
10 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky (ďalej len „NS ČR“), sp. zn. 25Cdo 3225/2005 
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pohonu pumpy herbicídneho postrekovača po poli (teda na pohyb vozidla nebol použitý hnací 
agregát).11 V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že judikatúra súdov na SR alebo aj v celej 
EÚ interpretuje osobitnú povahu prevádzky v rôznych skutkových okolnostiach, čo prispieva 
neustálemu vývoju interpretácie, čo som chcel naznačiť aj pri vymedzení predmetného pojmu.  

 
 

2 ZBAVENIE SA ZODPOVEDNOSTI 
 
Ako som uviedol v prvej kapitole, zodpovednosť za škodu spôsobenú osobitnou 

povahou prevádzky motorového vozidla je koncipovaná na princípe objektívnej zodpovednosti. 
V § 428 je upravené: „Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda 
spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak 
preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 
požadovať.“ Z vyššie upraveného § 428 OZ je možno identifikovať dve skutkové podstaty, 
ktoré sa diferencujú skutočnosťou, či škoda bola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod 
v povahe prevádzky alebo okolnosťami, ktoré nemajú pôvod v povahe  prevádzky.  
 
2.1 Okolnosti, ktoré majú pôvod v povahe prevádzky 

Tento pojem je charakterizovaný na základe doktríny opierajúcej sa o historický výklad OZ 
ale interpretáciu prevažnej časti súdov. Doktrína ju definuje, že počas osobitnej povahy 
prevádzky motorového vozidla (primárny jav) vznikajú v priamej súvislosti s primárnym javom 
(rýchlosť vozidla, hmotnosť) okolnosti, ktoré majú pôvod v povahe prevádzky (sekundárny 
jav). Okolnosti, ktoré podmieňujú existenciu primárneho javu, sú buď vnútorné alebo 
vonkajšie. V tomto kontexte ide teda o vzťah príčiny a špecifickej vlastnosti vozidla.12 Do 
okolností, ktoré majú pôvod v povahe  prevádzky, môžeme zaradiť najmä tieto: 

- Chyby pri riadení motorového vozidla, ktoré vedú ku vzniku škody (nezastavením 
vozidla na červenú farbu na svetelnej signalizácii, čím spôsobí škodu vozidlu, ktoré 
prechádzalo na zelenú farbu na svetelnej signalizácii), 

- Chyby pri údržbe a príprave vozidla na jazdu (nedotiahnutím skrutiek na kolese dôjde 
počas prevádzky vozidla k jeho uvoľneniu a spôsobeniu škody na vozidle, ktoré 
narazilo do uvoľneného kolesa pohybujúceho sa po ceste, uvedené by neplatilo, ak by 
predmetná pneumatika na ceste ležala na ceste určitý čas, čo by bolo vyhodnotené ako 
prekážka v cestnej premávke), 

- Chyby pri upevnení prepravovaného nákladu (nedostatočným upevnením materiálu 
dôjde počas prevádzky k jeho uvoľneniu a spôsobeniu škody na vozidle idúce za 
motorovým vozidlom, ktorý vezie materiál), 

- Chybou vo vnútornom prostredí vozidla, pričom ide najmä skryté vady (počas jazdy 
dôjde k poškodeniu riadenia vozidla, ktoré sa stalo neovládateľným a spôsobí škodu).  

Je dôležité zdôrazniť, že ak ide o okolnosť, ktorá má pôvod v povahe prevádzky vozidla, 
svojej zodpovednosti sa prevádzkovateľ motorového vozidla nemôže zbaviť. V tomto ohľade 
sa prejavuje sprísnená zodpovednosť.  

 
2.2 Okolnosti, ktoré nemajú pôvod v povahe prevádzky a liberácia 

Okolnosti, ktoré nemajú svoj pôvod v povahe prevádzky dopravného prostriedku, sú 
také skutočnosti, ktoré síce možno označiť za skutočnosti, ktoré viedli k vzniku škody, ktoré sú 
vyvolané osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla, avšak tieto okolnosti nie sú v 

 
11 Rozsudok SD EÚ z 28. novembra 2017, Rodrigues de Andrade (C-514/16, EU:C:2017:908) 
12 Pozri Adamov, N.,  Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. Bratislava: C. H 
.Beck, 2020, 36 s. 



~ 196 ~ 

 

žiadnom vzťahu ani nesúvisia s povahou daného dopravného prostriedku (vonkajšie okolnosti). 
Typicky sa za takéto vonkajšie okolnosti považujú prírodné udalosti (povodeň, zemetrasenie, 
úder blesku), zásahy tretích osôb alebo správanie zvierat (R 3/1984). Okrem okolností, ktoré 
nemajú pôvod v povahe prevádzky vozidla, sa prevádzkovateľ môže zbaviť zodpovednosti, ak 
preukáže, že škode nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.13  

Z uvedeného vyplýva, že liberácia je možná vtedy, ak okolnosti prípadu nevylučujú 
uplatnenie niektorého z liberačných dôvodov, pričom platí, že oba liberačné dôvody (viď. 
vyššie podčiarknuté podmienky) musia byť splnené kumulatívne.14  

Osobitným liberačným dôvodom, ktorý nie je upravený v § 428 OZ, je zavinenie 
samotným poškodeným v zmysle § 441 OZ (typickým príkladom je samovražedné skočenie do 
jazdnej dráhy prevádzky motorového vozidla).15  

Pojem „vynaloženie všetkého úsilia, ktoré možno požadovať“ Novotná chápe ako 
vynaloženie objektívne požadovanej miery starostlivosti, ktorú bolo možné za daných okolností 
vyvinúť, napr.: zabrániť stretu s chodcom zabrzdením, trúbením, zmenou smeru jazdy.16 
Dôležité je zobjektivizovanie reálnosti situácie, pretože následne prevádzkovateľ spravidla 
nepreukáže, že vynaložil všetko úsilie, aby zabránil stretu s chodcom a svoje vyjadrenie založí 
iba na základe jeho subjektívneho vnímania. V tomto prípade na preukázanie tejto skutočnosti 
odporúčam využitie znalca z odboru Doprava cestná, ktorý zobjektivizuje situáciu a vyjadrí sa, 
či bolo možné konať aj inak, ako konal prevádzkovateľ. 

 
 

3 VO SVETLE JUDIKATÚRY  
 
Vzhľadom na postavenie všeobecných pojmov je kazuistika podstatným prameňom pre 

vývoj výkladu pojmov. Vplyvom Najvyšších súdov okolitých štátov, ale aj rozhodnutiami 
Súdneho dvora EÚ judikatúra reflektuje a podáva výklad jednotlivých pojmov v konkrétnych 
veciach, ktoré sú nimi riešené. Následne rozsudky pomáhajú pri argumentácii žalovaných strán 
alebo aj argumentácii súdu. Z uvedeného dôvodu som vybral niektoré aktuálne rozsudky, ktoré 
považujem za dôležité pre extenzívnejšie vnímanie pojmov „Osobitná povaha prevádzky 
motorových vozidiel“ a „okolnosti, ktoré majú alebo nemajú pôvod v prevádzke motorového 
vozidla.“ 
 
3.1 Samovznietenie motorového vozidla skratom na jeho zariadení 

NS ČR sa zaoberal prípadom, kedy na odstavenom vozidle Tatra 815 došlo ku skratu na 
elektroinštalácii vozidla, pričom došlo k samovznieteniu vozidla a vzniku požiaru, čím bola 
poškodená technickoadministratívna budova. Obvodný súd Praha 8 a Mestský súd v Prahe 
uviedol, že nedošlo k požiaru v príčinnej súvislosti s osobitnou prevádzkou vozidla a teda 
neboli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla. 
Rozsudok Mestského súdu bol žalobkyňou napadnutý dovolaním na NS ČR. NS ČR vo svojej 
argumentácii uviedol, že elektroinštalácia vozidla sa nachádza vo vnútri vozidla, teda má 

 
13 Novotná M., Zodpovednosť za škodu a bezdôvodne obohatenie. In. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, 
M., Sedlačko, F., Tomašovič, M., a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, 
1425 s. 
14 Pozri Adamov, N.,  Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. Bratislava: C. H 
.Beck, 2020, 37 s. 
15 Ibidem 
16 Novotná M., Zodpovednosť za škodu a bezdôvodne obohatenie. In. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, 
M., Sedlačko, F., Tomašovič, M., a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, 
1425 s. 
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technickú povahu, slúži najmä k bežnej prevádzke vozidla, pričom sa vyznačuje potencionálnym 
nebezpečenstvom smerom navonok, ktorá môže vyvolať nežiaduce účinky na svoje okolie a tým 
spôsobiť škodu. Pričom predmetná porucha je nežiaducim prejavom tých vlastností vozidla, 
ktoré sú spojené s jeho prevádzkou vozidla. Vzhľadom na poruchu vo vnútri vozidla ide 
o okolnosť, ktorá má pôvod v povahe prevádzky vozidla, teda vylučuje liberáciu 
zo zodpovednosti. Teda škoda vyvolaná poruchou na elektroinštalácii zaparkovaného vozidla 
(neplatí pre trvalo odstavené vozidlá), ktorá viedla k vznieteniu vozidla a následnému požiaru, 
je škodou spôsobenou prevádzkou motorového vozidla.17 
Súdny dvor v rozsudku Línea Directa Aseguradora rozhodoval v obdobnom prípade. Vlastník 
nového vozidla zaparkoval na súkromnom parkovisku. Nasledujúci deň naštartoval motor tohto 
vozidla bez toho, aby sa mu podarilo vozidlo pohnúť. V ten istý deň sa vozidlo v nočných 
hodinách z dôvodu elektrického skratu vznietilo. Oheň poškodil budovu, v ktorej bolo vozidlo 
zaparkované. Súdny dvor vo svojej odpovedi vysvetlil, že vozidlo sa používa v súlade so svojou 
funkciou dopravného prostriedku, keď jazdí, ale aj počas jeho parkovania medzi dvoma 
jazdami. Parkovanie vozidla v súkromnej garáži teda tiež predstavuje jeho prevádzku. Článok 3 
prvý odsek smernice 2009/103 sa preto má vykladať v tom zmysle, že pojem 
„prevádzka vozidiel“ uvedený v tomto ustanovení sa vzťahuje na situáciu, ako je situácia vo 
veci samej, v ktorej sa vznietilo vozidlo používané v súlade s jeho funkciou dopravného 
prostriedku, zaparkované v súkromnej garáži budovy, čím vyvolalo požiar, ktorého príčinou 
bol elektrický skrat tohto vozidla a ktorý poškodil túto budovu, hoci uvedené vozidlo sa viac 
ako 24 hodín pred vznikom požiaru nepohybovalo.18 

Na SR bol riešený prípad, kedy bolo vozidlo odstavené dlhšie na parkovisku z dôvodu 
jeho nepojazdnosti cca 3 až 4 mesiace, pričom pred vznikom požiaru majiteľ vozidla pripojil 
autobatériu na nabíjačku, z dôvodu dobitia batérie. Pričom na druhý deň ho chcel vlastník 
vozidla odtiahnuť do servisu. Akumulátor bol nabíjaný priamo vo vozidle Alfa Romeo, pričom 
nabíjačka bola umiestnená pod vozidlom. Miestom, kde vznikol požiar, bol motorový priestor 
vozidla. Pričom došlo k prevádzkovo-technickej poruche vozidla, ktorá bola spojená so 
vznikom požiaru. V zmysle odborného posudku Okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru v Nitre nebolo jednoznačne preukázané, či požiar spôsobilo nabíjanie 
akumulátora alebo porucha na elektroinštalácii už dlhšiu dobu nepojazdného vozidla. V tomto 
prípade OS BA II rozhodol, že nebolo dokazovaním preukázané, že či predmetný požiar 
spôsobilo nabíjanie akumulátora resp. nabíjačka akumulátorov, prípadne porucha na 
elektroinštalácii už dlhšiu dobu nepojazdného vozidla, nie je možné dospieť k záveru, že škoda 
bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla, resp. že ide o škodu vyvolanú osobitnou 
povahou tejto prevádzky.19 

V zmysle uvedených rozsudkov je možné konštatovať, že samotná elektroinštalácia 
vozidla ako súčasť vozidla, ktorá má vplyv na prevádzku vozidla, je zvýšeným rizikom 
nebezpečenstva a teda ide o špecifickú vlastnosť vozidla, pričom ju možno zaradiť pod pojem 
osobitná povaha prevádzky vozidla. Sekundárny jav vyvolaný skratom (poruchou) na 
elektroinštalácii je okolnosť, ktorá má pôvod v povahe prevádzky. Slovenské súdy momentálne 
nerozhodli obdobným spôsobom ako NS ČR alebo SD EÚ a zatiaľ sa v praxi sa posudzujú tieto 
škodné udalosti ako udalosti, ktoré nemožno zaradiť pod okolnosť, ktorá nemá pôvod v povahe 
prevádzky vozidla.  

 
17 Rozsudok NS ČR sp. zn. 25 Cdo 3485/2016 zo dňa 31.8.2017 
18 Rozsudok  SD EÚ z 20. júna 2019, Línea Directa Aseguradora (C-100/18, EU:C:2019:517). 
19 Rozsudok Okresného súdu Bratislava II sp. zn 7C/65/2019 zo dňa 07.10.2020 
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Judikatúra Súdneho dvora EÚ vychádza zo smerníc o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel20 a pri výklade pojmov, ak nie je priznaný priamy 
účinok, prihliada sa na nepriamy účinok smerníc, t. j., aby sa vnútroštátne právo vykladalo 
eurokonformne. Súdny dvor EÚ stanovil, že zásada konformného výkladu nemôže slúžiť ako 
základ pre výklad contra legem vnútroštátneho práva, pričom je tiež obmedzený všeobecnými 
právnymi zásadami, akými sú predovšetkým zásada právnej istoty a zákazu retroaktivity, resp. 
povinnosť konformného výkladu sa týka všetkých ustanovení vnútroštátneho práva, ale nie 
neobmedzene, je obmedzená všeobecnými zásadami práva, najmä právnou istotou a zákazom 
retroaktivity, a nemôže slúžiť ako základ pre výklad contra legem vnútroštátneho práva.21 
V predložených prípadoch riešených Súdnym dvorom EÚ, ak by bol išlo o spor z povinného 
zmluvného poistenia, kde by sa domáhal poškodený, že napr.: samovznietením vozidla bola 
spôsobená škoda, mohol by pri argumentácii využiť predmetný rozsudok. Taktiež obdobný 
režim by nastal aj pri rozsudkoch, ktoré som citoval vyššie, nakoľko používa výklad prevádzky 
vozidla, ktoré podľa môjho názoru nie je ani v jednom prípade contra legem a ani neukladá 
nové povinnosti.  

Skrat vo vozidlách je postupne narastajúca problematická téma, najmä z dôvodu, že 
motorové vozidlá sú čoraz viac vybavené elektronickými zariadeniami, čo môže vyvolať 
častejšie skrat na vozidlách. Skrat vo vozidle odborníci prisudzujú nedôkladnej kontrole 
vozidiel, poškodenie jednotlivých dielov, ale aj neodbornej oprave vozidla. Z uvedených 
dôvodov si myslím, že skrat vo vozidlách bude v najbližších rokoch horúcou témou pre 
vlastníkov vozidiel, poškodených, ktorým v dôsledku skratu vozidla bola spôsobená škoda 
a neposlednej rade poisťovniam, ktoré budú musieť vyplácať poistné plnenia.  
 
3.2 Odhodenie lesnej zveri do iného vozidla 
Zrážka motorového vozidla s lesnou zverou je v našich končinách bežná škodná udalosť, ktorá 
s pohľadu práva sa môže stať problematickou, ak po následnom strete so zverou je zver 
odhodená do iného vozidla a spôsobí škodu. Predmetným prípadom sa zaoberal Krajský súd 
v Žiline, ktorý konštatoval, že odhodenie zveri ako následok stretu motorového vozidla so 
zverou do protismeru bolo príčinou škody na motorovom vozidle, prevádzkovateľom ktorého 
bol navrhovateľ. Škoda tak vznikla v súvislosti s okolnosťou, ktorá má svoj pôvod povahy 
prevádzky.22 V tomto prípade bola podaná aj ústavná sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy. 
Ústavný súd odmietol sťažnosť ako neopodstatnenú. Ústavný súd uviedol „že nemožno súhlasiť 
s názorom sťažovateľky, že uvedená situácia (zviera, ktoré bolo odhodené motorovým vozidlom 
na oproti idúce motorové vozidlo, na ktorom následne spôsobilo škodu) nemá svoj pôvod v 
prevádzke motorového vozidla. Podľa názoru ústavného súdu je irelevantné, či išlo o živú, resp. 
mŕtvu vec (zviera je v zmysle slovenského právneho poriadku vecou, pozn.), pre ustálenie 
zodpovednosti bolo podstatné zodpovedanie otázky, či okolnosti vzniku škody majú svoj pôvod 
v prevádzke motorového vozidla. Už uvedené skutkové okolnosti prípadu podľa názoru 
ústavného súdu nepochybne vedú k záveru, že nebyť prevádzky motorového vozidla, škoda by 
nevznikla v dôsledku odhodenia zveri ako priameho následku jej stretu s vozidlom. Súvislosť je 
prima facie zrejmá a vychádza z osobitosti povahy prevádzky, ktorou je rýchlosť, preto záver 
okresného súdu, ako aj krajského súdu je logicky primerane odôvodnený a okolnostiach 
prípadu ústavne konformný, keďže vychádza z relevantných rozhodných okolností prípadu, 
ktoré náležite subsumoval pod príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

 
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti 
21 Rozsudok Súdneho dvora ES zo dňa 16.júla 2009 vo veci Mono Car Styling SA v likvidácii proti Dennis Odemis 
(C12/18) bod. 61.  
22 Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn 9Co/460/2015 zo dňa 17.09.2015 
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zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Vychádzajúc 
z uvedeného, liberácia za daných okolností nebola možná, pretože bola splnená hypotéza prvej 
vety § 428 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorá vylučuje možnosť liberácie. Tá by prichádzala 
do úvahy len v prípade, keď škoda by nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v 
prevádzke.“23 
Pri rozbore tohto prípadu treba podotknúť stanovisko občianskeho kolégia Najvyššieho súdu 
03.06.2014, ktoré uviedlo, že škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom 
alebo iným predmetom vymrštením kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola 
spôsobená okolnosťou, majúcou pôvod v prevádzke. V konkrétnom prípade jazdou na vozidle, 
ktorá sa vyznačovala svojimi špecifickými vlastnosťami (rýchlosťou, hmotnosťou vozidla) 
a riadiacimi schopnosťami vodiča vo vedení vozidla bola odhodená zver do druhému vozidla, 
čo predstavuje okolnosť, ktorá má povahu v prevádzke vozidla. Vysvetlenie súdu koliduje so 
starším rozhodnutím „...Škodu, ktorú nemožno odvrátiť, môže mať svoj pôvod buď v prírodnej 
udalosti (blesk, povodeň, zemetrasenie a pod.), alebo v ľudskom správaní, či v správaní 
zvieraťa. Pri interpretácii neodvrátiteľnosti škody treba však zdôrazniť, že nesmie ísť o škodu 
neodvrátiteľnú subjektívne. Škoda musí byť, ako to vyplýva z ustanovenia § 428, vždy 
neodvrátiteľná objektívne. Škodu teda nemohol za daných pomerov odvrátiť nielen ten-ktorý 
prevádzkovateľ, ale ani žiadny iný na jeho mieste. Treba vždy používať objektívne meradlo.“24 
Spôsobenie škody nastalo externým faktorom, teda náhlym vybehnutím lesnej zveri. Externým 
faktor nebol spôsobený nesprávnym vedením motorového vozidla, ale tieto škody patria pod 
osobitnú kategóriu okolností, ktoré majú pôvod v prevádzke vozidla.25  
Tento prípad by sme mohli komparovať na prípade, ak sluhovo postihnutý chodec stúpi na 
pozemnú komunikáciu do jazdnej dráhy autobusu, čím autobus musel prudko zabrzdiť, čo 
následne spôsobilo ujmu cestujúcemu v autobuse. V tomto prípade máme opätovne externý 
faktor - náhle vbehnutie do jazdnej dráhy chodcom, teda rovnaká situácia ako v prípade náhleho 
vybehnutia lesnej zveri. Vodiči sa snažili vyhnúť zrážke a prudko zatlačili brzdový pedál, kde 
vodič autobusu zabránil stretu s chodcom, naproti tomu vodič vozidla narazil do lesnej zveri. 
V dôsledku brzdenia sa stala ujma cestujúcemu, čo je bežný jav vozidla, ktorý sa stáva pri náhle 
zmenenej dopravnej situácii, t. j. že ide o okolnosť, ktorá mala pôvod v prevádzke vozidla.26 
Ak sa vrátime k prípade odhodenej zveri, je bežné, že od motorového vozidla odskakujú rôzne 
veci (kamene na ceste, časti úlomkov na cestách po dopravných nehodách, ale aj ponechané 
odpadky na pozemnej komunikácii) a teda nárazom do nich a ich následným odrazením, aj keď 
to vodič nemôže svojím konaním ovplyvniť, dôjde ku škode alebo ujme na zdraví, teda je to 
okolnosťou, ktorá má pôvod v povahe prevádzky vozidla. Teda vodič oboch prípadoch sa nevie 
liberovať, nakoľko je splnená podmienka podľa § 428 ods.1., že ide o okolnosť, ktorá má pôvod 
v povahe prevádzky motorového vozidla.   
Opačným prípadom by bolo, ak by nešlo o lesnú zver, ktorá je podľa rozhodnutia ústavného 
súdu „res nullius“, to znamená, že nikto ju vlastní a nie je pod dohľadom inej osoby. V prípade, 
ak by išlo o dobytok, ktorý je v ohrade a nedostatočným upevnením ohrady sa dobytok dostane 
zo voľného výbehu do cestnej premávky a pri náhlom vkročení do jazdnej dráhy došlo ku škode 
na vozidla. V zmysle uvedeného by sme aplikovali iný právny režim podľa všeobecnej 
zodpovednosti podľa § 420 (ak sa splaší kôň jazdcovi) alebo § 420a (ak ide o jeho prevádzkovú 
činnosť). 

 
23 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 761/2016-15 zo dňa 08. 11.2016 
24 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky R3/1984 (29 s.)  
25 Pozri Adamov, N.,  Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. Bratislava: C. H 
.Beck, 2020, 37 s. 
26 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky R19/1969 



~ 200 ~ 

 

V predmetnom prípade je vykreslená zvýšená miera zodpovednosti za škodu a odškodnenia 
poškodených, ktorá sa prejavuje vo všetkých aspektov snahy o pomoc poškodeným pri 
dopravných nehodách. Musím úprimne uviesť, že s rozsudkom som nesúhlasil, ale štúdiom 
relevantných rozhodnutí som dospel k názoru, že súdy sa neodchýlili od konštantnej judikatúry 
a argumentáciou súdu dospeli opätovne k zvýšenej ochrane poškodených pri týchto škodných 
udalostiach. Uvedené rozhodnutie prelomilo aj prax poisťovní, ktoré v týchto prípadoch 
využívali liberáciu vodiča vozidla a v tomto prípade ide o okolnosť, ktorá nemá povahu 
v prevádzke vozidla.  
 
 
ZÁVER 

 
V úvode príspevku bol vymedzený základný pojmový aparát problematiky osobitnej 

povahy prevádzky vozidla, pričom sme definovali, v akých prípadoch sa hovorí o „osobitnej 
povahe prevádzky motorových vozidiel“ a za akých okolností a splnenia podmienok je možné 
sa zbaviť zodpovednosti. Pri charakterizovaní bola nápomocná judikatúra z Československa, 
Slovenskej republiky, Českej republiky a Súdneho dvora EÚ. V závere príspevku som sa 
zameral na dva prípady, ktoré boli v poslednej dobe významné v tejto problematike a ponúkol 
som aj svoj názor na predmetnú problematiku.  

Prvým riešeným prípadom, či je možné zahrnúť do prevádzky vozidiel, ak 
v zaparkovanom motorovom vozidle v dôsledku chyby na elektroinštalácii vozidla dôjde 
k samovznieteniu vozidla a tým k požiaru vozidla, ktoré spôsobí škodu na majetku. Na základe 
interpretácie NS ČR aj SD EÚ je možné vyvodiť záver, že aj uvedené okolnosti sú zahrnuté 
pod osobitnou povahu prevádzky motorového vozidla a ide o okolnosť, ktorá má pôvod 
v povahe prevádzky. Poukázal som aj na fakt, že momentálne súdy na území SR neriešili 
obdobný prípad samovznietenia vozidla a v praxi dochádza skôr k tvrdeniu, že nejde 
o okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla.  

Druhým riešeným prípadom, či je možné zahrnúť pod prevádzku vozidiel, ak po 
následnom strete so zverou bola lesná zver odhodená do proti idúceho vozidla. Rozborom 
predmetného prípadu sme nezistili odklonenie od staršej judikatúry. Poukázal som na fakt, že 
prax pri poistnom plnení je iná a poisťovňa v týchto prípadoch uvádza, že nejde o okolnosť, 
ktorá nemá pôvod v povahe prevádzky. Predmetné rozhodnutie pomohlo poškodeným, ktorý si 
vedia uplatniť škodu od vozidla, od ktorého došlo k odrazeniu zvieraťa, alebo veci.  

Dúfam, že predmetný príspevok poukázal na niektoré aspekty tejto problematiky a bude 
prínosom k ďalšej odbornej diskusii k tejto veľmi zaujímavej téme.  
 
 
SUMMARY 

 
At the beginning of the article, the basic conceptual apparatus of the issue of the special 

nature of vehicle operation was defined, while we defined in which cases we speak of the 
"special nature of motor vehicle operation" and under what circumstances and conditions it is 
possible to be released from liability. The case law from Czechoslovakia, the Slovak Republic, 
the Czech Republic and the Court of Justice of the EU was helpful in the characterization. At 
the end of the article, I focused on two cases that have recently been important in this area and 
I also offered my opinion on the issue. 

The first case solved is whether it is possible to include in the operation of vehicles, if 
in a parked motor vehicle due to a fault in the vehicle's electrical installation, the vehicle ignites 
spontaneously and the vehicle fires, which causes damage to property. Based on the 
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interpretation of both the Supreme court of  Czech republic and the Court of Justice of the 
European union, it can be concluded that the above circumstances are also included in the 
special nature of motor vehicle operation and it is a circumstance that has its origin in the nature 
of operation. I also pointed out the fact that at present the courts in the territory of the Slovak 
Republic have not dealt with a similar case of self-ignition of a vehicle and in practice it is 
rather argued that this is not a circumstance originating from the operation of a motor vehicle. 

The second case solved is whether it is possible to include in the operation of vehicles, 
if after a subsequent collision with the game, the forest game was thrown into the opposite 
vehicle. By analyzing the present case, we did not find a departure from older case law. I pointed 
out the fact that the practice of indemnity is different and in these cases the insurance company 
states that it is not a circumstance that does not originate in the nature of the operation. The 
decision in question helped the injured party to be able to claim damage from the vehicle from 
which the animal or object was repulsed. 

I hope that the article in question pointed out some aspects of this issue and will 
contribute to further professional discussion on this very interesting topic. 
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Úskalia informovaného súhlasu v praxi 
 

Issues of informed consent in medical practice 
 

 
Tomaškovičová Tatiana, MUDr. 

 
Abstrakt 

Práca je zameraná na problematiku informovaného súhlasu, upozorňuje na 
multidisciplinaritu, rozsiahly presah práva do medicíny a etické otázky, ktoré vyvstávajú vo 
vzťahoch medzi biologickými vedami, medicínou a lekárskou etikou, politikou, právom, 
teológiou a filozofiou.  

Spracovaním dostupných vedeckých poznatkov, aktuálnej právnej úpravy, historickým 
vývojom informovaného súhlasu, bioetického diskurzu, rozhodovacej praxe súdov 
a medicínskej praxe autorky bola potvrdená hypotéza, že nevyhnutnými pri poskytovaní 
zdravotníckej starostlivosti sú okrem medicínskeho vzdelania aj bioetické princípy a právne 
povedomie lekára.  
 
Kľúčové slová: informovaný súhlas- bioetika- ľudskoprávne aspekty poskytovania zdravotnej 
starostlivosti- autonómia- modely terapeutického vzťahu 
 
Abstract 

The work focuses on the issue of informed consent, draws attention to 
multidisciplinarity, the extensive role of law in medicine and ethical issues that arise in the 
relationship between human sciences, medicine and medical ethics, politics, law, theology and 
philosophy. 

The elaboration of available scientific knowledge, current legislation, historical 
development of informed consent, bioethical discourse, court decision-making practice and 
medical practice of the author confirmed the hypothesis that bioethical principles and legal 
awareness of physicians are necessary in the provision of health care. 
 
Key words: informed consent- bioethics- human rights aspects of health care provision- 
autonomy- models of therapeutic relationship 
 
 
ÚVOD 

 
Informovaný súhlas je právnym inštitútom v slovenskej legislatíve zakotveným 

v Zákone o zdravotnej starostlivosti. Vyjadruje postup, pri ktorom poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti poskytuje príslušné informácie kompetentnému pacientovi, aby sa ten mohol 
dobrovoľne rozhodnúť navrhované prijať alebo odmietnuť.1 

Jeho zdanlivo jednoduchá a jednoznačná definícia má v aplikačnej praxi niekoľko 
úskalí. Počíta totiž s ideálnym stavom, kedy sa záujem lekára v individuálnom prípade a záujem 
daného pacienta zhodujú. Informovaný súhlas je predmetom nepretržitých výskumov, a to 
nielen pokiaľ ide o už potvrdený teoretický profil, ale aj nejednoznačný praktický aspekt. Pri 
analýze toho, ako sa koncepcia a úloha informovaného súhlasu zrodili a rozvíjali, nemožno 
nezohľadniť na jednej strane veľmi starodávny filozofický pôvod a na druhej strane skutočnosť, 

 
1 Zákon č. 576/2004 Z. z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p, §6 



~ 204 ~ 

 

že jeho rozvoj bol podmienený náboženstvom, morálnymi aspektmi a zrýchlenou 
deontologickou evolúciou. Neopomenuteľným je aj pokrok prinášajúci nové formy liečby a 
nové biotechnologické metódy. Zákonná a medicínska definícia totiž nehľadia komplexne na 
bioetické princípy, medzi ktoré patria okrem iných aj neškodenie (nonmaleficencia), konanie 
dobra (beneficencia), autonómia a spravodlivosť.2 

V práci upozorňujeme na špecifiká odboru pediatrie, kedy je pacientom dieťa, teda 
človek bez spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, ktorý informovaný súhlas udeliť 
nemôže, o čom pojednáva Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov § 8- 10. 

Časť práce sa venuje niektorým etickým problémom a modelom vzťahu lekár- pacient. 
Máme za to, že práve terapeutický vzťah medzi týmito dvoma subjektmi je základom pre 
informovaný súhlas udelený riadne, nasledujúc po náležitom informovaní zo strany lekára. 
Práca rozoberá niekoľko modelov, ich pozitíva a negatíva, nevymedzuje však jednoznačnú 
vhodnosť niektorého z nich, vychádzajúc z premisy, že každý pacient je človekom vyžadujúcim 
individuálny prístup v špecifickom prípade za špecifických okolností.  

Presah odboru právo do medicíny je nesporný, čo potvrdzujú aj analýzy niektorých nami 
uvedených prípadov. Vyplýva z nich dôležitosť právneho povedomia lekárov a ich morálnych 
zásad, ktoré v nemalej miere ovplyvňujú spôsob poskytovania medicínskej starostlivosti.  

 
 
1 ETICKÉ PROBLÉMY INFORMOVANÉHO SÚHLASU  

 
Slobodná voľba kompetentného pacienta ohľadom jeho liečby je často protikladná k 

požiadavkám na ochranu a podporu zdravia pacienta. Prípady, keď je výber pacienta v rozpore 
s jeho najlepším záujmom, sú bežné, a to práve vtedy, keď sa pacient rozhodne na základe 
svojich (iných ako lekárskych) hodnôt. Konkrétnym príkladom je prípad, kedy rodičia odmietli 
podávať svojmu synovi s diabetom I. stupňa inzulín a ten napokon zomrel. Podľa dostupných 
informácií boli rodičia riadne opakovane poučení a od ošetrujúcej lekárky dostali niekoľko 
príručiek ohľadne diabetu a života s ním.3  

Dôležitým cieľom lekárskej etiky je určiť oprávnenú metódu riešenia situácií, v ktorých 
sa dostane do konfliktu informovaný súhlas a povinnosť starostlivosti. Vzhľadom na to, že 
doktrína informovaného súhlasu je eticky pred povinnosťou starostlivosti, od lekárov sa 
vyžaduje, aby rešpektovali slobodné rozhodnutia svojich pacientov, aj keď tieto voľby 
považujú za prudké, škodlivé alebo nebezpečné pre zdravie pacienta. 
 Práva pacientov, vnímanie ich postavenia a úlohy v rozhodovacom procese sa líšia v 
závilosti od kultúrnych a sociálnych noriem. V európskych podmienkach sa uplatňujú 4 modely 
vzťahu lekár- pacient, a to paternalistický, informačný, interpretačný a deliberačný. 
 
 
2. PRÍPAD L.B.- Z PEDOPSYCHIATRICKEJ PRAXE AUTORKY 
 
Skutková podstata 

Pacientom je 12-ročný L.B žijúci v čase hospitalizácie s matkou v zahraničí. K jeho 
prvej hospitalizácii v roku 2020 viedli “záhadné” okolnosti, homicídne4 a suicidálne5 

 
2 Zímová P, Principy lékařské etiky, Časopis zdravotnického príva a bioetiky, Vol 2, No 3 (2012), ISSN 1804-
8137 
3 https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/dite-s-cukrovkou-zemrelo.A130506_144526_hradec-zpravy_kvi 
4 vražedné 
5 samovražedné 
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proklamácie. Uvádza, že je terčom internetových útokov zo strany spolužiaka, ktorého otec je 
členom podsvetia, cíti sa ohrozený, je nútený ubližovať sebe a okoliu. Dlhšou observáciou sa 
nezáveruje závažné ochorenie zo schizofrénneho6 okruhu. Po pomerne krátkej observácii a 
nastavení medikácie je pacient odoslaný v súznení s matkiným prianím do domácej 
starostlivosti. Pár dní potom matka prichádza so synom na centrálny príjem a nasleduje ďalšia 
hospitalizácia. Na tomto mieste je nutné spomenúť, že matka podpisuje informovaný súhlas s 
hospitalizáciou, ktorá zahŕňa psychologické, psychiatrické, prípadne internistické a 
zobrazovacie vyšetrenie, odber krvi a psychofarmakologickú liečbu.  

Matke je pre pacienta navrhnutá dlhodobá hospitalizácia na pracovisku uspôsobenom 
na dlhodobé hospitalizácie s komplexným programom, to odmieta. Je jej teda navrhnuté ďalšie 
pracovisko, s ktorým súhlasí. Následne, po niekoľkých dňoch (po tom, ako je s daným 
pracoviskom dohodnutý termín prekladu) odvoláva svoj súhlas, s presunom do zariadenia 
nesúhlasí a dožaduje sa prepustenia svojho syna. Medzičasom spochybňuje profesionalitu 
zdravotníckych pracovníkov a postup v prípade odberu krvi, s ktorým ex post-po odbere 
nesúhlasí a udáva, že v rámci udelenia informovaného súhlasu nesúhlasila s krvnými odbermi- 
čo je následne, ukážkou podpisu informovaného súhlasu z 1. dňa hospitalizácie, vyvrátené. 
Opakovane jej je vysvetlené, že správanie pacienta je nevyspytateľné a že na základe vyšetrení, 
ktoré prebehli a aj anamnestických údajov, nemožno vylúčiť, že predstavuje hrozbu pre seba a 
okolie a jednoznačne potrebuje dlhodobú hospitalizáciu na vhodnom pracovisku. Matka 
naďalej nesúhlasí, opakovane pridáva do svojich stanovísk nové, medicínsky nerelevantné 
argumenty. Po opakovaných zdĺhavých pohovoroch ošetrujúcej lekárky s matkou táto napokon 
súhlasí s presunom. V deň presunu vyhľadá opäť lekárku a zdeľuje jej, že našla vhodné 
zariadenie pre syna v krajine, kde aktuálne žijú, pýta sa, či je nutný presun do zariadenia na 
Slovensku. Opakovane proklamuje zákonnú povinnosť lekárky preložiť správu do jazyka danej 
krajiny.  

Pacient je do zariadenia na Slovensku preložený, s čím matka nakoniec súhlasí. Po pár 
dňoch sa objaví pred dverami kliniky so synom, ktorého z nového zariadenia vyzdvihla na 
základe svojho nesúhlasu s ďalším pokračovaním hospitalizácie.  

Napriek snahe zabrániť možným fatálnym následkom, ktoré neliečenie pacienta s 
homicídnymi a suicidálnymi proklamáciami (bez ohľadu na jeho motiváciu či diagnózu) môže 
spôsobiť, lekári v tomto prípade, zdá sa, zostali u takmer bezbrehej dôvery a viery, že rodičia 
sú vo všeobecnosti, lepšie ako ostatní, uspôsobení na to, aby pochopili jedinečné potreby 
svojich detí a prijímali príslušné starostlivé rozhodnutia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti o 
ich deti.  

 
2. 1 Otázky vyplývajúce z prípadu 
Ad 1. Bolo konanie lekára/poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s §. 6 z č.576/2004 
Z. z. ? 

Podľa ods. 1 tohto paragrafu  „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať 
o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach 
voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti 
(ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak“7 (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b 
ods. 2),b) zákonného zástupcu,…  

V tomto prípade lekárka poučila matku ako zákonného zástupcu o chode oddelenia, o 
bežnom postupe pri príjme pediatrických psychiatrických pacientov, o možnostiach 
diagnostiky a liečby. A urobila to v súlade s ods 2 zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s 

 
6 ochorenia s narušením kontaktu s realitou 
7  Zákon č. 576/2004 Z. z., Zákon o zdravotnej starostlivosti, §. 6 
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možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane 
rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.  
Zrozumiteľnosť poučenia si lekárka overila otázkami, ktoré po poučení kládla matke, z jej 
odpovedí nevyplynulo, že by matka poučeniu neporozumela.  

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom 
zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či a) bolo osobe 
poskytnuté poučenie, b) osoba odmietla poučenie, c) osoba udelila informovaný súhlas, d) 
odmietla udeliť informovaný súhlas alebo, e) osoba informovaný súhlas odvolala. 

Na tomto mieste je nutné povedať, že lekárka dala matke po poučení podpísať tlačivo “ 
Informovaný súhlas”, ktoré podpísané založila do papierovej zdravotnej dokumentácie, čo nie 
je v súlade s druhou vetou odseku 2 tohto paragrafu, zároveň však konala v súlade s odsekom 
4, keďže poskytnutiu zdravotnej starostlivosti predchádzalo poučenie podľa tohto zákona a 
zároveň lekárka, ako bolo vyššie spomenuté, založila písomný informovaný súhlas do 
dokumentácie, ako zákon stanovuje v odseku 10 tohto paragrafu.  

Kováč upozorňuje na dôležitý aspekt-preukázateľnosť: „Preukázateľnosť 
informovaného súhlasu znamená, že v prípade sporu dôjde k faktickému obráteniu dôkazného 
bremena v neprospech zdravotníckeho pracovníka. Takýto pracovník bude musieť preukázať 
splnenie zákonnej povinnosti, teda získanie informovaného súhlasu v preukázateľnej forme. 
Pochopiteľne, že najväčší stupeň právnej istoty v takejto situácii poskytuje písomný 
informovaný súhlas. Zákonodarcom použitá formulácia „preukázateľný súhlas“ implikuje, že 
súhlas nemá predpísanú formu, teda možno použiť prakticky každú formu, ktorá zaručuje, že v 
prípade potreby bude môcť zdravotnícky pracovník získanie súhlasu preukázať.“8 

Matka podľa jej slov nesúhlasila s prevozom syna, ale svoj pôvodný informovaný súhlas 
neodvolala, ako jej umožňuje odsek 8 tohoto paragrafu. “(8) Každý, kto má právo dať 
informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.”  

Negatívny reverz je prejav vôle so závažnými následkami, musí z neho byť jasné, akého 
konkrétneho postupu/ úkonu sa týka. Samotné odmietnutie nie je dostačujúce, vyžaduje 
výslovné odmietnutie navrhovanej medicínskej starostlivosti.9 Pri odmietnutí podpisu 
negatívneho reverzu Seneši odporúča, aby lekár v zdravotníckej dokumentácii uviedol zápis 
o tom, že rodič negatívny reverz odmietol podpísať a rovnako zabezpečiť podpísanie 
negatívneho reverzu iným zdravotníckym pracovníkom.10  
 
Ad.3 Konala matka v súlade so zákonom, najmä v súlade so zákonom o rodine? 

Článok 5 Zákona o rodine definuje, že záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri 
rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú a zároveň uvádza, ktoré parametre sú pri 
rozhodovaní dôležité, medzi nimi „ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového 
vývinu dieťaťa, okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným 
postihnutím dieťaťa, ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu 
dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou 
osobou“.11 
Vzhľadom ku závažnosti stavu pacienta a nepriaznivej prognóze pri neliečení je jednoznačné, 
že intervencia matky, ktorej výsledkom je prepustenie pacienta po neadekvátne krátkej dobe 
pobytu v doliečovacom zariadení, je konaním proti najlepšiemu záujmu dieťaťa.  

Jedným z najznámejších prípadov, kedy je to, či je splnený atribút najlepšieho záujmu 
dieťaťa sporné, je prípad chlapca, Alfieho Casea, ktorý sa narodil s nevyliečiteľným 

 
8 Kováč P, Poučenie a súhlas pacienta, Ambulantná terapia, 2007, roč. 5 (2): 126 – 130 
9 Laciaková,  et al, Negatívny reverz ako právny inštitút. Právo a manažment v zdravotníctve. 2014.  8-12. 
10 Seneši Z, Kedy môže rodič odmietnuť liečbu dieťaťa? Pediatr. prax, 2015, 16(2): 83–84 
11 Zákon č. 36/2005 Z.z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl.5 c-e 
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neurodegeneratívnym ochorením. Lekársky tím a rodičia dieťaťa sa nezhodli na tom, či 
pokračovať v tzv. napojení na prístroje alebo ho zrušiť, čo viedlo k veľkej právnej bitke. Alder 
Hey Children's NHS Foundation Trust sa usilovala o vyhlásenie, že pokračujúca ventilačná 
podpora je „neláskavá a nehumánna“, a nie v najlepšom záujme dieťaťa, čo Alfieho rodičia 
opakovane napádali .Ventilačná podpora bola odstránená 23. apríla 2018 po sérii neúspešných 
odvolaní rodiny Alfieho. Alfie následne zomrel 28. apríla 2018 o 2:30 hod. Nasledovala séria 
žalôb. Najvyšší súd rozhodol v prospech nemocnice. Vo svojom rozsudku uviedol, že 
vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo, že Alfieho mozog bol úplne mimo možnosti 
obnovy a že bol iba schopný generovať záchvaty s progresívnou deštrukciou bielej hmoty 
mozgu, ktorý Dr. R interpretoval tak, že sa javí ako takmer identický s vodou a 
mozgovomiechovým mokom. Sudca najvyššieho súdu, Anthony Hayden, dospel k záveru, že 
súhlasí s tým, že pokračujúca ventilačná podpora už nebola v najlepšom záujme dieťaťa, a preto 
považuje za správne nevyhovieť vôli rodičov. 12 

 
 

ZÁVER 
 
Informovaný súhlas je nevyhnutnosťou poskytovania zdravotníckej starostlivosti, ktorú, 

žiaľ, v mnohých prípadoch možno skôr nazvať formalitou ako riadnym postupom.  
Úlohou lekára je nielen pacienta informovať o medicínskom postupe, jeho výhodách, 
nevýhodách a alternatívach, ale i s pacientom nadviazať terapeutický vzťah, upokojiť, uistiť ho 
a to spôsobom kongruentným s jeho náboženským, morálnym a inými presvedčeniami.  

Súčasťou medicíny sú tak medicínske poznatky, ako aj bioetické princípy, ktoré 
medicínu, ako multidisciplinárny odbor, jednoznačne formujú.  

Vychádzajúc z teoretických poznatkov a medicínskej praxe autorky máme za to, že je 
nevyhnutné prispôsobiť administráciu informovaného súhlasu aktuálnemu dianiu a smeru, 
ktorým sa dnešná spoločnosť, upozorňujúca na ľudskoprávne aspekty vo viacerých oblastiach 
nevynímajúc zdravotníctvo, vyvíja.  

 
SUMMARY 

 
Informed consent is a necessity for the provision of healthcare, which, unfortunately, 

can in many cases be considered a formality rather than a proper procedure. 
The physician's role is not only to inform the patient about the medical procedure, its 
advantages, disadvantages and alternatives, but also to establish a therapeutic relationship with 
the patient, to calm him down, reassure him in a way congruent with his religious, moral and 
other beliefs. 

Both medical knowledge and bioethical principles are the parts of medicine, which 
clearly shape it as a multidisciplinary field. 

Based on the theoretical knowledge and medical practice of the author, we believe that 
it is necessary to adapt the administration of informed consent to the direction in which today's 
society is evolving, drawing attention to human rights aspects in several areas, including health 
care. 
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Jeruzalemské kráľovstvo od roku 1099 do roku 1187: vývoj štátnej organizácie 
a prameňov práva 

 
Kingdom of Jerusalem from 1099 to 1187: development of state organization and sources of 

law 
 

 
Bc. Matúš Jurena 

 
 
Abstrakt  

Nasledovný príspevok sa zaoberá právom a  systémom štátnych orgánov 
v Jeruzalemskom kráľovstve počas obdobia tzv. 1. kráľovstva. Prvým cieľom je špecifikovať, 
ktorí panovníci 1. Jeruzalemského kráľovstva svojou vládou najviac ovplyvnili tvorbu 
prameňov práva a koncipovanie štátnych orgánov. Druhým cieľom je špecifikovanie 
a sumarizovanie zložiek moci v štáte z hľadiska deľby moci a charakteristika ich fungovania. 
Parciálnym cieľom je vymedziť miestnu správu Jeruzalemského kráľovstva. Tretím cieľom je 
charakterizovať pramene práva počas 1. kráľovstva. 
 
Kľúčové slová: Krížové výpravy, Jeruzalemské kráľovstvo, Jeruzalem, Assises de Jerusalem, 
štátna organizácia, pramene práva  
 
Abstract 

The following article deals with the law and system of state authorities in the Kingdom 
of Jerusalem, during the period of the so – called First Kingdom. The first goal is to specify, 
which rulers of the First Kingdom of Jerusalem, influenced the creation of sources of law and 
creation of state authorities the most by their government. The second goal is to specify and 
summarize the components of power in the state from the aspect of separation of power and 
their functioning. The partial goal is to define the local government of the Kingdom of 
Jerusalem. The third goal is to define the sources of law during the First Kingdom. 
 
Key words: Crusades, Kingdom of Jerusalem, Jerusalem, Assizes of Jerusalem, organisation 
of state, sources of law 
 
 
ÚVOD 

 
Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: Je napísané: Môj dom 

bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili pelech lotrov. A deň čo deň učil v chráme. No 
veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok 
ľud na ňom lipol a počúval ho.  
(Lukáš 19,45 – 48) 

 
Možno aj vyššie uvedeným textom z Biblie začal pápež Urban II., svoju proklamáciu 

v meste Clermont v roku 1095, aby presvedčil vtedajší kresťanský svet o dovtedy 
najmasovejšej vojenskej akcii s cieľom znovuzískania posvätných miest pre kresťanov, ktoré 
postupne od 7. storočia obsadzujú Saracéni (Moslimovia). Predmetom záujmu bol 
predovšetkým Jeruzalem, kde pôsobil a bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Ďalším argumentom boli 
narastajúce útoky Saracénov voči kresťanským pútnikom. Krížových výprav sa zúčastňovali 
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nielen prostí ľudia, ktorým pápež sľúbil odpustenie všetkých hriechov, ale aj šľachta, 
predovšetkým s cieľom získania prestíže, pôdy a moci. Krížové výpravy na Blízkom východe 
umožnili vznik Jeruzalemského kráľovstva, ktoré sa počas celej svojej existencie potýkalo 
s neustálou moslimskou hrozbou, s hľadaním efektívnej správy štátu, vznikom právnych 
zbierok a rôznymi reformami jeruzalemských panovníkov. Aj napriek faktu, že ide o obdobie 
stredoveku, existujú aj v súčasnosti dôvody pre aktuálnosť tejto témy. Územie Palestíny je do 
dnešných dní predmetom sporu troch svetových náboženstiev a pochopenie právneho vývoja je 
nevyhnutné na komplexné pochopenie celej problematiky. Zároveň tento príspevok slúži aj ako 
prostriedok na bližšiu analýzu kresťansko-moslimských vzťahov. 

Prínos pre historickoprávnu vedu spočíva v teoretickom využití poznatkov pri ďalšom 
skúmaní predmetnej problematiky. 

Danou problematikou sme sa zaoberali, pretože na poli slovenskej právno-historickej 
vedy nie je dostatočne spracovaná a zároveň ide o mimoriadne pútavú tému, s nesmiernym 
historickým významom pre súčasný svet. Slúži aj ako okno do sveta práva a štátnej organizácie 
vtedajšieho vrcholnostredovekého Jeruzalemského kráľovstva, ako akýsi prototyp európskeho 
feudálneho systému na Blízkom východe. 

Prvá kapitola obsahuje historickoprávny exkurz do obdobia Jeruzalemského kráľovstva, 
od vzniku až po bitku pri Hattíne. Objasňuje dôležité momenty počas vládnutia jednotlivých 
panovníkov a ich vplyv na pramene práva.  

Druhá kapitola špecifikuje štátnu organizáciu kráľovstva z hľadiska deľby moci s 
dôrazom na ústrednú štátnu správu, miestnu správu a súdu moc.  

Tretia kapitola sumarizuje jednotlivé pramene práva, okolnosti ich vzniku a základnú 
obsahovú charakteristiku.  
 
 
1 STRUČNÝ PREHĽAD DEJÍN JERUZALEMSKÉHO KRÁĽOVSTVA  

 
Históriu Jeruzalemského kráľovstva je možné chronologicky rozdeliť do dvoch periód. 

Obdobie 1. kráľovstva (1099/1100–1187) začína dobytím Jeruzalema, resp. začiatkom vlády 
Balduina I. a končí bitkou pri Hattíne a obsadením Jeruzalema egyptským sultánom Saladinom. 
Obdobie 2. kráľovstva (1192/1210–1291) sa datuje od konca 3. krížovej výpravy a čiastočnej 
obnovy kráľovstva (1192). Historik La Monte stanovuje začiatok až do roku 1210, kedy sa stal 
kráľom Ján z Brienne. Končí sa obsadením Akkonu (Acry), hlavného mesta, v 13. storočí 
egyptskými Mamlukmi.1 V tomto príspevku sa zaoberáme iba obdobím 1. kráľovstva.  

Na prelome 10. a 11. storočia začínajú migrovať kmene seldžuckých Turkov do oblasti 
Mezopotámie a následne roku 1071 v bitke pri Manzikerte porážajú byzantské vojsko. 
Byzantská ríša sa zredukovala na minimum a byzantský cisár Alexios I. žiada v roku 1095 
západný svet o pomoc (pápeža), zároveň sa hromadia zvesti o krutom zaobchádzaní 
s kresťanskými pútnikmi v Palestíne. V novembri 1095 zvolal pápež Urban II. koncil do mesta 
Clermont vo Francúzsku. Svojim plamenným prejavom a neskoršou agitáciou presvedčil 
západné kniežatá, aby sa výpravy na oslobodenie Jeruzalema zúčastnili a v roku 1096 začala 
prvá krížová výprava. Končí sa dobytím Jeruzalema 15. júla 1099.2  

Obsadením Jeruzalema nastala otázka, akú formu vlády bude mať nový štátny subjekt. 
Časť účastníkov výpravy očakávala určitú formu teokracie, ktorú by konštituoval biskup 
Adhémar z Le Puy, keďže mal dôveru pápeža. Predpokladal, že na čele štátu bude patriarcha 
Symeon. Ochranca a hlavný veliteľ vojsk mal byť Raimond z Toulouse, západný šľachtic 

 
1  LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge :  Medieval 
Academy of America, 2014. s. XXVI. ISBN 978-0915651870. 
2 HAAG, M. Templáři : Fakta a mýtus. Bratislava : Slovart, 2011. s. 66–79. ISBN 978-80-7391-444-8. 
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a účastník výpravy. Táto myšlienka sa neskôr zavrhla, čo pobúrilo zúčastnený klérus 
a zástupcovia výpravy zvolili za kráľa Godefroya z Bouillonu. Ten titul kráľa neprijal 
s odvolaním, že v Jeruzaleme nosil tŕňovú korunu Ježiš Kristus a prijal titul Advocatus Sancti 
Sepulchri, ochranca Božieho hrobu. Jeruzalemské kráľovstvo formálne vzniká až v roku 1100, 
kedy titul kráľa, po smrti svojho brata Godefroya, prijal Balduin z Bouillonu, ktorý v tom čase 
vládol v Edesse.3  

Vláda Godefroya (1099–1100) bola krátka, poznačená hlavne víťaznými výbojmi voči 
Saracénom v okolí, etablovaním štátnej správy, vytvorením Kráľovskej rady, ktorá mala 
dôležité právomoci v štáte a vytvorením meštianskych súdov. Do obdobia Godefroya sa datuje 
právna zbierka Lettres du Sépulcre (listiny z  Božieho Hrobu), ktorá bola údajne koncipovaná 
pod priamym dohľadom Godefroya.4 

Vláda Balduina I. (1100–1118), bola nielen o výbojoch voči Saracénom, lúpením 
karaván, ale aj značnou legislatívnou tvorbou v oblasti vojenskej služby, konfiškácie majetku 
a podľa historika Beugnota aj právneho predpisu Assise de coup apparent. Americký historik 
La Monte ale zastáva názor, že bol koncipovaný až Balduinom IV. a celá legislatívna činnosť, 
ktorá sa pripisuje Balduinovi I., bola uskutočnená už za vlády Godefroya. Významnou zmenou 
jeho vlády bola snaha o zavedenie dedičnej monarchie, kde by dedil najstarší syn kráľa 
(primogernitúra), s čím nesúhlasil klérus a šľachta (zástancovia voľby panovníka). Keďže bol 
bezdetný, pristúpilo sa k voľbe následníka a bol zvolený jeho bratranec, gróf z Edessy, Balduin 
II.5 

Počas vlády Balduina II. (1118–1131) sa uskutočnil koncil v Nábluse (1120), kde sa 
prejednávala morálna stránka života v kráľovstve, hlavne prichádzajúcich osadníkov z Európy. 
Výsledkom bolo prijatie kánonov.6 Balduin sa snažil týmto koncilom zastaviť decentralizáciu 
kráľovstva a posilniť svoju pozíciu v štáte a medzi vazalmi.7 Prírastkom obyvateľstva sa 
zvyšuje aj počet obchodníkov a mešťanov, ktorým je udelené právo slobodného obchodu. Za 
panovania Balduina II. vznikol rád Templárskych rytierov (1119). V tej dobe už existoval rád 
Maltézskych rytierov. Kráľ ich plne podporoval, ale boli od neho nezávislé, podriadené iba 
pápežovi.8 Pripisuje sa mu aj vznik zákona známeho ako Établissement de Baudouin de Borc, 
(Zriadenie Balduina z Bouillonu), ktorý dal kráľovi právomoc konfiškovať majetok 
rebelujúcim vazalom.9 

Po smrti Balduina II. nastupuje na trón jeho zať, Fulk V. (1131–1143), gróf z Touraine, 
Anjou a Maine, manžel jeho dcéry Melisendy, pretože Balduin II. mal iba dcéry.10 
Jeruzalemské kráľovstvo za vlády Fulka zaznamenalo územný rozmach. Pre hrozbu zo strany 
atabega Zengiho, ktorý viedol vojny a zjednocoval susediace moslimské štáty, sa spojil 

 
3 RUNCIMAN, S. A History of the Crusades Vol. I: The First Crusade and the Foundations of the Kingdom of 
Jerusalem (Volume 1). Cambridge : Cambridge University Press, 1987. s. 300–316. ISBN 978-0521347709. 
4 LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge : Medieval 
Academy of America, 2014. s. 4–5. ISBN 978-0915651870. 
5 Tamtiež, s. 6–8. 
6 RUNCIMAN, S. A HISTORY OF THE CRUSADES, VOLUME II: THE KINGDOM OF JERUSALEM AND THE 
FRANKISH EAST, 1100–1187. CAMBRIDGE : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1968. S. 156–158. ISBN 
978-0521061629. 
7 RILEY–SMITH, J. Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174–1277. London :  Palgrave Macmillan, 
1974. s. 26. ISBN 978-0333063798. 
8 RUNCIMAN, S. A HISTORY OF THE CRUSADES, VOLUME II: THE KINGDOM OF JERUSALEM AND THE 
FRANKISH EAST, 1100–1187.  CAMBRIDGE : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1968. S. 156–158. ISBN 
978-0521061629. 
9 BARBER, M. THE CRUSADER STATES. LONDON : YALE UNIVERSITY PRESS, 1ST EDITION, 2012. S. 
235 ISBN  978-  0300113129. 
10 WILLIAM of TYRUS. transl. by KREY, A. C. A History of Deeds Done Beyond the Sea, Volume II. New York 
: Columbia University Press, 1943. s. 47. ISBN 978-0374903206. 
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s moslimským Damaskom. Nastáva rozkvet stavby obranných pevností. Fulk rozdával získanú 
pôdu novým vazalom a upevnil pozíciu kráľa. Presný rok smrti Fulka nie je známy, dátumy sa 
rôznia od roku 1141 do roku 1143.11 

Následníkom sa po zvolení Kráľovskou radou stáva 13–ročný Balduin III. (1143–1163), 
za ktorého vládla ako regentka jeho matka a manželka Fulka, kráľovná Melisenda (1143–1153). 
Arcibiskup a dobový kronikár, Viliam z Týru, spomína aj 7–ročného Amalricha (1163–1174), 
ktorý vládol po smrti svojho bezdetného brata Balduina III. Jeho vládu charakterizoval nepokoj, 
obsadenie Edessy, neúspešná druhá krížová výprava a nakoniec občianska vojna.12 Pripisuje sa 
mu uskutočnenie menovej reformy, kedy zakázal vazalom kráľa raziť ich vlastné mince.13 

Amalrich I. dedí trón na základe dedičskej postupnosti a nie prostredníctvom voľby, ako 
to bolo predtým. Snažil sa maximalizovať štátny rozpočet a vytvoril štátne orgány na výber cla 
a mýta na pobreží. Dal zostaviť Assise sur la ligece (Zákon o pocte pánovi), ktorý sa stal 
súčasťou právnej zbierky obyčajového práva Assises de Jérusalem (Jeruzalemské zákony). 
Šľachta sa v tomto období konsoliduje a získava rôzne privilégiá ako napríklad zákaz zatknutia 
pre dlh alebo právo zabaviť všetok náklad z potopeného vraku lode, ktorý vymylo more na ich 
breh. Z tohto obdobia je aj zrejmé, že kráľ nemal veľkú autoritu a jeho vazali boli značne 
autonómni. Zvolával ich v zhromaždení v prípade vojny alebo rebélie.14 

Po smrti Amalricha I. nastupuje na trón jeho syn Balduin IV. (1174–1185), známy aj 
ako malomocný kráľ, pretože trpel malomocenstvom. Otázku nového kráľa riešilo tesne pred 
Amalrichovou smrťou zhromaždenie šľachty v Kráľovskej rade (40–50 zhromaždených), kde 
sa riešil aj zdravotný stav mladého Balduina. Malomocenstvo by bola prekážka v jeho vládnutí, 
keďže v Jeruzalemskom kráľovstve existoval zákon, ktorý prikazoval malomocným šľachticom 
vstúpiť do rádu svätého Lazara, ich majetok mal byť spravovaný inou osobou. Avšak, 
zhromaždenie si nemyslelo, že je Balduin malomocný, pretože v tom roku ešte žiadne príznaky 
nemal a voľbu schválili, takže nešlo iba o formalitu, ale rozhodnutie zhromaždenia malo 
konštitutívny účinok.15 Od roku 1182 nastala zlá finančná situácia v kráľovstve, preto v roku 
1183 bolo zvolané zhromaždenie. Prijali 1 % daň zo všetkých nehnuteľností, ktoré mali 
hodnotu 100 a viac bezantov (zlaté mince používané ako univerzálne platidlo) a 2 % daň 
z ročných príjmov, ktorých hodnota bola 100 a viac bezantov. Daň platil každý, bez ohľadu na 
jazyk, rasu alebo pohlavie. Nehnuteľnosti, ktoré mali nižšiu hodnotu, platili rovnú, fixnú sumu. 
Išlo o jednu z prvých foriem takéhoto typu zdaňovania v kresťanskom svete.16 

Jeruzalemské kráľovstvo začínalo byť ohrozené Saladinom, moslimským vládcom, 
ktorý v roku 1174 ovládal územie od Severnej Afriky až po Damask, ktorý aj neskôr dobyl 
a obkľúčil križiacke štáty. V roku 1185 nastupuje na trón synovec bývalého kráľa, Balduin V. 
(1185–1186), ktorý má vtedy len 9 rokov. Podľa poslednej vôle mal byť chlapcovým 
poručníkom Raimond III. z Toulouse, v prípade, že zomrie do svojich 10 rokov, bude regent 
Raimond a nového kráľa vyberie pápež, cisár Svätej ríše rímskej, francúzsky kráľ a anglický 
kráľ. Nestalo sa tak a po smrti svojho syna si trón nárokovala jeho matka, Sibylla I. (1185–
1190) spolu s manželom Guyom z Luisignan (1186–1192). V roku 1187 nastala bitka pri 
Hattíne, kde bolo kráľovské vojsko porazené Saladinom. Postupne kapitulujú všetky veľké 

 
11 LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge : Medieval 
Academy of America, 2014. s. 14. ISBN 978-0915651870. 
12 WILLIAM of TYRUS. transl. by KREY, A. C. A History of Deeds Done Beyond the Sea, Volume II. New York 
: Columbia University Press, 1943. s. 136–150. ISBN 978-0374903206. 
13 BARBER, M. THE CRUSADER STATES. LONDON : YALE UNIVERSITY PRESS, 1ST EDITION, 2012. S. 
218. ISBN  978-0300113129. 
14 Tamtiež, s. 235–236. 
15 HAMILTON, B. The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 38–39. ISBN 978-0521017473. 
16 Tamtiež, s. 186. 
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mestá v kráľovstve a Saladin pokračoval na Jeruzalem, ktorý začal obliehať. Mesto bránil gróf 
Balian z Ibelinu, ktorý 30. septembra 1187 vyjednal bezpodmienečnú kapituláciu mesta 
a odchod všetkých obyvateľov.17 Touto udalosťou sa končí éra 1. kráľovstva (1099/1100–
1187).  

 
 

2 ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA JERUZALEMSKÉHO KRÁĽOVSTVA 
  
Organizačné základy Jeruzalemského kráľovstva tvoril feudalizmus vo svojej najjasnejšej 
podobe. Práva a povinnosti boli spísané v  Assises de Jérusalem, ktoré poskytujú ukážku 
perfektného feudálneho štátu.18 Jeruzalemské kráľovstvo po celú dobu svojej existencie trpelo 
značnou feudálnou rozdrobenosťou (nielen vazali kráľa mali autonómiu, ale aj náboženské 
rády).19 
 
2.1 Ústredná štátna správa: kráľ, kráľovskí úradníci, kráľovská rada  

A) Kráľ. Bol na čele štátu s oficiálnym titulom Rex Latinorum in Hierusalem (kráľ 
Latinov v Jeruzaleme).20 Riadil centrálnu správu štátu s pomocou úradníkov, po vzore 
stredovekého Francúzska. Bol aj vrchným veliteľom vojska.21 Predsedal Kráľovskej rade, kde 
mal aj legislatívnu iniciatívu, ktorá bola obmedzená, pretože každý jeho návrh musel byť 
schválený radou. 
 B) Kráľovskí úradníci. Informácie o jednotlivých kráľovských úradníkov boli spísané 
až v 13. storočí právnikmi, ktorí pôsobili v Jeruzalemskom kráľovstve. Žiadna funkcia nebola 
dedičná, ale všetkých menoval kráľ. Hoci mali veľkú právomoc, neetablovali sa do veľkých 
štátnych orgánov, ako tomu bolo vo Francúzsku, sčasti aj pre neustálu vojnu s moslimskými 
štátmi a potrebou delegovať moc na lokálnu šľachtu, čo zamedzilo rozvoj centralizovanej 
vlády. 
 1. Senešal. Bol kráľova „pravá ruka“, zastupoval kráľa v civilných záležitostiach 
kráľovstva, spravoval kráľovskú pokladnicu, dohliadal na plnenie služieb a povinností voči 
korune, bol zodpovedný za opevňovacie práce hradov v kráľovstve.22 Menoval a odvolával 
správcov kráľovských hradov – kastelánov. Mal na starosti aj organizáciu korunovácie kráľa 
s usporiadaním hostiny, počas roka usporadúval hostiny pri rôznych príležitostiach. 

2. Kancelár. Riadil kráľovskú kanceláriu, staral sa o kráľovský archív. Zo začiatku bola 
táto funkcia obsadená klerikom, ale neskôr ju obsadzovali aj právnici.23 
 3. Konstábl. Bol vrchný veliteľ vojska, hneď po kráľovi, staral sa o vojenské záznamy, 
najímal žoldnierov, dohliadal na uplatňovanie stanného práva na dobytých územiach počas 
vojny. Jeho zástupca sa nazýval maršál. 
 4. Komorník. Zodpovedal za správu kráľovej domácnosti a organizoval akt prejavenia 
sľubu vernosti (vzdanie pocty) vazalov voči kráľovi.  

 
17 HAAG, M. Templáři : Fakta a mýtus. Bratislava : Slovart, 2011. s. 160–168. ISBN 978-80-7391-444-8. 
18 ARCHER, T. A. – KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 122. 
19 LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge : Medieval 
Academy of America, 2014. s. 242. ISBN 978-091565187. 
20 ARCHER, T. A.– KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 124. 
21 HAMILTON, B. The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2005. s. 45. ISBN 978-0521017473. 
22 Tamtiež, s. 45–46. 
23 ARCHER, T. A.–KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 124. 
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C) Kráľovská rada (Curia regis). Pozostávala z vazalov kráľa (lénnikov). Mala viacero 
funkcií a právomocí. Bol to súdny orgán v civilných a trestných veciach voči kráľovským 
vazalom. Väčšina súdnych konaní sa týkala prevodu majetku a rada bola vtedy 
uznášaniaschopná, keď bol prítomný kráľ (predseda rady) a aspoň traja ďalší členovia. Plnila 
aj funkciu zákonodarného orgánu, pretože sa tu rokovalo o zákonoch, ktoré aj rada schvaľovala. 
Zároveň slúžila aj ako poradný orgán kráľa.24 Rada nemala presne určené sídlo a kráľ mohol 
zvolať stretnutie kdekoľvek v kráľovstve a kedykoľvek. Kráľovská rada mala zároveň 
nezávislosť rozhodovania od kráľa a kráľ tu vystupoval ako prvý z rovných (primus inter 
pares).25 Prijatím Assise sur la ligece sa posilnila moc Kráľovskej rady a stáva sa najvyšším 
orgánom kráľovstva.26 Najmocnejší vazali mali na svojich územiach vlastné rady, ktorým 
predsedali. Na ich dvoroch pôsobili aj úradníci, rovnako ako na kráľovskom dvore. Vojenské 
rády mali svojich vlastných úradníkov pod vedením veľmajstra. Obchodné komunity 
(Benátčania, Janovčania, Pisania) boli pod správou svojich konzulov, ktorí zodpovedali 
autoritám v domovských krajinách. Cirkev spadala pod jurisdikciu jeruzalemského 
a antiochíjského patriarchu.27 
 
2.2 Miestna správa 

Jeruzalemské kráľovstvo sa delilo na seniorie, ktoré spravovali seniori. V prvých rokoch 
kráľovstva boli plne závislí od kráľa. Obchodné komunity mali špeciálny status na základe 
bilaterálnych medzinárodných zmlúv (napr. Pactum Warmundi medzi Benátskou republikou 
a Jeruzalemským kráľovstvom).28 Celkovo sa Jeruzalemské kráľovstvo delilo na 4 veľké 
panstvá, 12 barónstiev a územie, ktoré priamo spravoval kráľ– kráľovskú doménu (zahrňovalo 
Jeruzalem s okolím, Náblus, Týrus a Acru). 29 
 
2.3 Súdna organizácia 
 V Jeruzalemskom kráľovstve existovalo viacero súdnych orgánov, ktoré z hľadiska 
osobnej pôsobnosti môžeme deliť na súdy:  

     1. Pre šľachtu (Kráľovská rada),  
     2. Pre mešťanov (Meštianske súdy) 
     3. Pre poddaných (Miestne súdy) 
     4. Pre klerikov (Cirkevné súdy) 
     5. Pre obchodné komunity (Konzulárne súdy) 
Jednou z právomocí Kráľovskej rady bolo súdiť šľachtu. Súdnemu konaniu predsedal 

kráľ, ostatných sudcov menoval spomedzi svojich rytierov (bližšie ku Kráľovskej rade 
v kapitole 2.1). 

Meštiansky súd mal právomoc súdiť obyvateľov miest a Frankov, ktorí sa nenarodili 
v Jeruzalemskom kráľovstve. Súdnemu konaniu predsedal vikomt menovaný kráľom. Spolu 
s vikomtom rozhodovala porota zostavená z obyvateľov. Kráľovská rada nemala žiadnu 

 
24 HAMILTON, B. The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 46. ISBN 978-0521017473. 
25 DODU, G. J. HISTOIRE DES INSTITUTIONS MONARCHIQUES DANS LE ROYAUME LATIN DE 
JERUSALEM, 1099–1291. PARIS : LIBRAIRIE HACHETTE, 1894. S. 263–264.   
26 Tamtiež, s. 162. 
27 ARCHER, T. A.– KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 125–129. 
28 TATE, G. THE CRUSADERS, WARRIORS OF GOD. NEW YORK : HARRY N. ABRAMS, INC., 1996. S. 
64 ISBN 978-0810928299. 
29 ARCHER, T. A. – KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 118–120. 
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možnosť súdiť mešťanov, pretože to výlučne spadalo do rozhodovacej právomoci meštianskeho 
súdu. 

Miestny súd súdil pôvodné obyvateľstvo (Levantíncov, Arabov), obyvateľov, ktorí sa 
narodili v Jeruzalemskom kráľovstve a obyvateľstvo mimo miest (dedinčanov). Súdnemu 
konaniu predsedal reiyis alebo vodca pôvodných obyvateľov, spolu s porotou 12 pôvodných 
obyvateľov. Jediné prípady, ktoré tento súd riešil, boli krvné pomsty, vraždy a ostatné násilné 
trestné činy. Vlastnícke spory ako pri šľachte riešené neboli, keďže poddaní, podobne ako 
v Európe, boli viazaní na pôdu svojho pána a predávaní spolu s ňou (mali ju len v držbe). Tento 
súd bol neskôr zrušený pre vysokú korupciu v súdnom konaní a nahradený dvoma súdmi, fr. 
Cour de la Fonde a Cour de la Chaine. (tzv. Reťazový súd). Prvý súd rozhodoval v obchodných 
veciach. Druhý súd bol v podstate colným úradom (chaine – reťaz–obchodné lode 
v prístavoch). Clo bolo počas 1. kráľovstva veľmi dôležitý zdroj príjmu.30  

Cirkevné súdy rozhodovali na základe kánonického práva. Do ich jurisdikcie patrila 
rozhodovacia činnosť voči všetkým príslušníkoch cirkvi v kráľovstve, vrátane členov 
náboženských, resp. vojenských rádov. Neskôr dostávajú tieto súdy aj právomoc rozhodovať 
o všetkých otázkach medzi mužom a ženou. 

Posledný druh súdu bol tzv. Konzulárny súd. Boli založené poskytnutím špeciálnych 
práv „kolonistom“ z talianskych obchodných republík (Benátkam, Janovu a Pise). Išlo 
o osobitný typ súdov, pretože boli založené na exteritorialite. Do ich jurisdikcie patrili všetky 
prípady medzi členmi ich komunít, okrem trestných činov, ktoré súdili rady miestnych 
feudálov.31 

 
 

3 PRAMENE PRÁVA V JERUZALEMSKOM KRÁĽOVSTVE 
 
Právo používané v Jeruzalemskom kráľovstve má sumárny názov Assises de Jérusalem. 

Ide o právnu zbierku obyčajového práva, zostavenú v 13. storočí právnikmi, pôsobiacimi na 
Cypre a v Jeruzalemskom kráľovstve (Filip Novarský a Ján z Ibelinu). Obsahuje právne 
predpisy, ktoré mali údajne vzniknúť od začiatku Jeruzalemského kráľovstva. Ján z Ibelinu 
opisuje udelenie poverenia Jeruzalemského patriarchu prvému vládcovi Jeruzalema, 
Godefroyovi z Bouillonu, spísaním obyčajového práva, ktorým sa budú riadiť všetci obyvatelia 
nového kráľovstva. Boli spísané dva právne kódexy, jeden pre šľachtu –Assises de la Haute 
Cour (Zákony Kráľovskej rady – primárny prameň práva pre rozhodovaciu činnosť Kráľovskej 
rady) a druhý pre mešťanov a nefranské obyvateľstvo–Assises de la Cour des Bourgeois. 
(Zákony meštianskeho súdu – primárny prameň práva pre rozhodovaciu činnosť meštianskeho 
súdu). Uložili sa v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme (fr. Église du Saint-Sépulcre), odkiaľ 
dostali svoj spoločný názov listiny z Božieho hrobu (fr. Lettres du Sépulcre).32 Boli spísané 
v odlišných zväzkoch, aby ich v súdnych konaniach mohli súčasne používať. Považovali ich za 
základ právneho systému kráľovstva, avšak, keď Jeruzalem v roku 1187 obsadil Saladin, 
záhadne zmizli. Historické pramene poukazujú na to, že ich niektorí obyvatelia vedeli 
naspamäť, ale už neboli spísané druhýkrát.33 

 
30 CONDER, C. R. THE LATIN KINGDOM OF JERUSALEM, 1099 TO 1291 A.D. LONDON : COMMITTEE 
OF THE PALESTINE EXPLORATION FUND, 1897. S. 172–173 . 
31 LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge : Medieval 
Academy of America, 2014. s. 109–110. ISBN 978-0915651870. 
32 ARCHER, T. A.– KINGSFORD, CH. L. THE CRUSADES: THE STORY OF THE LATIN KINGDOM OF 
JERUSALEM, NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS, 1894. S. 122–123. 
33 NADER, M. BURGESSES AND BURGESS LAW IN THE LATIN KINGDOMS OF JERUSALEM AND CYPRUS 
(1099–1325), NEW YORK : ROUTLEDGE, 2006. S. 37. ISBN 978-0754656876 . 
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Assises de la Haute Cour vychádzajú z francúzskeho feudálneho práva, ktoré bolo 
„importované“ zo západnej Európy. Assises de la Cour des Bourgeois je fúziou východného 
(sýrske právo) a západného práva, založeného primárne na rímskom práve.34 
 Assise sur la ligece je právny predpis, zostavený Amalrichom I. v 12. storočí. Posilnilo 
sa postavenie kráľa, ale zároveň aj šľachty. Zakazoval feudálom bez riadneho súdu zbaviť držby 
pôdy ich poddaných. Vazali kráľa museli skladať sľub vernosti (vzdať poctu), ale zároveň 
získali menej majetní rytieri možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach Kráľovskej rady. Vazali 
mohli v prípade pocitu nespravodlivosti predstúpiť pred kráľa alebo žiadať o súdne konanie 
pred Kráľovskou radou. Je tu zakotvené aj právo na odpor voči kráľovi, keď si nebude plniť 
svoje záväzky voči šľachte.35 
 
 
ZÁVER  
  
Pre právny vývoj v 1. kráľovstve sú primárne dôležité vlády Godefroya a Amalricha. Godefroy 
ako prvý jeruzalemský vládca dohliadal na tvorbu prvej právnej zbierky Lettres du Sépulcre, 
ktorú je možné označiť ako základ právneho systému v počiatkoch kráľovstva. Amalrichov 
Assise sur la ligece posilnil postavenie šľachty, Kráľovskej rady a oslabil postavenie 
a právomoc kráľa. Miernym paradoxom je rozsah legislatívnej činnosti počas vlády Godefroya, 
vzhľadom na krátkosť jeho vlády. Môže to byť samozrejme spôsobené potrebou rýchlo 
koncipovať právo na dobytom území, ale aj mylným pripisovaním týchto zbierok práve 
Godefroyovi, pretože originály boli zničené počas Saladinovho ťaženia. Významným aspektom 
vlády Balduina IV. bolo prijatie novej dane v roku 1183. Výška dane pozostávala 
z percentuálneho určenia podľa hodnoty nehnuteľnosti. Daň platil každý, bez ohľadu na jazyk, 
rasu alebo pohlavie. Išlo o jednu z prvých foriem takéhoto typu zdaňovania v kresťanskom 
svete.  

V Jeruzalemskom kráľovstve existovala prepracovaná ústredná a miestna štátna správa 
po vzore latinskej Európy s potenciálom ďalšieho etablovania do jednotlivých štátnych odvetví. 
Časom začala retardovať, najmä kvôli značnej decentralizácii štátu, nadmerným delegovaním 
právomocí na miestnu správu, resp. miestnu šľachtu a neustálou vojenskou hrozbou zo strany 
okolitých moslimských štátov. Kráľovská rada predstavovala vrcholný orgán zákonodarnej 
moci, súdnej moci (voči šľachte) a po prijatí Assise sur la ligece celkovo vrcholný orgán štátnej 
moci. Výkonnú moc v štáte predstavoval predovšetkým kráľ, ktorú realizoval prostredníctvom 
svojich úradníkov. Pre kráľa bol typický boj s mocou šľachty a snaha o akúsi redukcia ich moci 
a vplyvu, čo narážalo na potrebu decentralizácie štátu, doslova kvôli prežitiu samotného 
kráľovstva. Práve spomínaná decentralizácia redukovala postavenie kráľa na minimum, ktorý 
vystupoval ako prvý medzi rovnými – primus inter pares. Keďže bol vrchný veliteľ vojska, 
zodpovedal za ochranu štátnej suverenity a zároveň tu vidíme aj určitú kompenzáciu nedostatku 
politickej moci cez vojenskú moc (reálnu „politickú“ moc v štáte mala Kráľovská rada). Bol na 
čele štátu a zodpovedal za jeho celkovú správu. Predsedal Kráľovskej rade počas súdneho 
konania a menoval jednotlivých sudcov spomedzi šľachty. 

Kráľovskí úradníci boli elementárnou zložkou výkonu štátnej moci v kráľovstve. Mali 
rozsiahle právomoci, vďaka ktorým realizovali výkon práva a vôľu kráľa po celom kráľovstve 
(predovšetkým Senešal pri kontrole plnenia povinností voči korune a kontrole opevnení). 
Súdna organizácia bola pomerne nezávislá od ostatných štátnych orgánov (výnimku tvorí súdna 

 
34 LA MONTE, J. L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100–1291. Cambridge :  Medieval 
Academy of America, 2014. s. XX. ISBN 978-0915651870. 
35 RILEY – SMITH, J. Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174–1277. Palgrave Macmillan, 1974.   s. 
149–151. ISBN 978-0333063798. 
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právomoc Kráľovskej rady) a vyznačovala sa svojou špecifickosťou pre mnohosť jednotlivých 
súdnych typov. V Jeruzalemskom kráľovstve existovalo 5 súdnych typov z hľadiska ich 
osobnej pôsobnosti. Pre šľachtu bola príslušným súdnym orgánom Kráľovská rada, ktorej 
predsedal kráľ. Z hľadiska vecnej pôsobnosti riešila predovšetkým vlastnícke spory šľachty. 
Pre mestské obyvateľstvo a Frankov, ktorí sa nenarodili v kráľovstve, boli príslušné meštianske 
súdy. Na čele súdneho konania bol vikomt. Pre miestne obyvateľstvo, resp. pre poddaných, boli 
príslušné miestne súdy. Do ich vecnej pôsobnosti patrili násilné trestné činy. Pre klerikov 
a náboženské rády boli príslušné cirkevné súdy, ktoré rozhodovali prostredníctvom 
kánonického práva. Pre obchodné komunity boli príslušné konzulárne súdy. Disponovali 
exteritorialitou. Rozhodovali o civilných veciach medzi členmi ich komunity. Trestné činy 
súdili rady miestnych šľachticov.  

Jeruzalemské kráľovstvo sa členilo na seniorie na čele so seniormi. Obchodné komunity 
mali špeciálny status založený na medzinárodných zmluvách. Celkovo sa Jeruzalemské 
kráľovstvo delilo na 4 veľké panstvá, 12 barónstiev a územie, ktoré priamo spravoval kráľ– 
kráľovskú doménu (zahŕňalo Jeruzalem s okolím, Náblus, Týrus a Acru).  

Pramene práva používané počas 1. kráľovstva sú obklopené istou mierou záhadnosti, 
keďže sa originály písomne nedochovali a až v 13. storočí ich opísali miestni právnici, čo 
vyvoláva pochybnosti o ich autenticite a reálnej existencii. Zo sumárneho hľadiska prameňov 
práva, hovoríme o označení Assises de Jérusalem, ktorého primárnu časť tvorili Lettres du 
Sépulcre. Vytvorili základ štátnej organizácie vytvorením ústredných štátnych orgánov, na čele 
s Kráľovskou radou a kráľom. Neskôr na to nadviazal Assise sur la ligece, ktorý ustanovil 
Kráľovskú radu za vrcholný orgán štátnej moci. 

 
 

SUMMARY  
 
The most important kings of First Kingdom of Jerusalem according their legislative 

activity were Godefroy of Bouillon, Amaury I. and Baldwin IV. for his new tax. In the Kingdom 
of Jerusalem, there was a division of state power. The legislative power was represented by the 
High Court, which was the supreme authority of state power and the judicial authority. The 
executive power was represented by the king and his officials. The judiciary consisted from 
specific courts for each section of the population. Sources of law in First Kingdom can be 
summary named as Assizes of Jerusalem. They missed after battle of Hattine in 1187. Lawyers 
from Jerusalem and Cyprus wrote them again in the 13th century. The primary part consisted 
from Lettres du Sépulcre and Assise sur la ligece. 
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Inšpiratívna osobnosť právnych dejín – Alexander Dubček  
 

Inspirational personality of legal history – Alexander Dubček 
 

 
Nikola Pastoreková 

 
 

Abstrakt 
Predložená práca zobrazuje životnú cestu Alexandra Dubčeka. Podrobnejšie sa zaoberá 

jeho pôsobením v politike, bližšie opisuje jeho prínos pre zákonodarstvo. Cieľom príspevku je 
oboznámiť čitateľov s minulosťou jednej z popredných postáv slovenských dejín a prezentovať 
úsilie, ktoré vynaložil v boji za slobodu a demokraciu. Práca obsahuje štyri kapitoly. Prvá 
kapitola venuje pozornosť Dubčekovej mladosti, jeho životu pred vstupom do Komunistickej 
strany, začiatkom jeho straníckej kariéry a ceste na vrchol KSČ. Druhá kapitola bližšie rozoberá 
pôsobenie Dubčeka na najvyššom poste v rámci KSČ, pokus o socializmus s ľudskou tvárou, 
zastavenie reforiem vojenskou silou a podpísanie Moskovského protokolu. Tretia kapitola 
charakterizuje obdobie normalizácie a postupné odstránenie Dubčeka z vysokej politiky. 
Posledná, štvrtá kapitola opisuje jeho návrat do verejného života a pôsobenie ako posledného 
predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Spomína jeho prínos pri budovaní demokratickej 
spoločnosti, tragickú autonehodu a zákony prijaté po jeho smrti s ním súvisiace. 
 
Kľúčové slová: Alexander Dubček; socializmus s ľudskou tvárou; Akčný program KSČ; 1968; 
okupácia; Komunistická strana Československa; normalizácia; Československo 
 
Abstract 

The presented work shows the life path of Alexander Dubček. It deals in more detail 
with his work in politics and his contribution to legislation. The purpose of the article is to 
acquaint readers with the past of one of the leading figures in Slovak history and to present the 
efforts he made in the fight for freedom and democracy. The work contains four chapters. The 
first chapter pays attention to Dubček's youth, his life before joining the Communist Party, the 
beginning of his party career and his leading position in the Communist Party. The second 
chapter discusses in more detail Dubček's work in the highest position within the Communist 
Party, the attempt for socialism with a human face, the cessation of reforms by military force 
and the signing of the Moscow dictate. The third chapter characterizes the period of 
normalization and the gradual removal of Dubček from high politics. The last fourth chapter 
describes his return to public life and his work as the last chairman of the Federal Assembly of 
the Czech and Slovak Federal Republic. It mentions his contribution to building a democratic 
society, the tragic car accident and the laws passed after his death. 
 
Keywords: Alexander Dubček; Socialism with human face; The Action Programme of the 
Communist Party of Czechoslovakia; 1968; Occupation; Communist Party of Czechoslovakia; 
Normalization; Czechoslovakia 
 
 
ÚVOD 
 
Alexander Dubček bezpochyby patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej histórie. „V 
roku 1968 stál na čele obrodného procesu a úsilia o socializmus s ľudskou tvárou. V tých časoch 
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spolu s L. Svobodom, J. Smrkovským a O. Černíkom viedol československý štát.“1 Väčšina ľudí 
si ho pamätá ako srdečného človeka a politika s úsmevom. „Počas svojho celého života bol k 
ľuďom bezprostredný a mal veľkú schopnosť viesť s občanmi dialóg. Vedel sa postaviť proti 
zneužívaniu moci a zaužívaným politickým stereotypom.“2 Aj preto sa stal tak populárnym 
medzi verejnosťou, predovšetkým v roku 1968, kedy sa jeho meno stalo symbolom nádeje na 
lepší život pre milióny obyvateľov vtedajšieho Československa. 
Dubček zásadnou mierou ovplyvnil vývoj a spôsob uvažovania na slovenskej politickej scéne. 
Zároveň bol politickou osobnosťou, ktorej vplyv prekročil hranice Československa. V tomto 
zmysle zostáva na Slovensku neprekonaný. Zahraničie upútala hlavne humánnosť, čestnosť, 
odvaha a bezprecedentná odhodlanosť bojovať za demokraciu proti hegemónovi komunistickej 
totality.3 Stal sa jedným z hlavných predstaviteľov zmeny spoločenského systému po 17. 
novembri 1989, spojeného so vznikom politickej a hospodárskej plurality a obnovou 
parlamentarizmu. Bol stúpencom európskej integrácie, za účinné kroky k návratu 
Československa medzi demokratické štáty. Svet, často viac ako doma, ho vyzdvihoval za rok 
1968 a jeho pôsobenie po novembri 1989.4 
 
 
1 CESTA NA VRCHOL KSČ 
 
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, v rovnakom dome, v ktorom sa o 
stošesť rokov skôr narodil Ľudovít Štúr. V roku 1925 sa s rodinou presťahoval do Sovietskeho 
zväzu, kde strávil časť detstva v komunite robotníkov kladúcich základy socialistickej 
výstavby. Dubčekovci sa vrátili do Československa na jeseň 1938, krátko po tom, čo bola 
prijatá Mníchovská dohoda. V lete 1939 vstúpil mladý Alexander do vtedy ilegálnej 
komunistickej strany. Keď v auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, aktívne sa 
zapojil do bojov, dokonca bol dvakrát ranený. Účasť v odboji mu vytvorila ideálne podmienky 
pre vstup do aparátu KSČ.5 
V roku 1949 sa stal Dubček členom Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska 
v Trenčíne, pričom istý čas pôsobil vo funkcii prvého tajomníka tohto orgánu. V októbri 1951 
sa presťahoval do Bratislavy, kde začal pracovať na sekretariáte Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska. V roku 1953 sa stal prvým tajomníkom Krajského výboru 
KSS v Banskej Bystrici, čo bol pomerne významný stranícky post. Následne odišiel na 
stranícke štúdium do Moskvy, kde ho zastihol aj Chruščovov prejav odhaľujúci zločiny 
stalinizmu. Po návrate zo Sovietskeho zväzu zaujal miesto vedúceho tajomníka Krajského 
výboru KSS v Bratislave, neskôr zastával pozíciu tajomníka Ústredného výboru KSČ pre 
priemysel v Prahe. Stranícky vzostup Dubčeka pokračoval v roku 1963, keď sa stal 1. 
tajomníkom strany na Slovensku, čo sa prejavilo postupným uvoľnením režimu. Zvolený bol 
napriek nevôli prezidenta a prvého tajomníka ÚV KSČ Antonína Novotného, s ktorým si 

 
1 LUKY, Jozef. 1992. Zomrel Alexander Dubček. In: Koridor. [online]. 1992 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: 
https://www.teraz.sk/download/66/koridor-o-a-dubcekovi.pdf. 
2 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
[online]. 2001 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: http://www.history.sav.sk/zatkuliak/zatkuliak_dubcek.pdf. ISSN 
1335-4701. 
3 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
4 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
[online]. 2001 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: http://www.history.sav.sk/zatkuliak/zatkuliak_dubcek.pdf. ISSN 
1335-4701. 
5 BENČÍK, Antonín. 2012. Téma: Alexander Dubček. 2. vyd. Praha : Křesťanskosociální hnutí, 2012. s. 15-19. 
ISBN 978-80-87493-20-5. 
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nerozumel. Dostával sa s ním do sporu pre odlišné vnímanie politickej situácie na Slovensku a 
názory na spôsob, ako riešiť hospodárske problémy tejto časti republiky.6 
Dubček patril do kategórie straníckych funkcionárov, ktorí boli dostatočne otvorení 
argumentom iných a schopní obklopiť sa skupinou odborníkov. Kládol dôraz na trpezlivé 
vysvetľovanie, presviedčanie a budovanie komunikácie medzi najvyššími orgánmi strany a 
radovými členmi. Presadzoval myšlienku, že strana by nemala prikazovať spoločnosti, ale 
definovať úlohy a vytvárať priestor pre spoločenskú angažovanosť a aktivitu. Táto metóda 
uplatňovania vedúcej úlohy KSČ by významným spôsobom obmedzila moc jej aparátu, ktorý 
bol nástrojom diktatúry strany nad celou spoločnosťou. Dubčekove politické idey a praktické 
kroky viedli k narastaniu napätia medzi ním a Novotným. Ten sa ho neustále snažil odstrániť 
z funkcie.7 
Napätie medzi Novotným a Dubčekom možno demonštrovať napr. na dobovom dokumente 
Zpravodaj Univerzity Komenského, kde je Novotný postavený do opozície s Dubčekom. 
Uvedené periodikum obsahuje Rezolúciu z konferencie celozávodnej organizácie KSS 
v Bratislave, kde sa píše: „Sme presvedčení, že súdruh Novotný ako najvyšší predstaviteľ strany 
a štátu s rozsiahlou osobnou mocou musí niesť najväčší podiel na kríze, ktorá vypukla vo vedení 
strany. Preto dôrazne žiadame presné informovanie straníckych más o priebehu plén ÚV KSČ 
z októbra, decembra a januára a stanoviská, aké zaujímali význační predstavitelia nášho 
politického života ako ss. Novotný, Dubček, Lenárt, Biľak, Chudík, Vaculík, Kolder, Hendrych 
a iní. Nevraživý vzťah súdruha Novotného k Slovensku je známy z jeho vystúpení v Košiciach, 
B. Bystrici, Trenčíne, Martine. Dávame preto na uváženie ÚV KSČ, aby vybral vhodného 
kandidáta na funkciu hlavy štátu, ktorý bude požívať dôveru Čechov a Slovákov, dôveru 
straníckych i nestraníckych más českého a slovenského národa, aby strana mala takú tvár, akou 
sa pýšila pred i tesne po Februári 1948. Podobná je situácia na Slovensku, kde s. Chudík stratil 
dôveru širokých más svojou neschopnosťou, svojím protinárodným postojom, a veríme, že jeho 
výmena je otázkou najbližšej budúcnosti.“8 Vo vedení komunistickej strany došlo k otvoreným 
sporom, až napokon Dubček zaujal Novotného post. V januári 1968 bol na rokovaní 
predsedníctva ÚV KSČ zvolený za prvého tajomníka a cesta k reformám bola otvorená.9 
 
 
2 POKUS O SOCIALIZMUS S ĽUDSKOU TVÁROU 
 
Vrcholom politickej kariéry Alexandra Dubčeka bol nepochybne rok 1968. Napriek tomu, že 
stál na poste najvyššej politickej funkcie v KSČ, zostával verný svojim princípom. „Snažil sa 
dosiahnuť pluralizmus a skutočnú výmenu názorov, čo by viedlo ku konsenzu založenom na 
realistickom posúdení faktov.“10 Do európskeho a svetového diania tak vstúpil ako predstaviteľ 
reformného procesu, „socializmu s ľudskou tvárou,“ pokusu o uskutočnenie nového modelu 
spoločnosti. 

 
6 BENČÍK, Antonín. 2012. Téma: Alexander Dubček. 2. vyd. Praha : Křesťanskosociální hnutí, 2012. s. 15-19. 
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populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
8 Rezolúcia z konferencie celozávodnej organizácie KSS na LFUK, FN a DFN v Bratislave. In: Zpravodaj 
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10 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 



~ 223 ~ 

 

V apríli 1968 bol prijatý Akčný program KSČ, ktorý legitimizoval novú politickú líniu režimu 
a v spoločnosti sa začali zreteľne prejavovať demokratizačné tendencie. V úvode dokumentu 
bola konštatovaná potreba prekonania spoločenskej krízy, ktorá bola vyvolaná nedôsledným a 
zdĺhavým odstraňovaním chýb a metód päťdesiatych rokov. Táto kríza spôsobila zaostávanie 
rozvoja socialistickej demokracie a politického i teoretického zmýšľania. „Socialismus se může 
rozvíjet jen tím, že otevře prostor pro uplatnění různých zájmů lidí a na tomto základě bude 
demokraticky vytvářet jednotu všech pracujících. To je hlavní pramen svobodné společenské 
aktivity a rozvoje socialistického zřízení,“ konštatuje sa v dokumente.11 Podľa Akčného 
programu komunistická strana už nemala byť riadená všemocným politbyrom. Funkcionári na 
všetkých stupňoch sa mali voliť či odvolávať členmi alebo rôznymi delegátmi a ich práca sa 
mala stať predmetom kritiky členskej základne. Praktické riadenie štátu malo pripadnúť vláde. 
Tá mala pripravovať a predkladať zákony do parlamentu, ktorý by voči nej disponoval 
skutočnými kontrolnými právomocami. Akčný program však neplánoval prijatie nového 
volebného zákona, ktorý by umožnil slobodné voľby. Komunistická strana tak nemala byť 
vystavená politickej konkurencii. Zmeny ale mali nastať v zahraničnopolitickom smerovaní 
štátu. Okrem obligátnej orientácie na socialistický blok, KSČ hovorila o potrebe robiť aktívnu 
európsku politiku, presadzovať politické riešenia na Blízkom východe, usilovať sa o spoluprácu 
s Francúzskom, Talianskom, severskými štátmi a Západným Nemeckom. V straníckom i 
štátnom aparáte došlo k personálnym zmenám, ktoré priniesli nástup prívržencov obrodného 
procesu.12 
V rámci systému dal Dubček priestor viacerým reformám: faktické otvorenie hraníc so 
Západom, ekonomická reforma povoľujúca drobné osobné podnikanie, uvoľnenie tlaku na 
cirkvi, odpolitizovanie vedy, umenia a kultúry, či vznik nekomunistických spolkov. Zákonom 
č. 84/1968 Zb., ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných 
hromadných informačných prostriedkoch, došlo k oficiálnemu zrušeniu cenzúry a 
obnoveniu slobody slova.13 Zákon v § 17 odsek 1 výslovne uvádzal, že „Cenzúra je 
neprípustná,“ a odsek 2 bližšie špecifikoval, čo sa pokladá za cenzúru. „Cenzúrou sa rozumejú 
akékoľvek zásahy štátnych orgánov proti slobode slova a obrazu a ich šírenia hromadnými 
informačnými prostriedkami. Tým nie je dotknutá právomoc prokurátora a súdu.“14 
Fungovanie masmédií bolo vtedy považované za jeden z najlepších výsledkov reformného 
procesu. Na druhej strane, sloboda v československých médiách sa stretla s najväčšou kritikou 
zo strany spojencov v rámci Varšavskej zmluvy, ktorí ju označovali ako najúčinnejší nástroj 
kontrarevolúcie.15 
K 20. výročiu štátneho prevratu vo februári 1948 A. Dubček povedal: „Je treba dôsledne a bez 
výhrad napraviť všetky krivdy.“ Skutočne, v júni 1968 bol prijatý zákon č. 82/1968 Zb. o 
súdnej rehabilitácii, na základe ktorého sa vo veľkom rozhýbali rehabilitácie obetí teroru 50. 
rokov.16 „Odčinenie krívd, ku ktorým v minulosti došlo porušovaním zákonnosti na úseku 

 
11 Akční program KSČ. [online]. 1968-04-05 [cit. 2021-05-11]. Dostupné na: 
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lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1968/84/vyhlasene_znenie.html. 
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trestného súdnictva, je základným predpokladom pre obnovenie všeobecnej a plnej dôvery v 
socialistickú zákonnosť a spravodlivosť. Najmä je potrebné, aby boli urýchlene plne 
rehabilitovaní občania, ktorí boli odsúdení a potrestaní ako škodcovia socializmu, hoci sa na 
záujmoch socialistickej spoločnosti trestnou činnosťou neprevinili,“ konštatovalo sa v úvode 
predpisu.17 
Dôležitou súčasťou demokratizačných opatrení bolo aj zrovnoprávnenie postavenia Slovenska 
v spoločnom štáte, ktoré vyvrcholilo prijatím ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o 
československej federácii. Československo sa po formálnej stránke zmenilo na federáciu 
dvoch rovnocenných štátov – Česka a Slovenska. Slovensko sa stalo republikou s vlastným 
parlamentom, vládou a hlavným mestom.18 Keďže uvedený ústavný zákon nadobudol 
účinnosť až v roku 1969, a teda po potlačení snáh o socializmus s ľudskou tvarou, jeho 
ustanovenia ostali v mnohom fiktívne. O ich fiktívnosti svedčí aj opätovné centralistické 
riadenie štátu, ekonomiky a spoločnosti. Na báze demokratického centralizmu sa zachovávalo 
zdanie demokratického riadenia Československa. Platilo to i pre federatívne usporiadanie štátu 
aj pre autonómiu národných orgánov oboch republík. Vedúce posty a funkcie obsadili 
komunisti, riadni členovia KSČ alebo KSS. Všetky významné pozície boli zároveň podriadené 
ÚV KSČ a na Slovensku ÚV KSS. Tak sa napokon riadenie štátu a spoločnosti podriadilo 
záujmom komunistickej strany.19 
Dubček si získal dôveru v takej miere, ako sa pred ním ani po ňom žiadnemu komunistickému 
politikovi nepodarilo. Demokratizáciu naplno využívali najmä predstavitelia kultúrnej obce, 
posúvajúc hranice povolenej diskusie Manifestom 2000 slov20 za rámec Akčného programu. 
Táto politika bola neprijateľná pre Sovietsky zväz, ktorý demokratizáciu považoval za 
kontrarevolúciu a obával sa, že by Československo mohlo vystúpiť zo sovietskeho bloku.21 Ak 
by chcel Dubček zabrániť invázii vojsk Varšavskej zmluvy, musel by zastaviť niektoré reformy. 
Po celý rok 1968 nedokázal správne odhadnúť zámery Sovietov, a to ani zoči-voči 
bezprostrednej hrozbe na rokovaniach v Čiernej nad Tisou. Dubčekov prístup nepochybne 
vychádzal z jeho pevného presvedčenia, že Sovietsky zväz a ostatné členské štáty Varšavskej 
zmluvy rozhodne vojensky nezasiahnu do vnútorných pomerov Československa.22 
Keďže sa napriek viacerým dôrazným varovaniam pomery v Československu nemenili, 
rozhodli sa Sovieti zvrátiť vývoj vojenskou akciou. Urobili tak aj napriek tomu, že 
československé vedenie nikdy nespochybňovalo kľúčové komunistické tézy, ani spojenectvo 
so ZSSR. Vojenská invázia sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Sovieti si ešte pred 
akciou zabezpečili pozývací list podpísaný dogmatickými československými komunistami, v 

 
17 Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii. [online]. 1968-08-01 [cit. 2021-05-12]. Dostupné na: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1968/82/vyhlasene_znenie.html. 
18 BYSTRICKÝ, Valerián a kol. 2008. Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava : Prodama – 
Historický ústav SAV, 2008. s. 230-231. ISBN 978-80-969782-3-6. 
19 ŽATKULIAK JOZEF. 2011. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – 
december 1970). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. s. 20-25. ISBN 978-80-7285-140-9. 
20 Dokument vznikol na podnet pracovníkov Československej akadémie vied. Jeho cieľom bolo aktivizovať 
československú verejnosť proti narastajúcemu tlaku dogmatického krídla KSČ. Ako manifest ho spísal český 
novinár Ludvík Vaculík. Text dokumentu bol zverejnený dňa 27. júna 1968 v časopise Literární listy a 
denníkoch Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny. Manifest podpísali stovky osobností verejného života a viac 
než sto tisíc občanov. Po nástupe normalizácie bol Manifest 2000 slov označený za kontrarevolučný. Väčšina jeho 
signatárov bola perzekvovaná a niektorí svoj podpis odvolali. 
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ktorom títo žiadali „bratské socialistické štáty“ o pomoc proti údajnej kontrarevolúcii.23 Invázia 
Dubčeka šokovala, ba vnímal ju ako osobnú tragédiu. Sovieti ho internovali na horskej chate 
na Ukrajine. Masové protesty proti okupácii však prinútili Sovietov na rokovania do Moskvy 
dopraviť aj Dubčeka.24 Odmietal ozbrojený odpor, bál sa ľudských obetí. Najmä tieto dôvody, 
ako aj hrubý sovietsky nátlak a prítomnosť prezidenta L. Svobodu, ochotného spolupracovať 
so sovietskych vedením, ho viedli k podpísaniu Moskovského diktátu, písomného súhlasu s 
pobytom intervenčných vojsk.25 
 
 
3 ŽIVOT V OBDOBÍ NORMALIZÁCIE 
 
Vpádom okupačných vojsk a podpísaním Moskovského protokolu dňa 26. augusta 1968 sa 
začína obdobie normalizácie. Normalizácia znamenala negáciu obrodného procesu, previerky 
všetkých občanov a režim sa opäť vrátil k zdôrazňovaniu a faktickému uplatňovaniu vedúcej 
úlohy KSČ v spoločnosti.26 „Sovietom sa podarilo naštrbiť jednotu reformných síl, pričom 
vzrástol význam tzv. realistov, ktorí boli pripravení splniť ich požiadavky.“27 
Už v polovici septembra 1968 bol prijatý zákon č. 127/1968 Zb. o niektorých prechodných 
opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov, ktorý 
opäť zaviedol prísnu cenzúru. Uvedený predpis v § 1 odsek 1 stanovil, že „V záujme ďalšieho 
pokojného vývoja je potrebné, aby v oblasti periodickej tlače a ostatných hromadných 
informačných prostriedkov neboli narušované dôležité záujmy vnútornej a zahraničnej politiky 
štátu. Súčasne treba zabezpečiť všestrannú starostlivosť o rozvoj periodickej tlače a ostatných 
hromadných informačných prostriedkov.“ Na základe tohto zákona došlo súčasne k zriadeniu 
Úradu pre tlač a informácie a na Slovensku Slovenského úradu pre tlač a informácie. Úlohou 
týchto orgánov štátnej správy bolo „najmä jednotne usmerňovať a kontrolovať činnosť 
periodickej tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov.“28 
V dňoch 14. – 17. novembra 1968 sa konalo zasadnutie Ústredného výboru KSČ, na ktorom 
boli prijaté dve organizačné opatrenia s ďalekosiahlymi dôsledkami. Prvým bolo vytvorenie 
výkonného výboru ÚV KSČ, pričom len dvaja z jeho ôsmich členov, Alexander Dubček a Josef 
Smrkovský, boli predstaviteľmi reformnej politiky. Druhým opatrením bolo vytvorenie byra 
ÚV KSČ pre riadenie práce strany v českých krajinách, ktoré viedol realista Štrougal. To 
výrazne oslabilo Dubčekovu pozíciu a obmedzilo jeho právomoci. V apríli 1969 bol Alexander 
Dubček v pozícii 1. tajomníka Ústredného výboru KSČ nahradený Gustávom Husákom a stal 
sa predsedom Federálneho zhromaždenia. V tejto pozícii urobil v auguste 1969 jeden zo svojich 
najkontroverznejších kariérnych krokov.29 
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25 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
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27 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
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informačných prostriedkov. [online]. 1968-09-13 [cit. 2021-05-12]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/1968/127/19680926. 
29 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
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Po tvrdom potlačení pouličných protestov pri prvom výročí okupácie prijalo Federálne 
zhromaždenie zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb. 
o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného 
poriadku, zamerané proti tzv. protisocialistickým živlom. Uvedené zákonné opatrenie dalo 
„legitimitu“ zásahom proti demonštrantom a sprísnilo pre nich tresty.30 Zadržané osoby mohli 
byť súdené v skrátenom konaní, pričom právomoci obhajcu boli značne obmedzené. 
Bezpečnostné orgány získali právo zadržiavať kohokoľvek vo väzbe až tri týždne bez vznesenia 
formálneho obvinenia. Obuškový zákon, ako ho nazvala verejnosť, zavádzal i mimosúdny 
postih. Každý, kto „svojou činnosťou narušuje socialistické spoločenské usporiadanie“, mohol 
byť zbavený verejnej funkcie, prepustený zo zamestnania alebo vylúčený zo štúdia. Predpis 
platil iba krátko, do konca roka 1969. Jeho hlavné ustanovenia však boli vložené do zákona č. 
150/1969 Zb. o prečinoch, na základe ktorého boli perzekvovaní aj disidenti v sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokoch.31 Zákonné opatrenie č. 99/1969 Zb. podpísal aj Dubček, na ktorého 
veľmi naliehal Husák, pričom napokon tomuto tlaku podľahol. Sám to neskôr považoval za 
najväčšiu chybu svojho života. Druhý podpis, ktorý ho neustále trápil, bol pod ústavným 
zákonom z októbra 1969. Ústavný zákon č. 117/1969 Zb. o predĺžení volebného obdobia 
národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, 
krajských, okresných a vojenských súdov mal predlžovať volebné obdobie zákonodarných 
zborov a národných výborov, no v skutočnosti spustil lavínu politických čistiek v štátnych 
orgánoch.32 
Na čele Federálneho zhromaždenia Dubček dlho nezotrval. V októbri 1969 prijal post 
československého veľvyslanca v Turecku.33 Po návrate do ČSSR bol vylúčený zo strany a 
odsúdený žiť na okraji spoločnosti. Režim z neho urobil faktického väzňa na slobode 
degradovaného do pozície robotníka v Západoslovenských štátnych lesoch. Nesmel byť v 
ROH, mal zakázané členstvo v akejkoľvek organizácii, vrátane Zväzu protifašistických 
bojovníkov či Zväzu poľovníkov. Osemnásť rokov žil A. Dubček pod dohľadom Štátnej 
bezpečnosti.34 Napriek tomu, na rozdiel od mnohých iných predstaviteľov reformného procesu, 
svoju podporu myšlienkam socializmu s ľudskou tvárou nezaprel. Odsudzoval spoločenské 
pomery po roku 1969 a vystupoval proti nim ako ich popredný odporca na Slovensku. Medzi 
významné prejavy opozície patrili Dubčekove listy.35 V roku 1970 adresoval Husákovi dva 
protestné listy, v ktorých poukazoval na porušovanie jeho osobnej slobody a na nezákonnosť 
takéhoto konania vo všeobecnosti. Neskôr, v roku 1974, napísal dlhý kritický list Federálnemu 
zhromaždeniu a Slovenskej národnej rade. Poukazoval v ňom na celkové dôsledky 
normalizácie a vyslovil sa za dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Míľnikom v 

 
30 Ibidem. 
31 KLUBERT, Tomáš. 22. august 1969. Prijatie „obuškového zákona“. [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: 
https://www.upn.sk/sk/22-august-1969-prijatie-obuskoveho-zakona/. 
32 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
[online]. 2001 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: http://www.history.sav.sk/zatkuliak/zatkuliak_dubcek.pdf. ISSN 
1335-4701. 
33 Alexander Dubček krátko pôsobil (1969-1970) ako veľvyslanec Česko-Slovenska v Turecku. Na znak úcty 
k jeho osobe je po ňom pomenovaná jedna z ankarských ulíc. Okrem toho, v Ankare stojí busta A. Dubčeka, ktorá 
sa nachádza v parku nesúcom jeho meno. 
34 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
35 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
[online]. 2001 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: http://www.history.sav.sk/zatkuliak/zatkuliak_dubcek.pdf. ISSN 
1335-4701. 
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Dubčekovej disidentskej aktivite sa stal november 1988, keď mu univerzita v Bologni, jedna z 
najstarších na svete, udelila čestný doktorát.36 
 
 
4 NÁVRAT ŠTÁTNIKA 
 
V novembri 1989 sa A. Dubček opäť ako takmer 70-ročný vrátil do politického diania a stal sa 
aktivistom občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu. V nasledujúcich dňoch patril k 
najobľúbenejším tribúnom revolučných mítingov.37 Davy manifestujúcich na námestiach ho 
prijali srdečne a ľudia po jeho vystúpeniach prevolávali heslo „Dubček na hrad!“. Návrh, že 
Dubček by sa mal stať prezidentom Československa, prišiel už na začiatku roku 1989 zo strany 
disidentskej organizácie Obroda.38 Avšak Občianske hnutie a Verejnosť proti násiliu nechceli 
za prezidenta človeka spojeného s komunistickou minulosťou. V hre bol aj pomer obsadenia 
vrcholných federálnych štátnych postov Slovákmi a Čechmi. Uvedené okolnosti spôsobili, že 
sa prezidentom československého štátu stal 29. decembra 1989 V. Havel a deň predtým 
predsedom Federálneho zhromaždenia A. Dubček.39 Na tomto poste sa snažil vtesnať do 
zákonodarstva všetko to, čo bolo nevyhnutné pre otvorenie cesty k demokracii. 
Dňa 9. januára 1991 bol schválený ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza 
LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho 
zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Listina základných práv a 
slobôd je deklarácia ľudských práv, ktorá vychádza z medzinárodných dokumentov. V dobe jej 
prípravy sa úprava práv a povinností občanov nachádzala v druhej hlave československej 
Ústavy z roku 1960. Socialistická ústava obmedzovala katalóg občianskych práv a slobôd a 
rozširovala občianske povinnosti. Na jeseň 1990 bola táto právna úprava označená politickou 
reprezentáciou ako nepoužiteľná pre utváranie demokratického právneho poriadku.40 Okrem 
Listiny boli prijaté mnohé iné právne predpisy, ktoré zaručili konkrétne práva a slobody: zákon 
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností zabezpečil slobodu vierovyznania, zákon č. 86/1990 Zb., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných 
prostriedkoch slobodu tlače, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov právo slobodne sa 
združovať, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve zhromažďovacie právo, zákon 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve petičné právo.41 
Významné zmeny v občianskom práve priniesla rozsiahla novela Občianskeho zákonníka, 
zákon č. 509/1991 Zb. ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník, ktorou sa 
zmenilo resp. doplnilo až 80 % textu pôvodného kódexu. Občiansky zákonník vo svojom 

 
36 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
37 LUKY, Jozef. 1992. Zomrel Alexander Dubček. In: Koridor. [online]. 1992 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: 
https://www.teraz.sk/download/66/koridor-o-a-dubcekovi.pdf. 
38 BENČÍK, Antonín. 2012. Téma: Alexander Dubček. 2. vyd. Praha : Křesťanskosociální hnutí, 2012. s. 234-236. 
ISBN 978-80-87493-20-5. 
39 ŽATKULIAK, Jozef. 2001. Demokrat Alexander Dubček by sa dnes dožil 80 rokov. In: Hospodárske noviny. 
[online]. 2001 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: http://www.history.sav.sk/zatkuliak/zatkuliak_dubcek.pdf. ISSN 
1335-4701. 
40 FS ČSFR. Sněmovní tisk 330/0: Návrh Slovenskej národnej rady z 22. novembra 1990 na vydanie ústavného 
zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd. [online]. 1990-11 [cit. 2021-03-30]. Dostupné na: 
https://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0330_01.htm. 
41 SLOV-LEX. 1990. Chronologický register predpisov ročníka 1990. [online]. 1990 [cit. 2021-03-26]. Dostupné 
na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/. 
—. 1991. Chronologický register predpisov ročníka 1991. [online]. 1991 [cit. 2021-03-26]. Dostupné na: 
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pôvodnom znení totiž upravoval iba vzťahy medzi občanmi navzájom a vzťahy medzi občanmi 
a socialistickými organizáciami. Vzťahy medzi socialistickými organizáciami navzájom boli 
upravené na základe štátom plánovaného hospodárstva v osobitnom Hospodárskom zákonníku. 
Pre potreby právnych vzťahov so zahraničím bol prijatý Zákonník medzinárodného obchodu. 
Po nežnej revolúcii a s ňou spojených zmenách v spoločnosti bolo zrejmé, že delenie 
občianskoprávnej matérie do týchto troch kódexov neobstojí. Hoci novela Občianskeho 
zákonníka z roku 1991 riešila najpálčivejšie problémy, nikdy nemala byť komplexným riešením 
pre ďalšie dekády. Už v čase svojho prijatia bola považovaná za dočasné opatrenie, ktoré malo 
preklenúť krátke obdobie do úplnej rekodifikácie občianskeho práva. Provizórium, ktoré 
vytvorila však pretrváva dodnes.42 Dňa 5. novembra 1991 bol prijatý Obchodný zákonník ako 
základný právny predpis obchodného práva. Prijatím zákona č. 513/1991 Zb. došlo zároveň k 
zrušeniu Hospodárskeho zákonníka a Zákonníka medzinárodného obchodu.43 
V prvých slobodných voľbách v júni 1990 kandidoval A. Dubček za Verejnosť proti násiliu, 
pričom, ako najobľúbenejší politik na Slovensku, významnou mierou prispel k jej víťazstvu. Po 
rozpade VPN, prešiel v marci 1992 do Sociálnodemokratickej strany Slovenska a stal sa jej 
predsedom.44 Napriek kritike, ktorá sa mu pre politické postoje nezriedka ušla, neotriasla jeho 
popularitou predovšetkým u strednej a staršej generácie. Začiatkom 90. rokov, keď sa 
konštituovala samostatná Slovenská republika, stál na pozícii federálneho štátu. Napriek tomu 
sa uvažovalo, že ako svetovo známa osobnosť by sa mohol stať jej prvým prezidentom. Tieto 
plány zhatila tragická autonehoda na diaľnici medzi Prahou a Bratislavou, ktorej následkom 
podľahol 7. novembra 1992.45 
O tom, že A. Dubček predstavuje významnú osobnosť slovenského politického života svedčí 
aj fakt, že po takmer šestnástich rokoch od výročia jeho smrti bol prijatý zákon č. 432/2008 Z. 
z. o zásluhách Alexandra Dubčeka, ktorý ukotvuje význam jeho celoživotného diela v 
zákonodarstve Slovenskej republiky. V § 1 predpisu je uvedené: „Alexander Dubček sa 
mimoriadne zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.“46 
Pôvodný návrh tohto zákona predpokladal umiestnenie busty A. Dubčeka a pamätnej tabule v 
budove parlamentu. Zákonodarcovia však schválili pozmeňovací návrh, podľa ktorého mala 
byť už na existujúcu bustu tohto politika pred budovou NR SR umiestnená tabuľa s textom 
potvrdzujúcim jeho zásluhy o demokraciu.47 V roku 2017 bol prijatý zákon č. 261/2017 Z. z. 
o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Príslušný 
predpis stanovuje, že štátnu cenu A. Dubčeka udeľuje vláda Slovenskej republiky „za zásluhy, 
výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, 
ekonomického alebo kultúrneho života v Slovenskej republike.“ Súčasťou je aj „finančná 

 
42 ILLÝOVÁ, Zuzana. 2019. Transformácia občianskeho práva po roku 1989. In: Rok 1989 ako medzník vo vývoji 
štátu a práva. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019. s. 11-20. ISBN 978-80-571-0173-4. 
43 KUBÍČEK, Pavol - ŠKRINÁR Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana - KOLKUSOVÁ, Radka - ĎURICA, Milan. 
2018. Obchodné právo. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2018. s. 33-34. ISBN 978-80-7380-731-3. 
44 SIKORA, Stanislav. 2018. Alexander Dubček, komunista so srdcom demokrata. In: Historická revue : vedecko-
populárny mesačník o dejinách, 2018. roč. 29, č. 8, s. 16-21. ISSN 1335-6550. 
45 LUKY, Jozef. 1992. Zomrel Alexander Dubček. In: Koridor. [online]. 1992 [cit. 2021-03-15]. Dostupné na: 
https://www.teraz.sk/download/66/koridor-o-a-dubcekovi.pdf. 
46 Zákon č. 432/2008 Z. z. o zásluhách Alexandra Dubčeka. [online]. 2009-01-01 [cit. 2021-05-12]. Dostupné na: 
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odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy.“48 Dodnes štátna cena A. 
Dubčeka nebola nikomu udelená.49 
 
 
ZÁVER 
 
Moderné dejiny Slovenska v druhej polovici 20. storočia sú výrazne spojené s menom 
Alexandra Dubčeka a jeho pôsobením v reformnom procese v rokoch 1968 a po novembri 1989. 
Tento rok si pripomíname sté výročie jeho narodenia. Zároveň rok 2021 vyhlásila Matica 
slovenská za Rok Alexandra Dubčeka. Bol vrcholným predstaviteľom obrodného procesu v 
Československu a ústrednou postavou Pražskej jari. Stal sa významnou osobnosťou slovenskej 
histórie, a to hlavne za svoj hrdinský boj za slobodu, demokraciu a humanizmus. Patril 
k najdôveryhodnejším štátnikom najmä vďaka svojim morálnym vlastnostiam, ľudskosti 
a presadzovaniu idey priateľstva medzi národmi. V pamäti ľudí zostane navždy zapísaný ako 
symbol socializmu s ľudskou tvárou a s charakteristickým úsmevom, ktorý bol pre celú jednu 
generáciu znamením nádeje. 
 
 
SUMMARY 
 
The name of Alexander Dubček strongly represents the modern history of Slovakia, especially 
his work in the reform process in 1968 and after november 1989. Now we are commemorating 
his birth anniversary and at the same time, the year 2021 is declared as the Year of Alexander 
Dubček by Matica slovenská. He was the supreme representative of the revival process in 
Czechoslovakia and the central figure of the Prague Spring. He became an important figure in 
Slovak history, especially for his heroic fight for freedom, democracy and humanism. He was 
one of the most trusted statesman, mainly due to his moral qualities, humanity and his 
promotion of the idea of friendship between nations. He will forever be written in people's 
memory as a symbol of socialism with a human face and his characteristic smile that was a sign 
of hope for a whole generation. 
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