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Peter CSICSAY: Športoví agenti a zmluvy so športovými agentmi  

 

Abstrakt 

Témou odborného článku je problematika športových agentov a zmlúv so športovými agentmi 

predovšetkým v kontexte ich právneho postavenia, činnosti a otázky identifikácie zmluvného typu, 

predpisov ovplyvňujúcich obsah zmluvy a vyhodnotením potreby špeciálnej úpravy v slovenskom 

právnom poriadku. 

 

Abstract 

The topic of the article was the issue of sports agents and contracts with sports agents in the context 

of their legal status, work and identification of the contract type, regulations influencing the content of 

the contract and the need for special regulation in Slovak law. 
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Úvod 

 

Problematikou športových agentov sa zoberá viac laická verejnosť. V odborných kruhoch 

to vyzerá, ako keby táto otázka rezonovala menej. Preto sa tu otvára priestor pre objasnenie 

postavenia, činnosti športových agentov s ohľadom na ich zmluvné vzťahy. 

Postavenie a zmluva so športovými agentmi sa nenachádza v slovenskom právnom 

poriadku. Teda nielenže nie je upravená v Občianskom zákonníku (zák. č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“), 

alebo v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, ďalej len „Obchodný zákonník“), ale takisto si nenašla miesto ani v zákone č. 

440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ zákon o športe“). 

Zámerom tohto článku preto bolo zistiť, akým zmluvným typom sa spravujú zmluvy s 

agentmi, aké predpisy ovplyvňujú obsah zmluvy a či je potrebné tento zmluvný typ 

zakomponovať do právneho poriadku ako špeciálnu úpravu. 

 

1 Agent a agentúra zastupujúca športovca 

V poslednom čase sa práca športových agentov a agentúr dostáva stále viac do popredia. 

Neustále sa objavujú v súvislostiach s prestupmi hráčov, a nielen hráčov, ale už aj trénerov, 

z jedného klubu do druhého, pričom sa poukazuje, že stoja v pozadí týchto transferov. Ich 

úloha však nespočíva len v sprostredkovaní prestupov. Z dôvodu zložitosti a nejasnosti 

zakotvenia športu a otázok s ním súvisiacich, obracajú sa hráči a tréneri na agentov aby túto 

zložitú problematiku riešili za nich. Športový agent, resp. agentúra, predstavuje pre tieto 

subjekty osobu orientujúcu sa v tomto prostredí a je schopný zariadiť rôzne záležitosti 

potrebné na výkon ich práce. Pokiaľ si športovec vyberie dobrého agenta, umožní mu to 

prenechať mu na vybavenie väčšinu organizačných záležitostí, čo mu umožní koncentrovať sa 

plne iba na zlepšovanie sa vo svojej práci.1 To znamená, že im umožňujú sa venovať iba svojej 

kariére, bez toho aby sa museli zaoberať činnosťami súvisiacimi s obchodnými vzťahmi, ktoré 

by ich rozptyľovali. 

 

1.1 Právne postavenie agentov 

Na úvod je potrebné uviesť, že v zákone o športe nie je pojem agent zakotvený. V druhej 

časti s názvom osoby v športe je uvedené určité vymedzenie právnických a fyzických osôb, ale 

tento výpočet nemožno považovať za taxatívny a konečný. Vzhľadom na neustále snahy 

o regulácie činností športových agentov, sa opomenutie tohto subjektu javí nie najvhodnejšie. 

Gábriš uvádza, že agenti nemajú v Slovenskej republike, ale ani na medzinárodnej alebo 

európskej úrovni, svoj status upravený žiadnym právnym predpisom, napriek tomu, že agenti 

sú obviňovaní z nekalých praktík.2 Keďže vnútorná právna úprava absentuje, pristúpili k prijatiu 

úpravy a regulácie agentov medzinárodné a národné športové organizácie. Na ilustráciu bude 

slúžiť ako najlepší príklad futbalové prostredie, kde sa problematikou zaoberajú podrobnejšie.  

 
1 MAISNER, M. DOUBRAVA, P. JANÁK, J. VLACHOVÁ, B. DOMBROVSKÁ, M. Základy sportovního práva. Praha : C. H. Beck, 2019, 
s. 38. 
2 GÁBRIŠ, T. Športové právo. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. s. 157. 
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Na úrovni Medzinárodnej futbalovej federácie (ďalej len „FIFA“) boli prijaté Predpisy o 

práci so sprostredkovateľmi - Regulations on Working with Intermediaries (FIFA), ktoré sú 

zamerané na vzťahy súvisiace s využívaním služieb sprostredkovateľa hráčmi a klubmi s 

cieľom: 

a) uzavrieť pracovnú zmluvu medzi hráčom a klubom, alebo 

b) uzavrieť dohodu o prestupe medzi dvoma klubmi.  

V súvislosti s prijatím týchto predpisov potom reagoval aj Slovenský futbalový zväz (ďalej 

len „SFZ“) prijatím Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov. Táto smernica vychádza z 

úpravy FIFA v danej oblasti, ktorú predstavujú práve spomínané predpisy o práci so 

sprostredkovateľmi. Upravuje činnosť sprostredkovateľov a definuje sprostredkovateľa ako 

fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je registrovaná v súlade s predmetnou smernicou a ktorá 

za odmenu alebo bezodplatne  

a) zastupuje hráča a/alebo klub pri rokovaní a poskytuje iné služby, ktorých účelom je 

uzatvorenie, zmena alebo ukončenie zmluvy medzi hráčom a klubom, z ktorých aspoň jeden 

je členom SFZ, 

b) zastupuje klub pri rokovaní a poskytuje iné služby, ktorých účelom je uzatvorenie 

zmluvy o transfere hráča, alebo, 

c) poskytuje konzultačné a poradenské služby, ktorých následkom nemusí byť 

uzatvorenie, zmena alebo ukončenie zmlúv podľa článku 1 ods. 1 písm. a) alebo b) Smernice 

SFZ o činnosti sprostredkovateľov. 

 

1.2 Sprostredkovateľ ako športový odborník 

Smernica ďalej ustanovuje, že sprostredkovateľ sa považuje za športového odborníka. 

Ustanovenie obsahuje odkaz na článok 2 písm. r) Stanov SFZ, ktorý však nemá súvis s pojmom 

športového odborníka a je tak nelogický. Pravdepodobne sa jedná o dôsledok neaktualizácie 

Predpisov o činnosti sprostredkovateľov podľa novších Stanov SFZ. Napriek tomu je možné 

prísť k dedukcii, že správny odkaz mal asi odkazovať na ustanovenie článku 2 písm. f) bod 7., 

prípadne bod 10., Stanov SFZ, ktoré vysvetľujú, čo znamená príslušnosť k SFZ, a to v tomto 

prípade príslušnosť založená zmluvným vzťahom so SFZ, ktorého predmetom je športová 

činnosť, ak ide o hráča alebo športového odborníka, alebo teda príslušnosťou k členovi SFZ. 

Stanovy potom odkazujú na ust. § 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe, ktorý považuje za 

športového odborníka fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe 

odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu.  

Z dikcie nám vychádza, že sprostredkovateľ ako športový odborník sa musí registrovať, 

čo upravuje aj Smernica SFZ o činnosti sprostredkovateľov. Fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá má záujem vykonávať činnosť sprostredkovateľa, musí byť pred začatím vykonávania 

tejto činnosti zaregistrovaná. Toto ustanovenie, ktorým sa sprostredkovateľ považuje za 

športového odborníka má zásadný vplyv nielen na jeho postavenie, ale aj na obsah zmluvného 

vzťahu s klubmi alebo hráčmi. 

 

1.3 Sprostredkovateľ ako pracovná agentúra 

Činnosť agentov, tak ako aj vyplýva z názvov smerníc a nariadení, spočíva 

v sprostredkovaní práce profesionálnych hráčov a trénerov. Aj keď vieme, že športová činnosť 
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ako práca v zmysle zákonníka práce je diskutabilná, činnosť agentov spočíva v zaobstaraní 

možnosti výkonu športovej činnosti pre tieto osoby.  

Čo sa týka sprostredkovania práce, bol v literatúre spomenutý zaujímavý názor na 

problematiku športových agentov. Tí by totiž v prípadoch, kedy športovcom dopomáhajú 

k uzatvoreniu pracovnej zmluvy s klubom, mali mať postavenie sprostredkovateľa v zmysle 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), a podľa ust. § 25 

ods. 3 môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním 

zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva 

zamestnanca, a teda nie od športovca, ktorého zastupuje.3 Pichrt uvádza, že sa nejedná asi o 

jav častý a ostatne agenti hráčov nemajú status súkromných agentúr práce, je možné sa však 

stretnúť s prípadmi kedy prostredníctvom „verejných agentúr práce“, teda prostredníctvom 

Úradu práce kluby, ako budúci zamestnávateľ, nových hráčov, ako zamestnancov, na trhu 

práce hľadajú. Pre odľahčenie je možné konštatovať, že by agentov a agentúry asi nepotešil 

článok 7 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach 

zamestnania č. 181 (ILO): „Súkromné agentúry zamestnania pracovníkom neúčtujú priamo 

alebo nepriamo, vcelku alebo sčasti, akékoľvek poplatky alebo náklady.“ Pokiaľ by však v 

budúcnosti došlo k regulérnemu zamestnávaniu športovcov v pracovnoprávnych vzťahoch, 

bolo by otázku sprostredkovania takej práce a status agentov z tohoto pohľadu a oboch 

hlavných nadnárodných prameňov práva, ktoré ovplyvňujú právnu úpravu postavenia 

súkromných agentúr práce minimálne preskúmať. 4 Táto úvaha sa zakladá na predpoklade, že 

športová činnosť bude považovaná za závislú prácu.  

Uvedené však nezostáva iba pri úvahe, ak športovec vykonáva športovú činnosť na 

základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného 

predpisu v rezortnom športovom stredisku v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe. 

V takom prípade agent sprostredkováva prácu a zmysle ust. § 25 ods. 3 zákona o službách 

zamestnanosti, by spĺňal znaky súkromnej agentúry zamestnania, a preto by nemal brať 

odmenu za sprostredkovanie od športovca ako zamestnanca, ale od športového klubu. 

 

2 Činnosť športového agenta 

Po rozsudku v prípade Bosman (C-415/93 Union Royale Belge des Societés de Football 

Association and Others v Bosman zo dňa 15. decembra 1995), na základe ktorého sa umožnilo 

hráčom po expirácií zmluvy odísť do iného klubu bez zaplatenia odmeny, sa zmenil prístup 

klubov k prestupom hráčov, a to tak aby mohli získať za prestup odplatu ešte počas platnosti 

zmluvy s hráčom. To samozrejme otvorilo možnosti pre činnosť agentov.  

Agenti v zásade vykonávajú rozličné činnosti, no predovšetkým ide  

- o vyjednávanie prestupov a hosťovaní hráčov,  

- vytvárajú tím pre športovca, či už hľadaním trénerov alebo iných členov, 

- starajú sa o marketing a reklamné činnosti športovca, 

- prihlasujú športovcov na závody, zabezpečujú poistenie, atď.5 

 
3 JURKA, H. Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí. Praha : Wolters Kluwer ČR. 2018. s. 33. 
4 PICHRT, J. Profesionální sportovec zaměstnancem? In : Sport (a nejen) pracovní právo. Praha :Wolters Kluwer, 2014. s. 21. [cit. 
2021-01-05] Dostupné z internetu: https://docplayer.cz/5624583-Profesionalni-sportovec-zamestnancem.html 
5 MAISNER, M. DOUBRAVA, P. JANÁK, J. VLACHOVÁ, B. DOMBROVSKÁ, M. Základy sportovního práva. Praha : C. H. Beck, 2019, 
s. 39. 
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Agenti sa sústreďujú aj na zariadenie bežných potrieb a pomáhajú napríklad aj 

s hľadaním ubytovania pre športovcov, a to tak pri jednotlivých závodoch alebo aj na dlhšie 

obdobie, ak vykonávajú športovú činnosť na jednom  mieste dlhšiu dobu. Pre športovcov však 

predstavujú nielen obchodných partnerov, ale aj veľmi blízke osoby, s ktorými sa radia 

ohľadom financií ale aj kariére a mnohých, dalo by sa povedať osobných, záležitostiach 

súvisiacich s ich osobným životom. 

Podmienky činnosti agentov nie sú dané len všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

ale predovšetkým sú dané normami športových združení. Podmienky výkonu tejto činnosti 

ustanovené predpismi vydanými FIFA boli preskúmavané Súdom prvej inštancie z hľadiska ich 

súladu so Zmluvou o Európskych spoločenstvách vo veci Piau v. Komisia.6 V rozsudku Súdu 

prvého stupňa vo veci T-193/02 Laurent Piau proti Komisii Európskych spoločenstiev zo 

dňa 26. januára 2005, ktorého predmetom je zrušenie rozhodnutia Komisie z 15. apríla 2002, 

ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu týkajúca sa nariadenia Medzinárodnej futbalovej 

federácie (FIFA) upravujúceho činnosť hráčskych agentov, bolo uvedené, že hodnotenie 

Komisie predmetných predpisov, ktoré mali za cieľ v skutočnosti chrániť hráčov a zabezpečiť 

kvalifikovanosť agentov, nebolo chybné. Keď chýba vnútorná organizácia povolania, systém 

licencií stanovuje odôvodnené, nevyhnutné a primerané kvalitatívne obmedzenia.  

Okrem toho, hlavné obmedzenia boli zrušené, najmä tie týkajúce sa podmienok prístupu 

k povolaniu a spôsobu skúšky. Zmenené nariadenie je primerané uvedeným cieľom a berie do 

úvahy špecifickosť športu. Ustanovenie týkajúce sa odmeňovania agenta je iba subsidiárnym 

ustanovením, ktoré ponecháva veľkú mieru slobody zmluvným stranám. Vzor zmluvy 

neobmedzuje slobodu zmluvných strán a obmedzenie jeho dĺžky na dva roky podporuje 

hospodársku súťaž. Údajný zákaz obrátiť sa na riadne občianske súdy nebol preukázaný. 

Kódex správania, ktorý je možné odôvodniť všeobecným záujmom, je primeraný a zlučiteľný 

s právom Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže. Napokon skutočnosť, že nariadenie má 

záväzný charakter a sankcie, ktoré toto nariadenie stanovuje, sú bežným predpokladom 

existencie úpravy. 

Agenti vykonávajú túto činnosť sústavne, vo svojom mene, na svoju zodpovednosť, 

samostatne, za odmenu, teda za účelom dosiahnutia zisku. Je možné konštatovať, že ich 

činnosť, aj keď súvisí so športom, je primárne zameraná na dosahovanie zisku a má zárobkový 

charakter. Ide o hospodársku činnosť a agentov je potom potrebné považovať za účastníkov 

hospodárskej súťaže na trhu poskytovania poradenstva hráčom, trénerom či klubom.7 

Jednoznačne potom vyplýva, že ide o podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka a agenti sú 

podnikateľmi. 

Keď robil Čorba krátky prieskum v živnostenskom registri na internete, ten ukázal, že 

takmer žiaden zo známych hráčskych agentov nedisponoval živnostenským oprávnením na 

prevádzkovanie sprostredkovania zamestnania za úhradu. Väčšinou síce osoby vykonávajúce 

činnosť agentov mali živnostenské oprávnenia, ale iba ako voľné živnosti na sprostredkovanie 

v oblasti služieb a obchodu, prípadne sprostredkovateľskú činnosť v oblasti športu. V podstate 

tak vykonávali svoju podnikateľskú činnosť neoprávnene, no doteraz nebol zaregistrovaný 

prípad, v ktorom by boli agenti sankcionovaný z dôvodu neoprávneného podnikania. Športové 

zväzy v súvislosti s agentmi zaujíma iba skutočnosť, či splnili podmienky na výkon tejto činnosti 

 
6 ČORBA, J. Obchodnoprávne a sútažnoprávne aspekty športu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2012. s. 83. [cit. 2021-
01-05] Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf 
7 Tamtiež. s. 83. 

https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf
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v zmysle príslušných pravidiel športových zväzov, no nezaujíma ich, či disponujú alebo 

nedisponujú nejakým podnikateľským oprávnením.8 Keď sa pozrieme dnes na zápis agentov 

do registrov je možné konštatovať to isté. Na náhodne zvolenej vzorke zapísaných agentov je 

možné vidieť, že sprostredkovanie zamestnania za úhradu má zapísaných veľmi málo 

športových agentov. Väčšinou majú zapísané sprostredkovanie v oblasti služieb a obchodu,  

ale je možné nájsť aj rôzne zápisy ako napríklad podnikateľské poradenstvo v oblasti športu. 

To znamená, že situácie sa vôbec nezlepšila a naďalej je možné uvažovať nad tým, že agenti 

vykonávajú podnikateľskú činnosť neoprávnene. Je možné usúdiť, že SFZ v tomto naďalej 

zostáva neaktívny, čo v zásade dokumentuje aj pravdepodobne neaktuálny zoznam agentov, 

pretože niektorých nie je možné nájsť ani v živnostenskom, prípadne obchodnom registri. 

 

3 Zmluvné vzťahy agentov 

V zákone o športe upravených zmluvných vzťahoch sa nenachádzajú zmluvné vzťahy 

medzi sprostredkovateľom, agentom a hráčom, ktoré by sa legislatívne vymedzovali. Podobne 

to platí aj o zmluvách o zhodnocovaní osobnostných práv, súťaží, podujatí a ich názvov, či iné 

podobné vzťahy, ktoré sa rovnako ako doteraz majú aj do budúcnosti spravovať najbližšími 

zmluvnými typmi Občianskeho alebo Obchodného zákonníka alebo nepomenovanými 

zmluvami, pričom ich obsah a forma zostávajú závislé na dojednaní strán, prípadne na 

vnútornej úprave športových organizácií. Predkladateľ zákona o športe nepovažoval vyššie 

uvedené zmluvné vzťahy za natoľko zásadné pre integritu športu, aby boli osobitne upravené 

zákonom o športe ako osobitné zmluvné typy.9  

V zásade je možné s predkladateľom súhlasiť. Je možné ponechať zmluvy medzi 

agentom a hráčom či klubom na internú úpravu športových organizácií s tým, že na jednotlivé 

zmluvy sa použijú najbližšie ustanovenia zmluvných typov z Obchodného prípadne 

Občianskeho zákonníka, namiesto prílišnej snahy o reguláciu. Čo však na prvý pohľad vyznieva 

diskutabilne až polemicky je názor, podľa ktorého tieto zmluvy nie sú natoľko zásadné pre 

integritu športu. Aby sme vedeli vysloviť takýto záver, pozrieme sa bližšie na tieto vzťahy.  

Ako píše Gábriš, agentská zmluva je často veľmi stručná a agent sa v nej zaväzuje 

sprostredkovať športovcovi alebo klubu, profesionálnu zmluvu a športovec, prípadne klub, sa 

zaväzuje zaplatiť dohodnutú, zvyčajne podielovú odmenu.10 Tak ako vyplýva aj z popísanej 

činnosti agenta vyššie, jeho činnosť spočíva v sprostredkovaní profesionálnej zmluvy. Už 

z názvu nám vyplýva aký druh, resp. zmluvný typ sa bude používať na tieto vzťahy. Zmluvný 

vzťah sa bude spravovať ustanoveniami o sprostredkovateľskej zmluve, a to buď podľa 

Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Aplikácia jedného alebo druhého zákonníka závisí 

od skutočnosti, či športovec vykonáva činnosť podľa pracovnoprávnej zmluvy alebo zmluvy o 

profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú 

organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa ustanovení zákona o športe.  

Čorba tvrdí, že vzhľadom na to, že športovci v kolektívnych športoch podľa jeho názoru 

nie sú podnikateľmi, spravuje sa zmluvný vzťah medzi hráčskym agentom a hráčom 

ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka o sprostredkovateľskej zmluve. 

 
8 Tamtiež. s. 84. 
9 ŠTEVČEK, M. GÁBRIŠ, T. Zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií – koncept nových vzťahov v športe? In Magister 
Officiorum [online]. číslo: 3. 2015. [cit. 2021-01-27] Dostupné z internetu: https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmluvne-vztahy-
sportovcov-a-sportovych-organizacii--koncept-novych-vztahov-v-sporte.htm. 
10 GÁBRIŠ, T. Športové právo. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. s. 292. 
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Predmetom tejto sprostredkovateľskej zmluvy je však podľa jeho názoru obstaranie uzavretia 

pracovnej zmluvy so športovým klubom. Ide teda o sprostredkovanie zamestnania, preto sa 

práva a povinnosti zmluvných strán budú zároveň spravovať ustanoveniami § 25 a § 28 zákona 

o službách zamestnanosti, ktoré upravujú určité evidenčné povinnosti sprostredkovateľa i 

notifikačné povinnosti voči záujemcovi (hráčovi) a voči orgánom štátnej správy. Ustanovenie 

§ 25 navyše dopĺňa podstatné náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy. Absencia týchto 

náležitosti v zmluve medzi agentom a hráčom bude mať za následok neplatnosť tejto zmluvy.11 

Je nutné uviesť, že medzičasom sa prijal zákon o športe, ktorý vo svojom ust. § 4 ods. 3 

umožňuje uzatvoriť profesionálnu zmluvu nielen ako pracovnoprávnu ale aj ako samostatne 

zárobkovo činná osoba. Z uvedeného teda vyplýva, že pri obstaraní nemusí vždy ísť o pracovnú 

zmluvu, ale je možné uzatvoriť aj zmluvu o vykonávaní športovej činnosti s osobou, ktorá je 

podnikateľom. Potom sa sprostredkovateľská zmluva nebude spravovať ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka ale ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Avšak 

možnosť sprostredkovať pracovnú zmluvu tu však zostáva, aj s povinnosťami podľa zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ako sme to pomenovali v predchádzajúcich kapitolách 

článku. 

Okrem štandardných ustanovení sprostredkovateľskej zmluvy sa pri zmluvách s agentmi 

použije špeciálna úprava obsiahnutá v predpisoch športových organizácií. Dávnejšie dokonca 

FIFA vo svojich Predpisoch vydala štandardnú sprostredkovateľskú zmluvu, ktorú boli agenti 

povinní vo vzťahu k hráčom používať. A podobne podľa vzoru FIFA aj SFZ prijalo do svojich 

pravidiel ustanovenie, podľa ktorého agenti s licenciou museli pri svojej činnosti používať 

štandardnú vzorovú zmluvu, ktorú im poskytol SFZ.12 Dnes sa v ani jednom predpise neuvádza 

ani neodkazuje na sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá by slúžila ako vzor pre agentov. Čo sa 

ale uvádza je obsah povinných ustanovení, ktoré musia byť súčasťou zmluvy. Zmluva musí 

obsahovať: 

a) označenie zmluvných strán, 

b) právnu povahu vzťahu a rozsah dojednaných služieb, 

c) dĺžku trvania zmluvného vzťahu,  

d) odmenu splatnú sprostredkovateľovi, 

e) všeobecné platobné podmienky, 

f) dátum uzatvorenia zmluvy, 

g) ustanovenia o ukončení trvania zmluvy, 

h) podpisy zmluvných strán.  

Predpisy regulujú aj dobu uzatvorenia zmluvy, ktorá môže byť uzatvorená najviac na dva 

roky odo dňa jej podpisu a predĺžená môže byť písomne iba raz a to najviac o ďalšie dva roky, 

pričom takýto dodatok nemôže byť uzatvorený skôr ako šesť mesiacov pred uplynutím doby 

platnosti existujúcej zmluvy. Tu sa Smernica SFZ o činnosti sprostredkovateľov dostáva do 

kolízie so zákonom o športe. Ak sme vyššie uviedli, že podľa tejto smernice je agent 

považovaný za športového odborníka, tak podľa ust. § 49a ods. 3 zákona o športe sa zmluva 

 
11 ČORBA, J. Obchodnoprávne a sútažnoprávne aspekty športu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2012. s. 87. [cit. 2021-
01-27] Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf. 
12 ČORBA, J. Obchodnoprávne a sútažnoprávne aspekty športu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2012. s. 88. [cit. 2021-
02-10] Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf. 

https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_33.pdf
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o výkone činnosti športového odborníka uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. 

Tento rozpor by bolo vhodné upraviť. 

Čo sa týka odmien, tak športové organizácie sa snažia regulovať výšku odmeny. Podľa 

Článku 7. Predpisov o činnosti sprostredkovateľov sa výška odmeny splatná 

sprostredkovateľovi, ktorý zastupoval hráča, vypočíta na základe základnej hrubej odmeny 

hráča za celú dobu trvania zmluvy uzavretej medzi hráčom a klubom, pričom odporúčaná výška 

odmeny pre sprostredkovateľa v súlade s predpisom FIFA je  

a) 3% zo základnej hrubej odmeny hráča za celú dobu trvania zmluvy,  

b) 3% z odplaty za transfer hráča. 

Táto snaha je však iluzórna, pretože je vo forme odporúčaní, a teda sa viac-menej míňa 

účelu ohraničiť a maximalizovať odmenu športového agenta. Ako sa ale uvádza v literatúre, 

spôsob odmeňovania športových agentov je zložitou otázkou. Športový agent je za svoju 

činnosť platený rôznymi spôsobmi, ale spravidla sa nejedná o jednoduché percento zo zmluvy, 

ktoré agent pre hráča vyjedná. V prípade kolektívnych športov získava zvyčajne mesačnú 

odmenu odvíjajúcu sa od platu a bonusov hráča, no v prípade vyjednania marketingovej 

zmluvy, získava tiež províziu.13 V závere je potrebné ešte upozorniť na fakt, že tak ako agenti 

aj zmluvy aj dodatky musia byť registrované. 

Problematická je v športovom prostredí prílišná iniciatíva agentov. Ako bolo vyššie 

uvedené, tí sú podnikateľmi, ktorých odmena je závislá od sprostredkovania zmluvy. Potom je 

z povahy veci ich práce jasné, že vždy keď bude možné, začnú vyjednávať o nových 

podmienkach v zmluve medzi hráčom a klubom, ktoré keď nedosiahnu, budú sa snažiť 

o prestup hráča. To samozrejme škodí športu ako takému a preto sú vnímaní negatívne.  

Čo sa týka názoru, že tieto zmluvy nie sú natoľko zásadné pre integritu športu, nemôžme 

tento názor potvrdiť. Naopak, sú dôležité pre integritu športu, ale nakoľko sú upravené jednak 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a jednak aj predpismi 

športových organizácií na medzinárodnej a národnej úrovni, nie je potrebná ešte aj regulácia 

v zákone o športe v našom právnom poriadku. Ostatne na potreby vyplývajúce z praxe vie 

adekvátnejšie zareagovať odborná organizácia upravujúca dané športové odvetvie ako 

zákonodarca. 

 

 Záver 

Cieľom tohto článku bolo nájsť odpovede hneď na viacero otázok. Akým zmluvným 

typom sa spravujú zmluvy s agentmi, aké predpisy ovplyvňujú obsah zmluvy, a či je potrebné 

tento zmluvný typ zakomponovať do právneho poriadku ako špeciálnu úpravu. 

V prvom rade sme na začiatku museli uviesť postavenie športových agentov, ktoré sa 

odvíja od jeho ukotvenia v predpisoch športových organizácií a vykonávanej činnosti. Neskôr 

sme si preto veľmi všeobecne a zjednodušene uviedli činnosť agenta, ktorá je východiskom 

pre identifikovanie jeho postavenia a zmluvného typu. Na základe týchto parciálnych 

východiskových aspektov sme sa mali dopracovať k tomu, aby sme zistili ako zodpovedať 

nastolené otázky.  

 
13 MAISNER, M. DOUBRAVA, P. JANÁK, J. VLACHOVÁ, B. DOMBROVSKÁ, M. Základy sportovního práva. Praha : C. H. Beck, 2019, 
s. 41. 
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Hneď v úvode je možné zodpovedať dve otázky, a to že napriek tomu, že ide 

o sprostredkovateľskú zmluvu podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, do 

koncipovania obsahu zmluvy vstupuje množstvo špeciálnych predpisov. Predovšetkým tých zo 

športových organizácií upravujúcich jednotlivé športy ale aj predpisy na úpravu 

sprostredkovania zamestnania, ktoré však v našich podmienkach zostávajú nepovšimnuté, tak 

ako aj oprávnenie agentov podnikať. Treba však uviesť, že predpisy športových organizácií 

upravujúce činnosť agentov nie sú iba povrchne popísané vo väčšom súbore pravidiel, ale sú 

samostatne upravené. Na druhú stranu je ale vhodné poznamenať, že predpisy SFZ sú iba 

preložené pravidlá FIFA, bez väčšej miery záujmu podrobnejšej úpravy. 

V konečnom dôsledku, a teda ako odpoveď na otázku položenú v úvode, by právna 

úprava, ktorá by upravovala zmluvu medzi agentom a hráčom alebo klubom, bola nadbytočnou 

a menej efektívnou ako keď sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo 

Obchodného zákonníka a predpismi športových organizácií na medzinárodnej a národnej 

úrovni. Pretože podľa nášho názoru, na potreby vyplývajúce z praxe vie adekvátnejšie 

zareagovať odborná organizácia upravujúca dané športové odvetvie ako zákonodarca. Teda 

regulácia je určite potrebná ale postačí, ak sa jej budú venovať špecializované odborné 

organizácie. 
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Zoltán GYURÁSZ: Problematika „telo – myseľ“ v 21. storočí 

(Dôležitosť filozofie mysle pre modernú podobu umelej inteligencie) 

 

Abstrakt 

Dnes v dobe inteligentných osobných asistentov a autonómnych vozidiel už snáď nikto z nás neverí 

tomu, že inteligencia by mala pochádzať od niečoho nevysvetliteľného alebo nadprirodzeného. 

Materialistické vnímanie tejto problematiky je už neoddeliteľnou súčasťou moderných vedných disciplín, 

a to vrátane právnej vedy. Počiatok zrodu týchto myšlienok však nachádzame v špecifickej oblasti 

filozofie, ktorá je nazývaná filozofia mysle. Ako však otázky filozofie mysle ustoja pri modernej 

technológie akým je umelá inteligencia. 

 

Abstract 

In present days, in the age of intelligent personal assistants and autonomous vehicles, perhaps no one 

believes that intelligence should depend on something inexplicable or supernatural. Materialistic 

perception of this issue is already an integral part of modern scientific disciplines, including legal science. 

However, the beginning of the birth of these ideas is found in the field of philosophy, which is called 

the philosophy of mind. But how do these questions stand up to modern technology such as artificial 

intelligence. 

 

Kľúčové slová : filozofia mysle, umelá inteligencia, dualizmus, vedomie   

 

Key words Philosophy of mind, Artificial intelligence, Dualism, Consciousness 
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Úvod 

Pred príchodom výpočtových technológií, algoritmov a inteligentných strojov a 

myšlienkami spojené s nimi, teoretizovali o povahe mysle iba filozofovia. Avšak dnes už snáď 

nikto z nás neverí tomu, že inteligencia by mala závisieť od niečoho nevysvetliteľného alebo 

nadprirodzeného. Moderný postoj k tejto problematike je skôr materialistický, prinajmenšom 

v tom užšom slova zmysle, ktorý predpokladá, že vhodne vybraná a usporiadaná hmota1 bude 

pre existenciu inteligencie dostatočná.  

Tieto myšlienky sa stali v ostatných rokoch opäť veľmi populárnymi, a to najmä kvôli 

rozmachu témy umelej inteligencie. Otázky filozofie mysle s prihliadnutím na umelú 

inteligenciu, ako aj moderná podoba problematiky „telo-myseľ“ sa však už nesústreďujú 

primárne na možnosť existencie mysle bez fyzickej hmoty.  

Dnes sa tieto úvahy posúvajú smerom k otázkam, či môžeme umelú inteligenciu 

považovať skutočne za mysliaci stroj, a ak nie, či budeme môcť niekedy takého niečo skutočne 

vytvoriť.    

1. Filozofia mysle 

Filozofia mysle je oblasť vedy, ktorá sa zaoberá podstatou mysle, mentálnych schopností, 

vedomia a vzťahom týchto javov k fyzickému telu človeka.2 Táto oblasť filozofie sa zaoberá 

pomerne všeobecnými otázkami o povahe vecí, akými sú povaha myslenia, pocitov, vnímania 

a vedomia. Filozofické otázky o povahe týchto fenoménov3 je však potrebné odlíšiť od otázok, 

ktoré sa zvyčajne týkajú čisto empirických výskumov. Dodnes pretrváva značná nejasnosť aj 

v samotnej teórii o tom, ako objektívne skúmať myseľ a s tým spojené fenomény.4  

Keďže zatiaľ empirický výskum nedokázal jednoznačne odpovedať na všetky naše otázky 

týkajúcej sa tejto problematiky, je potrebné uznať, že prinajmenšom čiastočne, tieto otázky 

spadajú do oblasti filozofie, a to aj napriek tomu, že otázky filozofie sa zameriavajú skôr na to, 

čo je možné alebo potrebné na rozdiel od toho, čo je preukázateľné  t.j. prípad empirického 

výskumu.  

Tradičné otázky filozofie mysle sa zameriavajú najmä na štyri hlavné javy5:  

I. Vedomie  

II. Racionalita  

III. Intencionalita 

IV. Slobodná vôľa 

 
1V tomto prípade ide o hmotu, v tom najširšom ponímaní. Jednotlivé teórie sa líšia v čom vnímajú základ inteligencie, avšak vždy 

pôjde o preukázateľnú fyzickú hmotu. 
2DUIGAN, B.: The basics of phylosophy Dostupné na: https://www.philosophybasics.com/branch_philosophy_of_mind.html 
3Pojem „Fenomén“ vo filozofii predstavuje akýkoľvek objekt, skutočnosť vnímaný alebo pozorovaný. Fenomény sú vo všeobecnosti 

predmetom zmyslov a pochopiteľné intelektom.  
4LEEFMANN, J. - HILDT, E:.  The Human Sciences after the Decade of the Brain, 2017 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/philosophy-of-mind 
5REY, G.: Philosophy Of Mind And Empirical Psychology The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2017 Dostupné na: 

https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940 

https://www.philosophybasics.com/branch_philosophy_of_mind.html
https://www.sciencedirect.com/book/9780128042052
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/philosophy-of-mind
https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940
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1.1.  Vedomie 

Väčšine z nás keď počuje pojem „vedomie“ napadne René Descartes, kto považoval 

svoje bezprostredné vedomé myšlienky za základ všetkých ostatných znalostí.6 Tento 

filozofický smer sa neskôr začal nazývať kartezianizmom.7 Avšak samotný pojem vedomie 

v kontextoch filozofie mysle sa používa rôznymi spôsobmi, ktoré je potrebné rozlišovať.   

Vedomie : 

• v tej najužšej podobe sa používa ako synonymum ľudskej duševnej činnosti, 

• v tej najširšej  sa to používa ako označenie stavu „byť pri vedomí“. 

Bolo by prirodzené si myslieť, že všetky mentálne javy sú  aj vedomé, avšak v skutočnosti 

tomu tak nie je. Existencia takzvaných podvedomých duševných stavov bola skúmaná už od 

čias starovekého Grécka8.  

Odstupom času sa tiež ukázalo, že je prekvapivo ťažké tvrdiť niečo o vedomí, čo by 

nebolo celkom jednoducho spochybniteľné.9 

1.2. Racionalita 

Koncept racionality by sme mohli najefektívnejšie priblížiť pomocou systematického 

skúmania problematiky poznania od Kanta, kde oproti empirizmu, ktorý uznáva, že skúsenosť 

je zdrojom hodnoverného poznania. Kant tvrdí, že: „poznanie nevyhnutného a všeobecného 

poskytujú len apriori súdy, ktoré sú človeku dané pred skúsenosťou. Zdrojom týchto súdov nie 

je skúsenosť, ale transcendentálna dedukcia“10, ktorú Kant nazýva čistým rozumom.  

Štandardne sa hovorí o troch formách racionality, z ktorých každá predstavuje odlišné 

teoretické problémy.11  

I. Dedukcia - dedukcia je charakterizovaná zákonom „modus ponens“ alebo platným 

sylogizmom. Je podstatné, že pravdivosť záverov bude vyplývať z platnosti premís.  

 

II. Indukcia - indukcia pozostáva v zásade zo štatistického zdôvodnenia, v ktorom pravda 

o predpokladoch pravdepodobne vedie k pravdivosti záveru, aj keď stále môže byť 

 
6„Cogito, ergo sum“ 
7 Pre problematiku pozri bližšie KENNY, A.: The rise of modern philosophy, Oxford University Press, 2006, s 40 - 68 

8Platón zastával názor že formy priori argumentácie, ktoré sa bežne používajú v matematike a logike, zahŕňajú takzvanú 

spomienku(dočasne zabudnuté myšlienky z predchádzajúceho života, ktorú nazývali anamnáza). Moderní stúpenci Sigmunda 

Freuda tvrdili, že veľké množstvo bežných paradoxov (takzvané freudovských prerieknutie) je výsledkom hlboko potlačených 

podvedomých myšlienok a túžob. SAMPAOLO, M : A priori knowledge, 2017, Dostupné na : https://www.britannica.com/topic/a-

priori-knowledge 
9LEEFMANN, J. -  HILDT, E.:  The Human Sciences after the Decade of the Brain, 2017 
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/philosophy-of-mind   
10CHOVANCOVA, J. - VALENT, T.: Filozofia pre právnikov, Bratislava: Univerzita komenského, Pravnická fakulta, 2012,  s 121 
11REY, G.: Philosophy Of Mind And Empirical Psychology The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2017 Dostupné na: 

https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940 

https://www.sciencedirect.com/book/9780128042052
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/philosophy-of-mind
https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940
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nepravdivá.12   

 

III. Abdukcia  -   ktorá nie je logickým úsudkom. Zvyčajne k tomu dôjde, keď niekto získa 

dobrú predstavu o tom, ako vysvetliť niektoré údaje z hľadiska hypotézy, ktorá uvádza 

fenomény, ktoré neboli v samotných údajoch pozorované.13  

1.3. Úmysel 

Aj napriek samozrejmým rozdielom, majú rôzne formy racionality jednu dôležitú spoločnú 

vlastnosť, všetky zahŕňajú výrokové formuly.14 Tieto formuly však vyvolávajú množstvo 

parciálnych otázok, ktoré boli predmetom skúmania nielen vo filozofii, ale aj v matematike a 

logike.15 Pre našu problematiku najdôležitejšia z týchto otázok je intencionalita.  

Searle vysvetľuje, že: „Intencionalita je príznakom určitých mentálnych stavov a udalostí, 

spočívajúcich v ich zameraní na niečo, v tom, že sú o niečom, alebo že reprezentujú iné entity 

a stavy vecí.“16  

Tento pojem, od svojho zavedenia do filozofie Franzom Brentanom, kto ešte vtedy nazval 

tento jav „úmyslom duševných stavov“, sa používa na označenie zatiaľ nevysvetleného, ktoré 

leží na rozhraní mysle a jazyka.  

1.4. Slobodná vôľa 

Poslednou otázkou je problematika vôle  a v naviazanosti otázka slobodnej vôle.  Dnes 

v modernej psychológii už nie je otázna existencia vôle ako špecifickej kvality u človeka.  Stále 

však zostáva dôležitá a zatiaľ nevyriešená otázka, či je táto vôľa slobodná. Alebo by sme sa 

na túto problematiku mali pozerať skôr deterministicky?  

Slobodnú vôľu definujeme ako možnosť voľby medzi alternatívami alebo preferovane aj 

ako konanie, ktoré je nezávislé od prírodných, sociálnych alebo božských obmedzení.17 

Problémom slobodnej vôle však ostáva otázka: „Ako môžu existovať skutočne slobodné 

rozhodnutia vo svete, v ktorom všetky udalosti, (aspoň teda na makroúrovni), majú zrejmé 

príčinne súvislosti a podmienky? Zdá sa, že každá udalosť na tejto úrovni je určená príčinami, 

ktoré jej predchádzali. Prečo by potom činy vykonávané pri zjavnom ľudskom vedomí slobody 

mali byť výnimkou?“18 

 
12Ak premisy  sú pravdivé. Z indukcie vlastne vyplýva, že ak súčasne sú pravdivé premisa(1) a premisa(2) potom premisy môžu 

vytvárať asociáciu premisa(1) ⇒ premisa(2). 
13Známym príkladom je detektív, ktorý vyvodzuje totožnosť určitého zločinca z dôkazov na mieste činu. Postava Sherlocka Holmesa 

(v dielach Sir Conan Doylea) tento postup veľmi rád, a často (avšak nie správne) nazýva „dedukciou“ 
14KRAUSOVÁ, A. - HANZEL, H.:  Creating Free Will in Artificial Intelligence, 2013 Dostupné na 
https://www.researchgate.net/publication/278468286_Creating_Free_Will_in_Artificial_Intelligence 
15REY, G.: Philosophy Of Mind And Empirical Psychology The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2017 Dostupné na: 

https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940 
16SEARLE, J.: Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 1983 
17Pozri bližšie FREDE, M: A Free Will: Origins of the Notion in Ancient Thought, University of California Press; Edición: First, 2011 
18STAPP, H.: Philosophy of Mind and the Problem of Free Will in the Light of Quantum Mechanics, 2008 Dostupné na : 

https://arxiv.org/pdf/0805.0116.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/278468286_Creating_Free_Will_in_Artificial_Intelligence
https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-mind#ref283940
https://arxiv.org/pdf/0805.0116.pdf


COMENIUS časopis  Apríl 2021 

20 
 

 Veríme však, aby sme mohli racionálne fungovať v tomto našom svete, musíme si 

aspoň myslieť, že si niekedy môžeme slobodne zvoliť svoje konanie. Ak by sme to popreli, 

vytvoril by to rozpor, bez vyriešenia ktorého stratí filozofia svoju racionálnu súdržnosť.19 

2. Problematika „myseľ-telo“   

Ústredným problémom filozofie mysle je problematika vzťahu mysle k telu s výzvou 

vysvetliť, ako údajne nehmotná myseľ môže ovplyvniť hmotné telo.20 Jedným z možných 

pohľadov na tento problém je prostredníctvom dualizmu, v ktorom sú myseľ a telo kategoricky 

oddelené jeden od druhého.  

Túto problematiku sformuloval ako prvý René Descartes, otec modernej filozofie, kto 

jasne identifikoval myseľ s vedomím a odlíšil ju od mozgu, ktorý nazval iba fyzickým sídlom 

inteligencie. Hlavné myšlienkové smery dualizmu telo-myseľ sa kategorizujú na:  

a) Dualizmus látky (alebo karteziánsky dualizmus) - ktorý tvrdí, že myseľ je 

nezávisle existujúcou látkou – myseľ neexistuje v čase a v priestore, preto materiály ju 

nemôžu ovplyvniť.21   

Existujú tri hlavné typy karteziánskeho dualizmu: 

i. Interakcionizmus -  myseľ dokáže spôsobiť materiálne účinky.22  

ii. Paralelizmus - myseľ môže mať iba mentálne účinky a fyzické príčiny môžu mať iba 

fyzické účinky.  

iii. Occasionalismus - materiálny základ interakcie medzi telom a mysľou je nemožný a 

interakcie by boli v skutočnosti spôsobený zásahom Boha pri každej jednej príležitosti.  

b) Dualizmus vlastností - ktorý tvrdí, že hmota organizovaná vhodným spôsobom 

t.j. spôsobom, ako sú organizované živé ľudské telá, spôsobí, že sa objavia duševné vlastnosti. 

Preto myseľ je iba skupina nezávislých vlastností, ktoré vychádzajú z mozgu.  

c) Dualizmus predikátov – ktorý tvrdí, že na pochopenie sveta je potrebný viac ako 

jeden predikát, a preto psychologické skúsenosti ako naša myseľ, sa nedajú reprodukovať z 

hľadiska fyzických predikátov prírodných jazykov. 

2.1. Descartesov postoj k problematike  

Descartes obhajoval formu dualizmu, pre ktorú sú myseľ a telo vzájomne vylučujúcimi 

sa kategóriami. Tento druh dualizmu je možno najlepšie zachytané v listoch z mája 1643, 

 
19Tamtiež. 
20Existujú však aj takí (najmä Ludwig Wittgenstein a jeho nasledovníci) ktorí tento problém odmietajú ako iluzórny, ktorý vznikol 

čisto preto, že mentálny a biologický slovník je nekompatibilný, a takéto problémy vznikajú, ak sa slovná zásoba používa v 

nesprávnych kontextoch. 
21Tento je typ dualizmu je odzrkadlený vo väčšine teológií, ktoré tvrdia, že nesmrteľné duše tvoria nezávislú „oblasť“ existencie 
odlišnú od fyzického sveta. 
22Descartes veril, že táto interakcia sa fyzicky vyskytla v epifýze. Pozri bližšie SCHMALTZ, T:  Descartes and Malebranche on Mind 

and Mind-Body Union, 1992,  Dostupné na: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMte

gdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV  

https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
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ktoré si vymenili Descartes a princezná Alžbeta Falcká.23 V liste sa princezná pýta Descarta 

na otázku, „ako môže ľudská duša určiť pohyb zvieracích duchov v tele, aby vykonávali 

vedomé činy.“ Princezná dodáva, že: „Zdá sa, že pohyb vždy prichádza z poháňaného 

pohybujúceho sa tela - teda závisí od druhu impulzu, ktorý dostáva, čo uvádza telo do 

pohybu.“ Ďalej princezná dodáva, že: „Prvé dve podmienky zahŕňajú kontakt a tretia zahŕňa 

to, že pohyb má akési predlženie, ale existenciu takéhoto predlženia úplne vylúčite zo svojej 

predstavy o duši a preto kontakt sa mi zdá nezlučiteľný s tým, že vec (myseľ) nie je 

nehmotná.“24  

Pre pochopenie týchto listov potrebujeme vedieť, že keď sa spomína pojem „zvierací 

duch“, pre Descartesa neboli zvieracími duchmi duchovia v zmysle zjavení, ale súčasť teórie, 

ktorá tvrdila, že svaly sa pohybovali vzduchom. Pojem „Zviera“ tu tiež neznamená 

synonymum nejakej šelmy, ale je prídavné meno odvodené od gréckeho slova „anima“ 

(duša).25  

Taktiež nemôžeme zabúdať, že podľa tohto chápania pre myseľ je charakteristické, že 

vedomie nemá tvar a nepozostáva z fyzickej hmoty, na rozdiel od mozgu, ktorý má fyzikálne 

vlastnosti. Summa summarum, naše telá sú určite v čase a priestore ale naša myseľ nie je.26 

3. Filozofia mysle pri umelej inteligencii   

Descartesov prístup mal obrovský vplyv až do dvadsiateho storočia, keď vývoj počítačov 

začal pútať fantáziu tých, ktorí hľadali vedeckejšiu a menej subjektívnu koncepciu podstaty 

myslenia.  

Jednu z najdôležitejších inovácií predstavil Alan Turing.27 Turing tvrdil že, kombináciou 

podstaty mysle a konceptu počítačového programu vo forme strojov, by v zásade myseľ mohla 

 
23LISA, S: Elisabeth, Princess of Bohemia , The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014 Dostupné 

https://plato.stanford.edu/entries/elisabeth-bohemia/  
24„I beg you to tell me how the human soul can determine the movement of the animal spirits in the body so as to perform 

voluntary acts—being as it is merely a conscious substance. For the determination of the movement seems always to come 

about from the moving body’s being propelled—to depend on the kind of impulse it gets from what it sets in motion, or again, 

on the nature and shape of this latter thing’s surface. Now the first two conditions involve contact, and the third involves that 

the impelling [thing] has extension; but you utterly exclude extension from your notion of soul, and contact seems to me 

incompatible with a thing’s being immaterial“. SCHMALTZ, T:  Descartes and Malebranche on Mind and Mind-Body Union, 1992, 

Dostupné na: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMte

gdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV 
25WESTPHAL, J.:  Descartes and the Discovery of the Mind-Body Problem, Dostupné na: 

https://thereader.mitpress.mit.edu/discovery-mind-body-problem/  
26SCHMALTZ, T.:  Descartes and Malebranche on Mind and Mind-Body Union, 1992: "when a man is considered in himself as a 

whole, we say of course that he himself is an Ens per se, and not per accidens; because the union, by which a human body and 

soul26 are joined to each other, is not in itself accidental, but essential, since without it a man is not a man" (AT III 508/K 130). 

Dostupné na: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMte

gdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV  
27Turingové najdôležitejšie výskumy sa týkali obmedzení dôkazov v matematike, kde navrhoval, aby hranice počitateľnosti 

matematických problémov, ktorých riešenia bolo možné získať na základe konečných aplikácií logických pravidiel boli rovnaké ako 

tie, ktoré je možné vyriešiť pomocou špecifického druhu strojov na riešenie problémov. FLORIDI, L.: The Blackwell Guide to the 

Philosophy of Computing  and Information, 2003 Dostupné na: https://cpb-us-

w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-

Information-1by6afj.pdf 

https://plato.stanford.edu/entries/elisabeth-bohemia/
https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
https://thereader.mitpress.mit.edu/discovery-mind-body-problem/
https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
https://www.jstor.org/stable/pdf/2185536.pdf?casa_token=OG4vMung00oAAAAA:_15IYZB8bDRbkpXnoS1XAJFlwnZI6wymCfMtegdAbBl3pC4ttpb57crRb0n9XAmUe-8IlrTtI4-hT2taEkgPlUO2occm_xmmmk86p33UfNts7-wf7AsV
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf
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mať mnoho fyzických foriem aj v skutočnom svete. Jeho práca tak predstavila to, čo sa stalo 

známe ako výpočtová koncepcia mysle, ktorá premieňa karteziánske vymedzenie strojov na 

„bezduché“.28 Analogicky, takéto chápanie „inteligencie“ podporuje záver, že vhodne 

naprogramované a správne fungujúce Turingove stroje by sa mohli kvalifikovať ako veci s 

vedomím,  alebo so slovami Johna McCarthyho, ako „umelá inteligencia.“29 

3.1. Vedomie a intencionalita pri umelej inteligencii  

V klasickom ponímaní, v zariadeniach na báze umelej inteligencie sa inteligencia a 

intencionalita často vníma ako technická vlastnosť programu, ktorá je výsledkom algoritmov. 

Nemožno však zabúdať, že množstvo teórií stále trvá na tom, že vedomie a intencionalita je 

ontologickým vlastníctvom privilegovanej ľudskej existencie, a preto sa tento fenomén nemôže 

vzťahovať na stroje.30 

Za dôležité považujeme spomenúť aj myšlienku, s ktorou prišli Zhu a Harrel, ktorí 

argumentujú, že aj keď možno nevieme presne pochopiť, ako je autonómny robotický vysávač 

navrhnutý a skonštruovaný, môžeme do určitej miery predpovedať jeho správanie (výber 

miesta, nasledovný smer atď.).31 Na základe tejto skutočnosti tu zjavná zámernosť systému 

je, aj keď samozrejme takúto zámernosť budeme len ťažko prirovnávať k intencionalite 

človeka. 

3.2. (Perfektná) racionalita pri umelej inteligencii  

Pri otázke racionality sa dostávame do sféry, v ktorej umelá inteligencia by mala mať  

navrch v porovnaní s ľudským rozumom. Fenomén, ktorý nazývame „dokonalá racionalita“ 

vychádza z premisy, že sa dosiahne maximálny očakávaný úspech vzhľadom na dostupné 

možnosti.32 Pretrvávajú však názory, že skutočne perfektná racionalita neexistuje. Totiž 

o akomkoľvek zariadení hovoríme, spracovanie informácií a výber akcií si vyžadujú čas, a preto 

akékoľvek ich rozhodovanie bude koniec koncov stále suboptimálne.33  

Aspektom dokonalej racionality, ktorá doteraz chýba, je vývoj vhodného súboru techník 

na špecifikáciu užitočnosti funkcií.  Zatiaľ nemáme spôsob, ako špecifikovať „užitočnosť“, hoci 

tieto otázky boli skúmané pomerne často, dodnes nemáme uspokojivé pochopenie vzťahu 

hodnoty a užitočnosti pri týchto systémoch.  

 
28COPELAND, J.: The Essential Turing  Oxford University Press, 2004 Dostupné na: 

https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=7sEbjfnVWREC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Turing+artificial+intelligence&ots=Ekq7_N

Me4y&sig=MGeu4NmDQyPOxEU52CfS9xS6sLE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
29FLORIDI, L.: The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing  and Information  John Wiley & Sons; 1 edition (October 17, 

2003) Dostupné na: https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-

Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf 
30Väčšina týchto téz sa odvoláva na „Argument čínskej izby“ od Johna Searleho, Pozri bližšie: SEARLE, J: The Chinese Room, 1980 

In Minds, Brains, and Programs Dostupné na: https://rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Searle.pdf  
31ZHU, J. - HARREL, D.: System Intentionality and the Artificial Intelligence Hermeneutic Network: the Role of Intentional 
Vocabulary 2009 Dostupné na: https://escholarship.org/uc/item/3rd2s695#main   
32V našom prípade dostupné informácie, treba tiež spomenúť, že tento spôsob sa používa aj na stanovenie hornej hranice výkonu 
akéhokoľvek systému 
33 RUSSEL, S: Rationality and Intelligence, 1997, Dostupné na: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.48.9785&rep=rep1&type=pdf 

https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=7sEbjfnVWREC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Turing+artificial+intelligence&ots=Ekq7_NMe4y&sig=MGeu4NmDQyPOxEU52CfS9xS6sLE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.sk/books?hl=sk&lr=&id=7sEbjfnVWREC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Turing+artificial+intelligence&ots=Ekq7_NMe4y&sig=MGeu4NmDQyPOxEU52CfS9xS6sLE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/2/334/files/2017/05/The-Blackwell-Guide-to-the-Philosophy-of-Computing-and-Information-1by6afj.pdf
https://escholarship.org/uc/item/3rd2s695#main
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.48.9785&rep=rep1&type=pdf
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3.3 Slobodná vôľa pri umelej inteligencii 

Pokiaľ ide o systémy, ktoré dnes máme k dispozícii, je celkom jednoznačné, že 

nemôžeme hovoriť o slobodnej vôli týchto strojov. Tieto stroje sú viazané inštrukciami, ktoré 

sú implantované, a ktoré musia byť nasledované. Treba však si uvedomiť, že autonómne 

systémy nie sú naprogramované iba na vykonávanie určitých činností, ale aj na to, aby sa 

naučili vykonávať určité činnosti sami. Inými slovami, podstatou autonómnych systémov nie 

je iba schopnosť autonómne existovať a fungovať, ale aj tvorba vlastného kódu nezávisle od 

svojho autora.      

Nesmierne komplikované však ostáva problematika takzvaných „black box artificial 

intelligence“.34 Tento pojem označuje stroje na báze umelej inteligencie, ktoré sú často 

založené na strojovom učení a otvorených údajoch, u ktorých nemáme možnosť zistiť 

a odôvodniť prečo rozhodli spôsobom, akým rozhodli.35  

Záver  

Ako sme už vyššie spomenuli, filozofia mysle nepochybne má miesto pri skúmaní 

problematiky akým je umelá inteligencia, keďže empirický výskum zatiaľ nedokázal 

jednoznačne odpovedať na všetky naše otázky týkajúcej sa tejto problematiky. 

Stroje dnes, aj keď sú na báze umelej inteligencie, pracujú na základne presne 

stanovených pravidiel a pokynov. Z týchto dôvodov otázky ohľadne slobodnej vôle 

a intencionality budú len veľmi ťažko kompatibilné s takými strojmi.  Aj keď nie je pochýb 

o tom, že nie sme  od týchto vlastnosti ďaleko, keďže v oblastiach, akou je aj racionalita, už 

nás tieto stroje dokázali prekonať.  

Netreba však zabúdať, že samotný výskum umelej inteligencie bude posúvať naše 

vedomosti o ľudskej mysli ďalej a ďalej.  A čím viac toho budeme vedieť o ľudskej mysli, tým 

bližšie sa dostaneme k možnosti dokonalej reprodukcii fenoménu, ktorá je naša myseľ.  
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Abstrakt:  

Výkon verejnej funkcie je často spojený s popularitou a spoločenskou vážnosťou, ktorú je možné využiť 

aj na propagačné účely. Takýto postup ale ľahko vedie ku konfliktom záujmov, a preto je účasť 

verejných funkcionárov v reklamných aktivitách striktne obmedzená ústavným zákonom č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Komunikačné metódy však podliehajú dynamickému vývoju a spolu s nimi sa mení aj účel 

komunikovaného obsahu. Cieľom článku je posúdiť vybrané aspekty prípustnosti účasti verejných 

funkcionárov na reklamných aktivitách, zameraných najmä na propagáciu verejnoprospešných cieľov a 

tiež reguláciu komunikácie na sociálnych sieťach. 

Abstract:  

The performance of a public function is often associated with popularity and respect, which can also be 

used for promotional purposes. Such an approach can on the other hand lead to conflict of interests 

and therefore is participation of public officers in promotion activities strictly limited by Constitutional 

Act No. 357/2004 Coll. on the protection of public interest in the performance of functions of public 

officers as amended. However, communication methods, as well as communicated content are subject 

to dynamic development. The aim of the article is to assess selected aspects of admissible participation 

of public officials in advertising activities. Main focus of the article shall be aimed on propagation of non-

profit activities and regulation of communication via social networks. 

Kľúčové slová: verejní funkcionári, reklama, propagácia, zákaz, ochrana verejného záujmu, konflikt 

záujmov 
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Úvod 

Konflikt záujmov verejných funkcionárov predstavuje problematiku, ktorá sa dlhodobo 

stretáva s početnými kontroverziami. Výnimkou nie je ani úprava zákazu účasti verejných 

funkcionárov na propagačných a reklamných aktivitách. 

Slovenský zákonodarca v tomto ohľade zvolil cestu striktnej regulácie, ktorá sa na prvý 

pohľad javí ako prísny, ale azda najefektívnejší spôsob predchádzania zneužívania verejnej 

funkcie. Aplikačná prax ale ukazuje, že aj príliš reštriktívny prístup má svoje limity, ktoré môžu 

viesť až k popretiu pôvodného ratio legis. Viaceré komplikácie pritom odhalila aj pandémia 

spôsobená koronavírusom COVID-19, či dynamická elektronizácia a presun komunikácie do 

online sféry. 

V tomto príspevku analyzujeme súčasnú právnu ochranu verejného záujmu, a to formou 

regulácie účasti verejných funkcionárov na propagačných a reklamných aktivitách. Značná časť 

príspevku bude venovaná aj kazuistike. Týmto spôsobom sa budeme snažiť poukázať nielen 

na limity právneho stavu de lege lata, ale našou snahou bude aj formulovanie potenciálneho 

zefektívnenia právnej úpravy do budúcnosti. 

Nakoľko ide o relatívne širokú problematiku, pozornosť budeme venovať najmä 

skutočnosti, či má vplyv na účasť verejného funkcionára v reklame odplatnosť; 

verejnoprospešný charakter propagovaného produktu a forma reklamy (najmä so zameraním 

na aktivity verejných funkcionárov na sociálnych sieťach, ktoré v čase prijatia aktuálne platnej 

legislatívy neboli zďaleka v takom vzostupe ako v súčasnosti). 

1. Právna regulácia zákazu propagácie tovarov a služieb verejnými 

funkcionármi 

Základný rámec pre obmedzenia účasti verejných funkcionárov v reklamných aktivitách 

stanovuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.1 V zmysle čl. 4 ods. 2 písm. f) platí, že 

„Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore 

s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie používať svoju osobu, 

svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj 

podpis na reklamu.” 

 
1 Pre ľahšiu čitateľnosť textu budeme ďalej tento predpis označovať iba ako ústavný zákon. 
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Ide teda o široko koncipovanú reštrikciu, ktorá na prvý pohľad zásadným spôsobom 

zostruje vymedzenie zákazu v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Ústavný zákon 

č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších 

štátnych funkcionárov totiž naväzoval zákaz iba na reklamno-obchodné ciele, pričom z neho 

bola vyňatá bezplatná reklama s charitatívnym alebo obdobným účelom.2 

Pre vymedzenie rozsahu obmedzenia je preto rozhodujúci pojem “reklama”. Nakoľko 

ústavný zákon žiadnu definíciu reklamy neobsahuje a ani neodkazuje na iný predpis, je 

potrebné posúdiť konkrétny typ reklamy v ad hoc prípadoch. 

Všeobecná definícia pojmu reklama je obsiahnutá v §2 ods. 1 písm. a) zákona č. 

147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.3 Táto definícia spája reklamu s komerčnými aktivitami, nakoľko ide o široko 

koncipovaný rozsah činností, súvisiacich s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou 

činnosťou. Dôležitá je však aj časť definície, ktorá odkazuje na cieľ reklamy, ktorým je 

uplatnenie produktu na trhu.4  

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ nie je splnený element komerčného zamerania 

propagácie, nejde o reklamu, hoci by aj boli ostatné náležitosti splnené.5 V intenciách už 

naznačeného je zaujímavé zamyslieť sa nad skutočnosťou, či pod legálnu definíciu spadajú 

služby zamerané na verejnoprospešný cieľ, poskytované inými ako podnikateľskými 

subjektami. Na mysli máme najmä charitatívne, či mimovládne organizácie. Nimi zadávaná 

reklama často smeruje k propagovaniu služby poskytovanej pre širokú verejnosť, pričom v 

daných segmentoch zväčša existuje aj konkurenčné prostredie. Cieľom reklamných kampaní 

je navyše nezriedka získanie finančných prostriedkov,6 avšak zrejme absentuje pre naplnenie 

účelu zákona prvok tvorby zisku. Za daných okolností podľa nášho názoru nedochádza k 

naplneniu základného aspektu obchodnej, podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti. 

 
2 Čl. 3. ods. 1 písm. c) ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov 
a vyšších štátnych funkcionárov: “Štátny funkcionár sa musí pri výkone štátnej funkcie, ako aj v osobnom živote zdržiavať 
všetkého, čo môže byť v rozpore so svedomitým výkonom štátnej funkcie a čo môže ohroziť jeho dôveryhodnosť. Z tohto dôvodu 
štátny funkcionár nesmie používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoj hlas, obraz alebo podpis na reklamno-obchodné 
ciele; to neplatí, ak ide preukázateľne o bezplatnú reklamu s charitatívnym alebo iným obdobným účelom,” 
Do úvahy je v tomto ohľade potrebné zobrať aj rozsah subjektov, na ktoré sa predchádzajúca právna úprava konfliktu záujmov 
vzťahovala. Tá bola omnoho užšia, než je to v zmysle súčasne platnej legislatívy. 
3 V zmysle §2 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona platí, že za reklamu sa považuje: “predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie 
v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu” 
4 V zmysle §2 ods. 1 písm. b) zákona 147/2001 Z. z. sa za produkt považujú “tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, 
ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním” 
5 Tento záver potvrdzuje aj dôvodová správa k zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá novelizovala definíciu reklamy na súčasné znenie. S ohľadom na čl. IV uvádza: 
"Rozširuje sa definícia pojmu reklama na akúkoľvek formu komunikácie, ktorej cieľom je podporiť odbyt výrobkov alebo služieb 
na trhu. Doterajšia definícia obmedzovala komunikáciu iba na prezentáciu produktov s cieľom uplatniť ich na trhu. Smernica o 
porovnávacej a klamlivej reklame však vyžaduje širšiu definíciu, čo potvrdil aj ESD v rozhodnutí vo veci C-657/11.”  
6 Napríklad formou darcovstva, či sponzoringu. 
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Odlišnou situáciou je, pokiaľ má takýto subjekt aj založenú živnosť, či inú formu zárobkovej 

činnosti.7 

Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že odplatnosť nie je rozhodujúcim kritériom pre 

posúdenie, či konkrétna aktivita spĺňa definičné kritériá reklamy alebo nie. Inými slovami, aj 

bezodplatné propagačné činnosti môžu byť reklamou. 

Okrem všeobecnej definície reklamy obsahuje slovenský právny poriadok aj ďalšie 

definície, ktoré sú aplikovateľné na lex specialis. Ide najmä o §32 ods. 1 zákona č. 308/2000 

Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 

neskorších predpisov, ktorý za reklamu považuje “akékoľvek verejné oznámenie vysielané za 

odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je 

podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a 

záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.” 

Pre účely tohto príspevku je ale zrejmé, že pokiaľ dôjde k aplikácii vyššie citovaného zákona, 

s najväčšou pravdepodobnosťou nebude o aplikovateľnosti ústavného zákona dôvodných 

pochybností. Reguláciu politickej reklamy obsahuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 

a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v 

znení neskorších predpisov. 

Sumárne teda môžeme skonštatovať, že zákaz účasti verejných funkcionárov na 

reklamných aktivitách sa týka najmä propagácie komerčných produktov, a to bez ohľadu na 

odplatnosť takéhoto konania. Zákazu tiež podlieha účasť v reklame prezentovanej v zmysle 

zákona o vysielaní a retransmisii, pričom v tomto prípade ide síce o širší okruh propagovaných 

aktivít, avšak vyžaduje sa prvok odplatnosti. 

K otázke aplikácie zákazu účasti verejných funkcionárov v politickej, resp. predvolebnej 

kampani sa v minulosti vyjadril aj Ústavný súd, ktorý konštatoval, že takýto výklad ústavného 

zákona by viedol k absurdným záverom.8 Ústavný súd explicitne uviedol, že “vychádzajúc z 

účelu ústavného zákona zákaz ustanovený verejným funkcionárom v čl. 4 ods. 2 písm. f) 

ústavného zákona je nutné vykladať tak, že tento sa vzťahuje len na účasť v tzv. komerčnej 

reklame (tak ako ju definuje zákon o reklame), pretože len táto je spôsobilá priniesť verejnému 

 
7 Pre viac o tomto rozmere reklamy pozri 3. kapitolu tohto príspevku. 
8 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 8/2012 zo dňa 13. jún 2012: “Sťažovateľkou prezentovaný výklad je výkladom 
ad absurdum, pretože kandidáti na funkciu poslanca národnej rady by boli z dôvodu zastávania verejnej funkcie fakticky vylúčení 
z možnosti účasti vo volebnej kampani a vo voľbách.” 



COMENIUS časopis  Apríl 2021 

31 
 

funkcionárovi okamžitý majetkový alebo iný prospech, ktorý má na mysli ústavný zákon v čl. 

3 ods. 3 a ktorý nepochybne vedie ku vzniku rozporu záujmov.”9 

Pre ilustratívnu komparáciu možno aspoň v krátkosti poukázať aj na legislatívnu úpravu 

v Českej republike, ktorá je obsiahnutá v zákone č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v znení 

neskorších predpisov. Český zákonodarca zákaz účasti verejných funkcionárov v reklamných 

aktivitách explicitne viaže na komerčné účely. Dôležitým je aj prvok odplaty alebo inej výhody, 

bez ktorej nejde o právom reprobované konanie.10 V tomto ohľade je teda česká regulácia o 

poznanie benevolentnejšia, no na druhej strane je preukázanie porušenia zo strany verejného 

funkcionára omnoho jednoduchšie.11  

2. Praktické aspekty zákazu účasti verejných funkcionárov v reklame 

 Ako sme naznačili v prvej kapitole tohto príspevku, zákaz participácie verejných 

funkcionárov na reklamných aktivitách sa vzťahuje najmä na vedomé propagovanie 

komerčných produktov. Realita modernej spoločnosti však čoraz viac stiera rozdiely medzi 

komerčným prostredím, verejnoprospešnými aktivitami a dokonca aj súkromnou sférou.  

V prvom rade ide o sociálne siete, ktoré sa postupne stávajú hlavným komunikačným 

kanálom s verejnosťou pre početnú skupinu verejných funkcionárov. Pri tejto forme 

komunikácie sú rozdiely medzi vyjadrením osobného názoru, či zdieľaním svojich 

voľnočasových činností a propagačno-agitačnými aktivitami v početných prípadoch takmer 

nerozoznateľné. Práve týmto prípadom sa budeme venovať v ďalšom texte. Veľkou výzvou 

pre reguláciu však je aj silnejúci presah medzi čisto komerčnými aktivitami a snahou o 

dosiahnutie verejnoprospešných cieľov, či takzvané spoločensky zodpovedné podnikanie. 

Snahy účastníkov trhovej súťaže zaujať potenciálnych klientov majú stále viac podobu 

prezentovania obchodných aktivít ako parciálne verejnoprospešnej aktivity. Rozsah, v ktorom 

sa podnikateľský subjekt prezentuje ako “zodpovedný hráč na trhu” závisí od konkrétne 

 
9 Tamtiež. 
10 §3 ods. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v znení neskorších predpisov stanovuje, že verejný funkcionár nesmie 
ohroziť verejný záujem tým, že “dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, 
popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.” 
11 Nepochybne zaujímavou otázkou, ktorá však súvisí so zameraním tohto príspevku iba parciálne, je skutočnosť, ako postupovať 
v prípadoch, keď sa osobnostné prvky verejného funkcionára použijú bez jeho súhlasu. Český zákonodarca rieši takýto prípad 
explicitne, nakoľko je pre vyvodenie zodpovednosti voči verejnému funkcionárovi vyžadovaný súhlas s participáciou v reklame. 
Hoci slovenská právna úprava tento aspekt nepokrýva výslovne, je z nej minimálne implicitne zrejmé, že verejný funkcionár má 
niesť zodpovednosť len za účasť v reklame, do ktorej sa aktívne zapojil. 
V tejto súvislosti skôr vyvstáva otázka zodpovednosti za porušenie osobnostných práv verejných funkcionárov, ktorých osobnostné 
prvky použije tretia osoba na reklamné účely bez súhlasu. V podmienkach Nemeckej spolkovej republiky “testuje” hranice slobody 
slova obchodná spoločnosť SIXT, ktorej komerčné aktivity sa zameriavajú najmä na prenájom automobilov. Pre viac pozri napr.: 
KOTÁSEK, J.: Politici v reklamě (ve světle německé judikatury k reklamám Sixt). In: Právní Prostor, online, dostupné na: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/politici-v-reklame-ve-svetle-nemecke-judikatury-k-reklamam-sixt [navštívené 
dňa: 22.3.2021]. 
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zvolenej obchodnej a marketingovej stratégie, rovnako široká je aj škála podporovaných 

verejnoprospešných aktivít, ktoré závisia od konkrétneho trhu.12 

Za daných okolností iba ťažko obstojí pohľad, ktorý reklamu vidí iba ako cieľ zvyšovania 

predajnosti produktu, ako to pred časom konštatoval Najvyšší súd Českej republiky v 

rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 4755/2009 z 20. júla 2011: “Reklama neslouží veřejné diskusi a 

svobodnému utváření názorů, nýbrž soukromému zájmu, jmenovitě zájmu na udržení či 

zvýšení prodejnosti výrobku či služby.”13  

Súkromné spoločnosti, práve naopak, stále vo väčšom rozsahu participujú na 

propagovaní hodnôt, ktoré istá časť (prípadne aj väčšina) spoločnosti vníma ako 

verejnoprospešné, avšak v rozhodujúcej miere nemusia súvisieť s ich podnikaním.14 Ide tak o 

prelínanie účelu komunikovaného obsahu, pričom ak sa takejto propagácie zúčastní aj verejný 

funkcionár, môže byť mimoriadne náročné odlíšiť, či ide o právom reprobované konanie alebo 

nie.15 

3.1.  Propagácia subjektov zameraných na verejnoprospešné ciele 

 Pomerne často sa vyskytujúcou životnou situáciou je podpora subjektov zameraných 

na napĺňanie charitatívnych alebo iných neziskových cieľov. Z už uvedeného vyplýva, že v 

tomto prípade absentuje prvok komerčnosti, ktorý je pre reklamu v chápaní slovenskej 

regulácie nevyhnutný. Navyše ide v istom zmysle o napĺňanie verejného záujmu v zmysle 

 
12 Zameranie spoločensky zodpovedného podnikania sa môže týkať snahy o vyrovnávanie sociálnych nerovností, 
environmentálnych otázok, propagovania práv menšín, rozvoja komunity alebo iných filantropických aktivít. Pre viac pozri napr.: 
JAMALI, D.; MIRSHAK, R.: Corporate social responsibility (CSR): Theory and practice in a developing country context. In: Journal 
of business ethics, roč. 72. č. 3, 2007, str. 245. Dôležitým faktorom sú tiež morálne hodnoty, či náboženstvo spotrebiteľov v 
konkrétnej trhovej oblasti. V tomto smere pozri viac napr.: RAMASAMY, B.; YEUNG, M. CH; AU, A. KM.: Consumer support for 
corporate social responsibility (CSR): The role of religion and values. In: Journal of Business Ethics, roč 91, č. 1, 2010, str. 61-72 
Pre viac ohľadom spoločensky zodpovedného podnikania v česko-slovenskom prostredí, najmä s akcentom na sociálnu a 
environmentálnu problematiku pozri napr.: BAŠISTOVÁ, A.; OLEXOVÁ, C.; STANKOVIČ, L.: Spoločensky zodpovedné podnikanie 
s dôrazom na sociálnu oblasť. In: Trendy v podnikaní, roč. 1, č. 2, 2011, str. 5 a nasl.  
13 Na účely tohto príspevku je potrebné skonštatovať, že pri skutkovom stave napĺňajúcom znaky definované českým najvyšším 
súdom niet pochybností o tom, či zo strany verejného funkcionára došlo k porušeniu zákazu propagácie tretích strán. Príkladmo 
viď. účasť poslanca mesta v reklame súkromného reštauračného zariadenia: 
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Rokovania%20MsZ/2017/07/Konanie%20vo%20veci%20ochrany
%20verejn%C3%A9ho%20z%C3%A1ujmu%20a%20zamedzenia%20rozporu%20z%C3%A1ujmov%20a%20o%20poru%C5%
A1eni%20povinnosti%20a%20obmedzenia%20verejn%C3%A9ho%20funkcion%C3%A1ra%20-
%20konanie%20R_%20Tak%C3%A1%C4%8D.pdf alebo účasť poslanca vyššieho územného celku v komerčnej reklame na 
nealkoholické pivo: 
https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xix._zasadnutie_zastupitelstva_tsk/12_ko
nanie_o_navrhu_vo_veci_ochrany_verejneho_zaujmu_a_zamedzenie_rozporu_zaujmov/04_Rozhodnutie.pdf. Nevyvodenie 
sankcie za obdobných podmienok nemožno chápať ako postup lege artis, viď. napr: https://www.webnoviny.sk/krajsky-poslanec-
z-reklamy-pokutu-nedostane-jeho-kolegovia-ziadaju-zmenu-zakona/.  
14 V nedávnej minulosti rezonovala  napríklad kampaň výrobcu a distribútora pánskych žiletiek, ktorá bojovala proti „toxickej 
maskulinite“ alebo dlhodobá marketingová stratégia niektorých odevných značiek, budovaná na propagovaní idey rovnosti. 
Mimoriadne populárnou je tiež problematika ochrany životného prostredia, ktorú v súčasnosti využívajú predajcovia naprieč celým 
segmentom tovarov a služieb za účelom zvýšenia atraktivity svojich produktov v očiach spotrebiteľov. 
15 Situáciu v rozhodnej miere komplikuje práve skutočnosť, že aj bezodplatná participácia verejného funkcionára na reklamných 
aktivitách nie je v zmysle slovenskej legislatívy dovolená. V tomto smere ide o odklon od predchádzajúcej právnej úpravy. Porovnaj 
s: NECHALA, P.; PIROŠÍK, V.: Konflikt záujmov: Možnosti a perspektívy. Bratislava: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2003, str. 10 

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Rokovania%20MsZ/2017/07/Konanie%20vo%20veci%20ochrany%20verejn%C3%A9ho%20z%C3%A1ujmu%20a%20zamedzenia%20rozporu%20z%C3%A1ujmov%20a%20o%20poru%C5%A1eni%20povinnosti%20a%20obmedzenia%20verejn%C3%A9ho%20funkcion%C3%A1ra%20-%20konanie%20R_%20Tak%C3%A1%C4%8D.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Rokovania%20MsZ/2017/07/Konanie%20vo%20veci%20ochrany%20verejn%C3%A9ho%20z%C3%A1ujmu%20a%20zamedzenia%20rozporu%20z%C3%A1ujmov%20a%20o%20poru%C5%A1eni%20povinnosti%20a%20obmedzenia%20verejn%C3%A9ho%20funkcion%C3%A1ra%20-%20konanie%20R_%20Tak%C3%A1%C4%8D.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Rokovania%20MsZ/2017/07/Konanie%20vo%20veci%20ochrany%20verejn%C3%A9ho%20z%C3%A1ujmu%20a%20zamedzenia%20rozporu%20z%C3%A1ujmov%20a%20o%20poru%C5%A1eni%20povinnosti%20a%20obmedzenia%20verejn%C3%A9ho%20funkcion%C3%A1ra%20-%20konanie%20R_%20Tak%C3%A1%C4%8D.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/SAMOSPRAVA/Rokovania%20MsZ/2017/07/Konanie%20vo%20veci%20ochrany%20verejn%C3%A9ho%20z%C3%A1ujmu%20a%20zamedzenia%20rozporu%20z%C3%A1ujmov%20a%20o%20poru%C5%A1eni%20povinnosti%20a%20obmedzenia%20verejn%C3%A9ho%20funkcion%C3%A1ra%20-%20konanie%20R_%20Tak%C3%A1%C4%8D.pdf
https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xix._zasadnutie_zastupitelstva_tsk/12_konanie_o_navrhu_vo_veci_ochrany_verejneho_zaujmu_a_zamedzenie_rozporu_zaujmov/04_Rozhodnutie.pdf
https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xix._zasadnutie_zastupitelstva_tsk/12_konanie_o_navrhu_vo_veci_ochrany_verejneho_zaujmu_a_zamedzenie_rozporu_zaujmov/04_Rozhodnutie.pdf
https://www.webnoviny.sk/krajsky-poslanec-z-reklamy-pokutu-nedostane-jeho-kolegovia-ziadaju-zmenu-zakona/
https://www.webnoviny.sk/krajsky-poslanec-z-reklamy-pokutu-nedostane-jeho-kolegovia-ziadaju-zmenu-zakona/
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článku 3 ods. 2 ústavného zákona. Aj preto sa odborná verejnosť prikláňa k záveru, že reklama 

takýchto subjektov zo strany verejných funkcionárov by nemala byť porušením ústavného 

zákona.16 Túto dikciu potvrdzuje aj dôvodová správa, ktorá taxatívny výpočet zakázaných 

aktivít v článku 4 ods. 2 ústavného zákona racionalizuje ako “činnosti a právne vzťahy a úkony, 

pri ktorých by verejný funkcionár mohol uprednostniť osobný záujem pred verejným a získať 

výhodu z výkonu verejnej funkcie, ktorú by inak získať nemohol.” Aj v týchto súvislostiach sa 

podpora charity formou reklamy nejaví ako obchádzajúca ratio legis. 

 Komplexnosť spoločenských vzťahov však spôsobuje, že aj zdanlivo vyriešená 

problematika môže nadobudnúť úplne iný rozmer. Ilustratívne príklady v tomto kontexte 

ponúkajú aj nedávne udalosti ako sčítanie obyvateľstva, či dopady reštrikcií zameraných na 

zastavenie šírenia ochorenia spojeného s koronavírusom COVID-19.  

Reklama, v ktorej by verejný funkcionár podporil napríklad cirkev, či neziskovú 

organizáciu zameranú na boj proti klimatickým zmenám by vo svojej podstate nemala 

odporovať duchu ústavného zákona. Samozrejme, vylúčiť nemožno riziko, že účasťou na 

takejto propagačnej činnosti verejný funkcionár v časti spoločnosti ohrozí vážnosť vykonávanej 

funkcie, či podryje dôveru občanov s ohľadom na svoju nestrannosť, či nezaujatosť.17  

Odlišný rozmer však daná situácia získa v prípade, ak primárne nezisková organizácia 

používa na podporu svojich aktivít aj príjem z podnikateľskej činnosti.18 Za týchto okolností je 

síce stále relevantná vyššie uvedená argumentácia, ktorá propagáciu verejnoprospešných 

aktivít vyníma zo zákazu, avšak stricto sensu ide o právom reprobované konanie. Reklama, v 

ktorej účinkuje verejný funkcionár totiž smeruje k naplneniu komerčných cieľov - zvýšeniu 

predaja tovarov, resp. služieb. Výťažok síce má smerovať na hradenie verejnoprospešného 

cieľa, avšak nepochybne ide o realizáciu zárobkovej činnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že pre analýzu, či verejný funkcionár môže participovať na 

reklamných aktivitách konkrétneho subjektu nebude postačujúce iba posúdenie právnej formy 

uvedeného subjektu. Formu neziskovej organizácie môže mať aj prevádzkovateľ divadelnej 

činnosti, nemocnice alebo športového klubu. Reklama verejných funkcionárov v prospech 

uvedených subjektov je pritom nepochybne spôsobilá priniesť im konkurenčnú výhodu voči 

 
16 Pozri napr.: IKRÉNYI, P., JAKUBČOVÁ, L.: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
– komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020, str. 56. 
17 Tamtiež. 
18 Ako príklad môžeme poukázať na diskutovanú účasť primátora mesta Bratislava v kampani mimovládnej neziskovej organizácie, 
v ktorej participoval bez nároku na odmenu, pozri napr.: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/536681-porusil-zakon-vallo-
moze-za-propagacne-video-prist-o-12-platov/ Uvedená organizácia však financovanie svojich aktivít zabezpečuje aj z prostriedkov, 
ktoré získava výkonom podnikateľskej činnosti, na ktorú má založenú živnosť. Viď.: 
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U.  

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/536681-porusil-zakon-vallo-moze-za-propagacne-video-prist-o-12-platov/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/536681-porusil-zakon-vallo-moze-za-propagacne-video-prist-o-12-platov/
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U
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ostatným účastníkom na trhu.19 Pre úplnosť je potrebné zmieniť skutočnosť, že aj čisto 

charitatívne podujatia bývajú neraz realizované za masívnej podpory obchodných spoločností. 

Reklama samotného charitatívneho podujatia preto môže byť spájaná s nepriamou podporou 

partnerov podujatia. 

O poznanie kontroverznejšie pôsobí kritika verejného funkcionára, propagujúceho 

verejne prospešnú ideu, ktorá síce nemá priame previazanie na konkrétny subjekt, avšak z 

povahy veci ide o limitovanú súťaž na trhu. Nedávnym príkladom obdobnej polemiky je 

možnosť účasti vrcholných verejných funkcionárov v reklamnej kampani na podporu očkovania 

proti ochoreniu spôsobenému vírusom COVID-19. 

Keďže propagácie samotnej myšlienky bez prepojenia na konkrétny subjekt, poskytujúci 

komerčné služby nevedie k porušeniu článku 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona, ani v 

naznačenom prípade nie je možné hovoriť o porušení zákazu. Inou situáciou by bola reklama 

na konkrétnu vakcínu, nakoľko aj pri limitovanej súťaži na trhu existuje pre spotrebiteľa voľba. 

Interpretačne náročnou môže byť aj opačná situácia, kedy verejný funkcionár negatívnym 

spôsobom označí niektorého z účastníkov trhovej súťaže alebo reklamuje iba zúžený okruh 

účastníkov súťaže. Za daných okolností je potrebné posúdiť situáciu ad hoc.20 

3.2.  Sociálne siete a obsah zdieľaný verejnými funkcionármi 

 S presunom čoraz väčšieho objemu komunikácie do online prostredia získava 

narastajúcu váhu prezentácia obsahu prostredníctvom sociálnych sietí, ktorá sa vyznačuje 

viacerými špecifikami. V prvom rade je často náročné abstrahovať účel príspevku na sociálnej 

sieti. Keďže ide o veľmi neformálnu komunikáciu, komunikovaný obsah sa môže týkať aj 

voľnočasových aktivít konkrétnej osoby, či jej osobných preferencií. Hranica medzi 

propagovaním komerčného produktu a komunikáciou osobnej povahy je preto veľmi tenká.21 

Osobitosť pri sociálnych sieťach sa prejavuje aj v možnosti komunikovať príspevok 

sponzorovanou formou; v určení adresáta, ktorému je posolstvo venované (t.j. či ide o 

 
19 Vychádzame z predpokladu, že postavenie verejného funkcionára so sebou nesie istú autoritu a spoločenskú vážnosť, 
vyplývajúcu z jeho funkcie. Porovnaj s: IKRÉNYI, P., JAKUBČOVÁ, L.: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov – komentár, str. 56. 
20 Aj v tomto prípade môžeme naše myšlienky ilustrovať na reklame vakcinácie proti ochoreniu spôsobenému koronavírusom 
COVID-19. Ako je známe, táto problematika vyvolala búrlivú verejnú diskusiu, či v niektorých prípadoch ide o prevenciu pred 
ochorením alebo nástroj zahraničnej politiky, či dokonca hybridnej vojny. 
Viď napr.: https://domov.sme.sk/c/22608586/sputnik-v-vakcina-korcok-koronavirus.html, https://www.postoj.sk/75326/celime-
novemu-druhu-svetovej-vojny-vakcina-je-nastrojom-vplyvu-tvrdi-macron alebo https://komentare.sme.sk/c/22607980/matovic-
poskodil-slovensko-aj-eu.html  
Za uvedených okolností je zrejmé, že pri akejkoľvek zmienke vykazujúcej znaky pozitívnej alebo negatívnej referencie voči 
niektorej z farmaceutických firiem bude nastolená otázka, či nejde o nepovolenú propagáciu zo strany verejného funkcionára. 
21 Pre ilustráciu môžeme poukázať na situáciu, kedy člen vlády prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti zdieľa príspevky z 
hotela v ktorom je ubytovaný, či chváli jedlo v konkrétnej reštaurácii, v ktorej sa práve nachádza. Taktiež môže ísť o pozitívnu 
referenciu pre prečítanú knihu alebo obľúbený druh spotrebného tovaru. 

https://domov.sme.sk/c/22608586/sputnik-v-vakcina-korcok-koronavirus.html
https://www.postoj.sk/75326/celime-novemu-druhu-svetovej-vojny-vakcina-je-nastrojom-vplyvu-tvrdi-macron
https://www.postoj.sk/75326/celime-novemu-druhu-svetovej-vojny-vakcina-je-nastrojom-vplyvu-tvrdi-macron
https://komentare.sme.sk/c/22607980/matovic-poskodil-slovensko-aj-eu.html
https://komentare.sme.sk/c/22607980/matovic-poskodil-slovensko-aj-eu.html
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súkromný alebo verejný príspevok) a nepochybne aj v počte osôb, ku ktorým sa obsah takýmto 

spôsobom dostáva. 

Fakt, že ide o aktuálnu problematiku potvrdzuje aj početnosť káuz, ktorým sa venujú 

orgány konajúce vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

ústavného zákona, pričom viaceré z nich sú rozoberané aj v tomto príspevku. 

 Ako prvú je potrebné zodpovedať otázku, či zverejnil domnelú reklamu verejný 

funkcionár prostredníctvom svojho konta (resp. spravovanej stránky) alebo bol príspevok 

zverejnený prostredníctvom tretej osoby. V prípade, ak je reklama šírená prostredníctvom 

tretej osoby, bude podľa nášho názoru rozhodovať skutočnosť, či dal s takýmto postupom 

verejný funkcionár súhlas. Explicitný súhlas verejného funkcionára s využitím jeho osoby, mena 

a priezviska, podobizne, obrazovej snímky, záznamu hlasu alebo podpisu je nepochybne 

potrebné považovať za ústavným zákonom reprobované konanie. Domnievame sa však, že aj 

implicitný súhlas môže viesť k porušeniu zákona, pokiaľ je prejavený dostatočne zreteľne a 

adresne.22  

Odlišným skutkovým stavom je šírenie príspevku prostredníctvom konta, či stránky 

verejného funkcionára na sociálnej sieti. V danom prípade sa naplno prejavujú osobitosti 

komunikácie cez sociálne siete, na ktoré sme poukazovali aj v úvode tejto podkapitoly.23 

 Podľa nášho názoru, pokiaľ sú splnené definičné kritériá reklamy, ako sú opísané v 

prvej kapitole tohto príspevku, niet v zmysle platnej právnej úpravy dôvod, pre ktorý by sa na 

 
22 Príkladom z nedávnej praxe je aktivita poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý počas núdzového stavu rozdával 
energetický nápoj zdravotníkom v miestach testovania obyvateľstva na prítomnosť choroby spojenej s koronavírusom COVID-19. 
Poslanec pritom pózoval s nohou vyloženou na veľkých baleniach energetického nápoja (ktorý bol práve uvádzaný na trh) pred 
reklamným autom totožného produktu a jedno balenie produktu mal aj na pleciach. V kontexte uvedeného prípadu bola významná 
aj skutočnosť, že poslanec bol v čase šírenia posudzovanej reklamnej aktivity spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá bola s 
distribútorom energetického nápoja prepojená osobou konateľa a ďalšieho spoločníka, odlišného od poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky. Prijatie záveru, že takéto konanie nie je porušením ústavného zákona, nakoľko verejný funkcionár nedal 
explicitný súhlas na použitie svojej fotografie je podľa nášho názoru výkladom ad absurdum. Samotné konanie verejného 
funkcionára je za daných okolností implicitným súhlasom.  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sa týmto podnetom zaoberal na svojej deviatej schôdzi v 
roku 2020. Dostupné online na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154 [navštívené dňa 
26.3.2020]. 
Na druhej strane, nemožno pripustiť výklad, ktorý by akékoľvek používanie výrobku  označeného ochranným označením (resp. 
využitie služby) sankcionoval ako propagovanie zo strany verejného funkcionára. Takéto úvahy by mohli viesť ešte k absurdnejším 
záverom a reštrikcie voči verejným funkcionárom by boli zjavne neprimerané, navyše rozporujúce účelu ústavného zákona, ktorým 
je zamedzenie konfliktu medzi verejným a osobným záujmom verejného funkcionára. Skúmanie implicitného súhlasu preto musí 
byť naviazané najmä na účel ústavného zákona. 
23Ako pri každej činnosti v online priestore, aj tu vyvstáva otázka, či má verejný funkcionár niesť zodpovednosť za obsah, ktorý 
mohla na sociálnej sieti potenciálne zdieľať iná osoba. Zastávame názor, že pokiaľ preukázateľne nedošlo k zneužitiu konta, resp. 
stránky verejného funkcionára na sociálnej sieti, je potrebné priznať zodpovednosť za zdieľaný obsah verejnému funkcionárovi 
ako správcovi jeho konta, resp. stránky. 
Problematike zodpovednosti správcov fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach je v poslednej dobe venovaná zvýšená 
pozornosť najmä s ohľadom na spracovanie osobných údajov. Aj v tomto rozsahu priznal Súdny dvor EÚ zodpovednosť správcom 
fanúšikovských stránok,viď napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-210/16 z 5. júna 2018. Pre viac pozri aj: RÓZENFELDOVÁ, 
L.: Ochrana súkromia a osobných údajov v prípade používania súborov cookies. In: Studia Iuridica Cassoviensia, roč. 8, č. 1, 
2020, str. 64 a nasl. 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154
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takéto príspevky nemal vzťahovať zákaz účasti verejných funkcionárov na propagačných 

aktivitách. V prvom rade je potrebné zohľadniť skutočnosť, že v modernej dobe sa sociálne 

siete stávajú základným komunikačným nástrojom.24 Príspevky niektorých verejných 

funkcionárov sú spôsobilé osloviť desaťtisíce, ba až státisíce užívateľov, ktorí ich správy 

odoberajú. Komerčné využitie takéhoto komunikačného kanála je preto nespochybniteľné. Z 

pozície verejných funkcionárov sú navyše kontá na sociálnych sieťach často citované aj 

médiami. Je iba ťažko predstaviteľné, že by cielené aktivity verejných funkcionárov s 

obdobným dosahom vo „fyzickom svete” mohli byť posudzované inak ako reklamná činnosť. 

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 7. schôdzi 

v roku 2020 napriek tomu dospel k záveru, že príspevky na sociálnych sieťach je potrebné 

považovať za reklamu v rozpore s čl. 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona výlučne v prípade, 

ak sú zároveň sponzorované, t.j. šírené prevádzkovateľom sociálnej siete za odplatu.25 

Naznačený výklad ústavného zákona podľa našej mienky nenachádza oporu nie iba v 

gramatickom, ale ani teleologickom výklade zákona. Opäť je potrebné poukázať na účel 

zákona, ktorým je predchádzanie uprednostňovania osobného záujmu pred záujmom verejným 

a tiež zamedzeniu konfliktu záujmov v čo najširšej miere. 

V načrtnutých intenciách zákazu participácie na reklamných aktivitách nepodliehajú ani 

príspevky, v ktorých verejný funkcionár priamo propaguje reštauračné služby (spolu s odkazom 

na ceny poskytovaných služieb) obchodnej spoločnosti, v ktorej navyše figuruje ako 

spoločník.26 Potrebné je pritom poukázať na vnútornú nekonzistentnosť uvedenej 

argumentácie, nakoľko ústavný zákon zakazuje verejným funkcionárom vykonávať reklamné 

aktivity v prospech tretích osôb. V prípade sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti je 

verejný funkcionár, naproti tomu, v pozícii objednávateľa reklamy, ktorej šíriteľom je 

prevádzkovateľ sociálnej siete. Ide teda o dva úplne odlišné právne vzťahy, ktoré nemajú 

vzájomnú súvislosť a nie je možné ich navzájom podmieňovať. Na dôvažok, dosah 

nesponzorovaných príspevkov niektorých verejných funkcionárov (tzv. organic reach) ďaleko 

presahuje dosah početných platených inzercií na sociálnych sieťach. 

 
24 Už v roku 2009 prerástol objem komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí rozsah obsahu sprostredkovávaného 
prostredníctvom elektronickej pošty. Pre viac viď: DEMOCKO, B. M.: Social media and the rules on authentication. In: University 
of Toledo Law Review, roč. 43, č. 3, 2012, str. 367. 
25 Dostupné online na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154 [navštívené dňa: 25.3.2021] 
26 Ide o príklad poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý bol prejednaný na 7. schôdzi výboru pre nezlučiteľnosť funkcií 
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Dostupné online na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154 [navštívené dňa: 25.3.2021] 
Na totožnej schôdzi bol prejednávaný aj prípad športovcov - verejných funkcionárov, ktorí majú uzavreté kontrakty o sponzoringu, 
a preto sú zmluvne viazaní aj počas trvania svojho mandátu verejného funkcionára propagovať svojho zmluvného partnera. De 
lege lata ani v tomto prípade neexistuje zákonný dôvod, ktorý by reklamné aktivity verejných funkcionárov dovoľoval.  

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=154
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Aj pandémia spôsobená koronavírusom COVID-19 a z nej vyplývajúce reštrikcie 

poukázali na aktuálnosť skúmanej problematiky. Viacerí verejní funkcionári sa totiž rozhodli 

pomôcť komerčným subjektom prostredníctvom využívania ich služieb, a to za sprievodu 

propagácie uvedenej aktivity na sociálnych sieťach.27 Aj napriek deklarovanému altruistickému 

cieľu nemožno ani v tomto prípade akceptovať výklad, že nejde o porušenie zákazu 

stanoveného ústavným zákonom. Podľa nášho názoru aj tu jednoznačne dochádza k 

zvýhodneniu niektorých poskytovateľov komerčných služieb v konkurenčnom boji, a to na 

základe aktivít verejného funkcionára. 

Z už uvedeného vyplýva, že základným problémom súčasnej právnej regulácie je jej 

nejednoznačnosť, a to najmä v neprehľadnom svete digitálnych technológií. Ako pomerne 

jednoduché riešenie sa javí naviazanie reklamy iba na odplatné konanie, podobne ako je to v 

Českej republike, čo však z nášho pohľadu nie je ideálna forma vysporiadania sa s problémom. 

Mnohé konania verejných funkcionárov totiž v takomto prípade môžu viesť ku vzniku konfliktu 

záujmov, avšak nebudú regulované. Ďalšou možnosťou riešenia je efektívnejší výkon dohľadu. 

Aplikácia ústavného zákona s ohľadom na zákaz reklamných aktivít verejných 

funkcionárov je totiž de facto zverená práve do kompetencie verejných funkcionárov. Orgány 

príslušné na konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov preto 

veľmi často pristupujú k benevolentnému výkladu ústavného zákona a ako sme poukázali aj v 

tomto príspevku, ani konštatovanie porušenia zákona nie vždy vedie k uloženiu zákonom 

stanovenej sankcie. Orgán, ktorý by teoreticky mohol nastoliť zjednocujúci výklad28 sa preto k 

slovu zväčša nedostane, nakoľko rozhoduje iba o opravnom prostriedku podanom verejným 

funkcionárom v prípade, ak bola sankcia uložená. 

3. Záver 

 V tomto príspevku sme sa snažili poukázať na vybrané problematické aspekty zákazu 

účasti verejných funkcionárov na reklamných a propagačných aktivitách. Ide o širokú tému, 

ktorej aktuálnosť zvyšuje aj neustále narastajúci presun komunikácie do online prostredia, ale 

tiež komplexnosť účelov, na ktoré sa v modernej spoločnosti reklama využíva. 

 Ako sme poukázali, slovenský zákonodarca zvolil cestu pomerne širokej reštrikcie, ktorá 

však v aplikačnej praxi nenachádza takmer žiadne uplatnenie. Ústavný zákon je často terčom 

kritiky, nakoľko nereflektuje meniacu sa formu komunikácie a poslednou novelizáciou taktiež 

 
27 Napr.: https://kosicednes.sk/udalosti/influencer-polacek-propaguje-sukromne-prevadzky-na-socialnych-sietach/  [navštívené 
dňa: 25.3.2021]. 
28 V zmysle čl. 10 ods. 2 ústavného zákona ním je Ústavný súd Slovenskej republiky. 

https://kosicednes.sk/udalosti/influencer-polacek-propaguje-sukromne-prevadzky-na-socialnych-sietach/
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došlo k výraznému rozšíreniu okruhu verejných funkcionárov, na ktorých sa zákaz reklamných 

aktivít vzťahuje. Za týchto okolností je relevantnou otázkou, či by nebola žiadúca exaktnejšia 

špecifikácia zákazu výkonu reklamy, a to najmä s ohľadom na niektoré kategórie verejných 

funkcionárov. 

V našej analýze sme sa zamerali špecificky na otázky propagácie verejnoprospešných 

aktivít a reklamu šírenú prostredníctvom kont a stránok verejných funkcionárov na sociálnych 

sieťach. Zatiaľ čo pri prvej problematike nachádzame vo forme prvku komercionality aspoň 

obrysovú deliacu čiaru, na základe ktorej možno určiť, či ide o právom aprobované alebo 

zakázané konanie, pri reklame na sociálnych sieťach ide o mimoriadne ťažko definovateľné 

hranice medzi reklamou a prejavom bez propagačného účelu. 

Za každých okolností je potrebné posudzovať individuálne aspekty ad hoc prípadu, 

nakoľko generalizácia v akomkoľvek ohľade môže viesť k absurdným záverom. Na jednej 

strane nie je možné stotožniť sa s úsudkom, že akákoľvek fotografia verejného funkcionára s 

ochranným označením produktu zverejnená na sociálnej sieti je reklamou. Na druhej strane je 

však neudržateľný aj záver, že priama propagácia produktov bez šírenia príspevku 

sponzorovanou formou reklamou nie je. Vo všetkých prípadoch je totiž potrebné hľadieť na 

účel zákona, ktorým je predchádzanie uprednostňovania osobného záujmu verejného 

funkcionára pred záujmom verejným. 
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Peter LYSINA: Výhrada verejného poriadku v slovenskom medzinárodnom 

práve súkromnom  

 

Abstrakt 

Príspevok prináša analytický pohľad na výhradu verejného poriadku v slovenskom medzinárodnom 

práve súkromnom. Ťažiskom je pri tom analýza pojmových znakov a otvorených otázok, ktoré doposiaľ 

v slovenskej literatúre neboli osobitne rozoberané ako možnosti justičného orgánu pri uplatnení výhrady, 

rozsah uplatnenej výhrady, či relevancia rozporu s verejným poriadkom pri uplatnení výhrady. Pozornosť 

je venovaná aj odlíšeniu hmotnoprávnej výhrady od procesnej výhrady verejného poriadku. 

 

Abstract 

The paper provides an analytical view of the public order reservation in Slovak private international law. 

The focus is on the analysis of conceptual features and open questions, which have not been specifically 

discussed in the Slovak literature so far as the possibilities of the judicial authority in the application of 

the reservation, the scope of the reservation, or the relevance of conflict with public order in the 

application of the reservation. Attention is also paid to distinguishing a substantive reservation from a 

procedural reservation of public order. 
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Úvod 

 

Súkromnoprávny vzťah medzinárodnej povahy je špecifickým právnym vzťahom a ako 

taký vyžaduje osobitný prístup, ktorý sa odlišuje od prístupu ku „klasickým“ rýdzo 

vnútroštátnym právnym vzťahom. Osobitný prístup sa spája predovšetkým s využitím dvoch 

základných metód úpravy súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy, a to priamej 

metódy a kolíznej metódy. Priama metóda sa spája s uplatnením osobitnej skupiny 

hmotnoprávnych noriem, ktoré sa priamo upravujú práva a povinnosti účastníkov 

súkromnoprávneho vzťahu medzinárodnej povahy. Tieto normy nesú pomenovanie identické 

s metódou, ktorá ich využíva a nazývajú sa priame normy. Pre kolíznu metódu je zasa 

príznačné, že sa zameriava na určovanie rozhodného práva prostredníctvom kolíznych noriem. 

Funkcia kolíznej metódy spočíva v podriadení súkromnoprávneho vzťahu medzinárodnej 

povahy pod jeden z kolidujúcich právnych poriadkov za pomoci kolíznej normy. Použitím 

kolíznej normy sa teda vyberie právny poriadok, ktorého hmotnoprávne normy budú daný 

vzťah upravovať.1 

Avšak existujú situácie, v ktorých uplatnenie cudzieho práva môže priniesť nemalé 

problémy. Tie sa spájajú so situáciou, keď by účinky cudzieho práva mohli zakladať rozpor so 

zásadami verejného poriadku. S pomenovaním verejný poriadok právna teória i právna prax 

tradične spája tvoria také zásady spoločenského a štátneho zriadenia štátu a jeho právneho 

poriadku, ktorých pôsobnosť nemôže byť oslabená ani aplikáciou ustanovení cudzieho práva 

na základe príkazu vlastnej kolíznej normy. Ide teda o princípy a zásady štátu, ktoré sú 

považované za tak zásadné a dôležité, že v žiadnom prípade nemôžu byť popierané 

a porušované, a to ani pri aplikácii ustanovení cudzieho právneho poriadku na základe odkazu 

vlastnej kolíznej normy.2 

Verejný poriadok požíva v každom právnom poriadku zodpovedajúcu ochranu, ktorá 

môže byť realizovaná v zásade dvojako – defenzívne i ofenzívne. Kým ofenzívnym ochranným 

nástrojom je imperatívna norma, defenzívnym nástrojom zaisťujúcim ochranu verejného 

poriadku je výhrada verejného poriadku. Práve druhému menovanému venuje pozornosť 

predkladaný príspevok.  Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu výhrady verejného poriadku 

v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom (ďalej len „MPS“). Osobitná pozornosť je 

pritom venovaná hmotnoprávnej výhrade verejného poriadku a procesnej výhrade verejného 

poriadku. Pri každej z uvedených kategórií sa príspevok zameriava na analýzu pojmových 

znakov, pričom ambíciou je postupne zodpovedať otázky: môže konajúci justičný orgán súd 

hodnotiť cudzie právo, resp. meritórne posudzovať cudzie rozhodnutie, či zahraničnú verejnú 

listinu; aký je rozsah uplatnenej výhrady verejného poriadku; je každý rozpor s verejným 

poriadkom dôvodom pre uplatnenie výhrady verejného poriadku.  

V súvislosti s hmotnoprávnou výhradou verejného poriadku je ambíciou tiež zhodnotiť, 

kedy uplatnená výhrada verejného poriadku zakladá povinnosť hľadať náhradné právo. V tejto 

súvislosti je cieľom príspevku sformulovať test potrebnosti náhradného práva. V neposlednom 

rade sa príspevok zameriava aj na zhodnotenie  rozlišovania absolútnej a relatívnej výhrady 

verejného poriadku. 

 

 
1 LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2016. s. 101 
2 LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2016. s. 177 
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1.  Výhrada verejného poriadku 

 

Výhrada verejného poriadku je ochranným inštitútom medzinárodného práva 

súkromného. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, a to predovšetkým pokiaľ 

ide o verejný poriadok fóra (teda konajúceho súdu). Uplatnená výhrada verejného poriadku 

predovšetkým chráni verejný poriadok pred účinkami cudzieho práva, ktoré sú v  rozpore s 

verejným poriadkom štátu konajúceho súdu. V naznačenom zmysle hovoríme 

o hmotnoprávnej výhrade verejného poriadku. Na tomto mieste je však potrebné zvýrazniť, 

že exitujúca odborná literatúra slovenského MPS pojem hmotnoprávna výhrada verejného 

poriadku nepoužíva. Napriek tomu, použitie tohto termínu vnímame ako vhodné, a to 

s ohľadom na skutočnosť, že tento druh výhrady verejného poriadku má za cieľ obmedzenie 

účinkov cudzieho hmotného práva, ktoré má byť uplatnené na základe odkazu kolíznej normy. 

V podmienkach slovenského MPS je hmotnoprávna výhrada verejného poriadku výslovne 

upravená predovšetkým v § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom 

a procesnom v platnom znení (ďalej len „ZMPS“), no rovnako tak aj v prameňoch slovenského 

MPS unijnej povahy, a to napr. v čl. 21  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky v platnom znení (ďalej 

len „nariadenie Rím I“), v čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 

11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky v platnom znení (ďalej len 

„nariadenie Rím II“), či v čl. 35 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 

zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone 

verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve v 

platnom znení (ďalej len „nariadenie o dedičstve“).3 

Výhrada verejného poriadku sa však môže uplatniť aj v medzinárodnom práve 

procesnom. V tomto kontexte ide o tzv. procesnú výhradu verejného poriadku. Aj tu je 

potrebné poznamenať, že pojem procesná výhrada verejného poriadku nie je v slovenskej 

teórii MPS žiaľ etablovaný. Podľa nášho názoru je však použitie tohto pojmu správne, keďže 

tento druh výhrady sa uplatňuje v kontexte medzinárodného civilného procesu 

a zodpovedajúce normy upravujúce tento druh výhrady sú procesnými normami. Procesná 

výhrada verejného poriadku je v podmienkach slovenského MPS výslovne upravená v ZMPS, 

konkrétne v jeho § 56 (rozpor s verejným poriadkom ako dôvod pre odopretie právnej 

pomoci), § 57 (rozpor s verejným poriadkom ako dôvod pre odmietnutie postupu podľa 

cudzieho procesného predpisu pri poskytovaní právnej pomoci), § 64 (rozpor s verejným 

poriadkom ako dôvod pre neuznanie cudzieho rozhodnutia), § 66 (rozpor s verejným 

poriadkom ako dôvod pre neuznanie cudzieho rozhodnutia s prihliadnutím na najlepší záujem 

dieťaťa)   a § 68 (rozpor s verejným poriadkom ako dôvod pre nepriznanie rovnakých právnych 

účinkov cudzieho rozhodnutia v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo 

zapretia) rodičovstva, osvojenia dieťaťa a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia 

spôsobilosti na právne úkony ako má rozhodnutie slovenského súdu, ak účastníci nie sú 

občanmi SR). Rovnako tak je procesná výhrada upravená aj vo viacerých prameňoch 

slovenského MPS unijnej povahy, napr. v čl. 45 a čl. 58 nariadenia Európskeho parlamentu a 

 
3 Porovnaj SLAŠŤAN, M.: Recent developments in European private international law under case law of the Court of justice. In: 
ROZEHNALOVÁ, N. (ed.): Universal, regional, national. Ways of the development of private international law in 21st century. 
Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 315-335  
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Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 

v občianskych a obchodných veciach v platnom znení (ďalej len „nariadenie Brusel Ia“), napr. 

v čl. 22 a čl. 23 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci 

a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a 

povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 v platnom znení (ďalej len 

„nariadenie Brusel IIa“)4, či v čl. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 

z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v platnom znení (ďalej len „nariadenie o insolvenčnom 

konaní“). 

 

2.  Hmotnoprávna výhrada verejného poriadku  

 

2.1  Pojem hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku 

 

Hmotnoprávna výhrada verejného poriadku je defenzívny inštitút MPS, ktorý 

zabezpečuje ochranu verejného poriadku fóra pred prenikaním takých účinkov cudzieho práva, 

ktoré by boli nekompatibilné s verejným poriadkom daného štátu. Výhrada verejného poriadku 

v tejto situácii v podstate obmedzuje pôsobnosť vlastných kolíznych noriem, keď umožňuje, 

resp. prikazuje konajúcemu justičnému orgánu, odmietnuť použiť ustanovenia cudzieho práva, 

ak by ich použitie by spôsobilo také účinky, ktoré by boli v rozpore so základnými zásadami 

verejného poriadku, na dodržiavaní ktorých je potrebné bez výhrady trvať. Výhrada verejného 

poriadku daného štátu má za úlohu zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku súkromnoprávnych 

vzťahov s cudzím prvkom v takej podobe, v ktorej by nespĺňali ani základné podmienky kladené 

na takýto druh právnych vzťahov domácim právom.5 Uvedené vymedzenie výhrady verejného 

poriadku je v teórii slovenského MPS už tradičným a korektne vystihuje celý rad znakov 

a vlastností hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku.   

 

2.2  Vybrané aspekty uplatnenia hmotnoprávnej výhrady verejného 

poriadku 

 

Napriek všeobecnej akceptácii vyššie uvedeného pojmového vymedzenia 

hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku je potrebné zdôrazniť, že ponúkané vymedzenie 

je príliš rámcové a ako také vyvoláva viacero otázok. Na tomto mieste preto považujeme za 

potrebné, bližšie sa pristaviť pri niektorých otázkach plynúcich z citovaného vymedzenia. 

Pozornosť bude upriamená predovšetkým na nasledujúce otázky: môže konajúci justičný 

orgán súd hodnotiť cudzie právo; aký je rozsah uplatnenej výhrady verejného poriadku; je 

každý rozpor s verejným poriadkom dôvodom pre uplatnenie výhrady verejného poriadku.  

 

Môže konajúci justičný orgán súd hodnotiť cudzie právo?  

 
4 Bližšie pozri BURDOVÁ, K.: Výhrada verejného poriadku, najlepší záujem dieťaťa a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí vo 
veciach rodičovských práv a povinností? In. Bratislavské právnické fórum 2018: ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných 
zmlúv.  eds. ANDRAŠKO, J., HAMUĽÁK, J., SENKOVÁ, S. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 
2018. s. 16-26, prípadne GORNAĽOVÁ, D.: Akým smerom by sa mala uberať slovenská regulácia manželských majetkových 
vzťahov s cudzím prvkom? In. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. eds. SZÁKACS, A., HLINKA, T. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK, 2019. s. 105-110  
5 V tejto súvislosti pozri napr. LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava 
: C. H. Beck, 2016. s. 150 príp. CSACH, K. - ŠIRICOVÁ, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. 
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 2011. s. 50. 
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Hneď na úvod je nevyhnutné zdôrazniť, že výhrada verejného poriadku nezakladá 

právo a ani dôvod pre konajúci súd, aby tento hodnotil cudzí právny poriadok (ktorý má byť 

aplikovaný na základe odkazu kolíznej normy lex fori). Konajúcemu súdu dokonca neprináleží 

ani to, aby cudzie právo aplikoval podľa vlastnej úvahy. Pri aplikácii cudzieho práva je konajúci 

súd striktne viazaný tým, ako je cudzie právo aplikované v štáte, o ktorého právny poriadok 

ide. To znamená, že cudzie právo (teda konkrétne ustanovenia cudzieho práva) musí konajúci 

súd aplikovať vo vzájomných súvislostiach s celým právnym poriadkom štátu, ktorého cudzie 

právo aplikuje.6  

Konajúci súd by sa preto mal zdržať  hodnotenia správnosti, vhodnosti, či súladu noriem 

cudzieho práva so slovenským právom. Dôvod je jednoznačný. Prípadné  hodnotenie cudzieho 

práva by mohlo byť vnímané aj ako zasahovanie do suverenity štátu, keďže je len a len na 

zákonodarcovi konkrétneho štátu akým spôsobom bude formulovať právne normy, ako aj to 

aké právne vzťahy považuje za potrebný regulovať právom.   

Rovnako by konajúci súd nemal hodnotiť ani spôsob aplikácie cudzieho práva, resp. 

tento meniť podľa vlastnej úvahy. Totiž, cudzie právo vykladané a aplikované inak ako v štáte, 

o ktorého právo ide by v takom prípade bolo deformované a stalo by sa vlastne niečím iným, 

než je právo, ktorého použitie prikazuje kolízna norma.7  

V kontexte hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku sa tak vynára otázka - ak 

nemožno hodnotiť cudzie právo, resp. jeho súlad s verejným poriadkom štátu konajúceho 

súdu, tak o čo sa má oprieť rozhodnutie o uplatnení výhrady verejného poriadku? Odpoveď 

nachádzame v zodpovedajúcej právnej úprave, ktorú v podmienkach SR predstavujú napríklad 

čl. 21 nariadenia Rím I, príp. čl.  26 nariadenie Rím II - v oboch prípadoch v znení „Uplatnenie 

niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto nariadenia možno odmietnuť 

iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre 

public) krajiny konajúceho súdu.“,8 no predovšetkým § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o 

medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení (ďalej len „ZMPS“), ktorý 

ustanovuje, že  „právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky tohto 

použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej 

právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady trvať.“ Kľúč k zodpovedaniu vyššie 

nastolenej otázky sa skrýva v spojení „... ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore ...“, 

resp. ešte lepšie je viditeľný v spojení „...pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili...“. 

Z citovaných pasáží je zrejmé, že konajúci súd nebude hodnotiť cudzie právo, zameria sa len 

na to, aký dopad bude mať eventuálne uplatnenie cudzieho práva na verejný poriadok štátu 

konajúceho súdu, resp. aké budú účinky uplatnenia cudzieho práva na verejný poriadok 

konajúceho súdu. Hodnotené teda nebude cudzie právo, ale účinky (v zmysle ZMPS), resp. 

dopad jeho prípadného uplatnenia (v zmysle práva EÚ) na verejný poriadok štátu konajúceho 

súdu. 

 

 

 

 

 
6 Bližšie pozri napr. DRGALOVÁ, N.: Zisťovanie obsahu cudzieho práva - právny poriadok Slovenskej republiky v porovnaní so 
štátmi s právnym systémom common law. In. Vybrané otázky medzinárodného práva súkromného a verejného: zborník 
študentských príspevkov. Eds. Gornaľová, D. - Záthurecký, M. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2021. s. 17. 
7 LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2016. s. 150. 
8 Obdobná dikcia sa objavuje aj v iných právne záväzných aktoch sekundárneho práva EÚ, napr. v čl. 35 nariadenia o dedičstve 
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Aký je rozsah uplatnenej výhrady verejného poriadku? 

Štandardne sa v teórii práva, no rovnako aj v právnych predpisoch objavuje, že výhrada 

verejného poriadku smeruje proti účinkom cudzieho práva,9 ustanoveniu cudzieho právneho 

poriadku,10 či proti právnemu predpisu cudzieho štátu.11 Takáto, pomerne široko koncipovaná 

dikcia by neraz mohla zvádzať k záveru o tom, že z titulu učinenej výhrady verejného poriadku 

nebude možné aplikovať cudzie právo, či cudzí právny predpis ako celok.  

Pri posúdení takejto širokej interpretácie výhrady verejného poriadku je potrebné 

upozorniť na niekoľko skutočností. V prvom rade je to účel výhrady verejného poriadku, ktorá 

je defenzívnym inštitútom medzinárodného práva súkromného a ako taká má chrániť verejný 

poriadok fóra pred účinkami cudzieho práva (predpisu, článku, paragrafu, atď.), pokiaľ by tieto 

účinky zakladali rozpor s verejným poriadkom. Tento účel je zvýraznený aj vo vyššie citovaných 

ustanoveniach ZMPS, nariadenia Rím I, či nariadenia Rím II. A aj vzhľadom na citované 

ustanovenia sa možno domnievať, že výhrada verejného poriadku by mala chrániť verejný 

poriadok pred účinkami s ním „nekompatibilných“ ustanovení cudzieho práva. Argumentum 

a contrario – právny titul a ani dôvod pre odmietnutie aplikácie ostatných ustanovení cudzieho 

práva, teda tých, ktorých použitie, resp. účinky rozpor s (domácim) verejným poriadkom 

nezakladajú neexistuje.  Oporu k tomuto tvrdeniu možno nájsť aj v právnej teórii. Na tomto 

mieste možno poukázať napr. na Walkera12, či Nussbauma13, ktorí kládli dôraz na to, aby 

uplatnenie výhrady verejného poriadku bolo považované za výnimočné opatrenie a ako také 

používané reštriktívne. S týmto názorom možno len súhlasiť a extenzívne použitie výhrady 

verejného poriadku je potrebné odmietnuť. Vyslovujeme presvedčenie, že extenzívne 

používanie výhrady verejného poriadku a prípadné odmietanie aplikácie cudzieho práva ako 

celku (alebo hoc aj „len“ cudzieho zákona ako celku, atď.) v prípadoch, v ktorých by rozpor 

s verejným poriadkom hrozil len v parciálnej otázke zakladá porušenie noriem medzinárodného 

práva súkromného. Porušenie spočívajúce v tom, že by nebol rešpektovaný bezpodmienečný 

príkaz aplikovať cudzie právo stanovený kolíznou normou, hoci právo na takéto 

„nerešpektovanie príkazu“ nedáva žiaden zákonný dôvod.  

 

Je každý rozpor s verejným poriadkom dôvodom pre uplatnenie výhrady verejného 

poriadku? 

S vyššie rozoberanými dvoma otázkami úzko súvisí aj tretia, a to otázka kedy je 

uplatnenie výhrady verejného poriadku na mieste. Odpoveď na takto položenú otázku je 

potrebné skúmať a hľadať v rámci dvoch čiastkových otázok. Prvou je otázka, aký rozpor 

s verejným poriadkom je potrebný pre použitie výhrady verejného poriadku, resp. existuje aj 

„zanedbateľný rozpor“ s verejným poriadkom? Druhou je zasa otázka, či výhradu verejného 

poriadku odôvodňuje aj hypotetické riziko rozporu s verejným poriadkom, alebo je dôvodom 

pre jej uplatnenie reálne hroziace riziko. 

Pri hľadaní odpovede na prvú čiastkovú otázku možno upriamiť pozornosť napr. na 

vyššie citovanú úpravu tohto inštitútu v sekundárnom práve EÚ. Tu je potrebné poukázať 

 
9 Pozri napr. BYSTRICKÝ, R.: Nástin mezinárodního práva soukromého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, s. 69, 
LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2016. s. 140,  
CSACH, K. - ŠIRICOVÁ, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 2011. s. 50.  
10 Pozri napr. čl. 21 nariadenia Rím I 
11 Pozri §36 ZMPS 
12 WALKER, G.: Internationales Privatrecht, Vierte Auflage. Wien, 1926, s. 251. 
13 NUSSBAUM, A.: Deutsches internationales Privatrechts (unter besondere Berücksichtigung des österreichischen und 
schweizerischen Rechts). Tübingen, 1932, s. 59 a nasl. 
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predovšetkým na spojenie objavujúce sa napr. v nariadení Rím I, či v nariadení Rím II „ak by 

uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom“. Z uvedeného možno odôvodnene 

predpokladať, že kritériom pre uplatnenie výhrady verejného poriadku je v tomto prípade 

zjavný rozpor (s verejným poriadkom) pri uplatnení cudzieho práva. Na rozdiel od 

sekundárneho práva EÚ sa takto formulované kritérium v ZMPS neobjavuje. Avšak, aj znenie 

§ 36 ZMPS uplatnenie  výhrady verejného poriadku podmieňuje, a to tým, aby „... sa účinky 

tohto použitia (cudzieho práva) priečili takým zásadám ...“, čo akiste neodporuje vyššie 

uvedenej dikcii  sekundárneho práva EÚ. Berúc do úvahy uvedené, možno na tomto mieste 

skonštatovať, že existujúca právna úprava (unijná explicitne, národná tomuto záveru 

neodporuje) limituje použitie výhrady verejného poriadku na prípady zjavného rozporu účinkov 

cudzieho práva s verejným poriadkom. A contrario, výhradu verejného poriadku teda nebude 

možné uplatniť v situáciách, v ktorých rozpor s verejným poriadkom nie je zjavný. To 

odôvodňuje záver o dvoch úrovniach (či kategóriách) rozporu s verejným poriadkom, ktorými 

sú zjavný rozpor (ktorý je dôvodom pre použitie výhrady verejného poriadku) a zanedbateľný 

rozpor (t. j. taký, ktorý neodôvodňuje použitie výhrady verejného poriadku). Vzhľadom na 

absenciu zodpovedajúcej judikatúry Súdneho dvora EÚ pre oblasť hmotnoprávnej výhrady sa 

možno len domnievať, že posúdenie kvality rozporu účinkov cudzieho práva z pohľadu 

priestoru pre použitie výhrady verejného poriadku by malo patriť konajúcemu súdu. Tento má 

povinnosť, pri náležitej starostlivosti, ktorú možno objektívne očakávať od ktoréhokoľvek súdu 

v obdobnej situácii, zhodnotiť existenciu zjavného rozporu účinkov cudzieho práva s verejným 

poriadkom fóra. 

Takto sformulovaný záver prináša viac svetla aj pri skúmaní a hľadaní odpovede na 

druhú otázku. Totiž, ak je esenciálnou podmienkou pre uplatnenie výhrady verejného poriadku 

iba prípad zjavného rozporu účinkov cudzieho práva s verejným poriadkom fóra, potom akiste 

musí takýto „zjavný rozpor“ reálne aj hroziť. Pripomíname, že súd musí vždy in concreto 

posúdiť, či účinok cudzieho práva neodporuje verejnému poriadku.14 Veľmi zjednodušene 

povedané - zjavný rozpor musí byť zjavný pre každý súd, ktorý by vo veci konal (viď vyššie). 

To znamená, že takýto rozpor by ako zjavný mal spočívať na objektívne daných kritériách, 

teda musí objektívne existovať bezprostredná a zjavná hrozba, že rozpor s verejným 

poriadkom nastane, ak by došlo k uplatneniu cudzieho práva v celom jeho rozsahu danom 

kolíznou normou lex fori. Máme za to, že uvedené podmienky hypotetická hrozba akiste 

nenapĺňa. Dôvodom je predovšetkým výrazný subjektívny faktor, ktorý sa spája s hypotetickou 

hrozbou (hypotetická hrozba ako výsledok úvahy konkrétneho súdu).  

Okrem toho, sme tiež presvedčení, že ak by sme pripustili ako dôvod použitia výhrady 

verejného poriadku aj hypotetickú hrozbu, vystavovali by sme sa rovnakému riziku aké bolo 

identifikované pri extenzívnom ponímaní výhrady. Inak povedané, máme za to, že pripustenie 

hypotetickej hrozby rozporu s verejným poriadkom by zakladalo porušenie bezpodmienečného 

príkazu aplikovať cudzie právo stanoveného kolíznou normou, v situácii keď  právo na takéto 

„nerešpektovanie“ nedáva žiaden zákonný dôvod. 

 

 

 

 
14 Porovnaj CSACH, K. – GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. – JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. 
2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 60. prípadne SCHNITZER, A. F.: Handbuch des internationalen Privatrechts (ein-
schliesslich Prozessrecht, unter besondere Berücksichtigung und der Schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung). Basel, 
1957, s. 225.  
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2.3  Otázky súvisiace s hmotnoprávnou výhradou verejného poriadku 

 

S hmotnoprávnou výhradou verejného poriadku úzko súvisia aj ďalšie otázky, či 

osobitosti, pričom na tomto mieste pozornosť upriamime predovšetkým na dve, a to  kedy 

uplatnená výhrada verejného poriadku zakladá povinnosť hľadať náhradné právo a ako 

rozumieť konceptu absolútnej a relatívnej výhrady verejného poriadku.   

 

Kedy uplatnená výhrada verejného poriadku zakladá povinnosť hľadať náhradné 

právo?  

Po tom, čo konajúci súd použije ochranný inštitút MPS, ktorým je výhrada verejného 

poriadku, vyvstávajú pred ním ďalšie otázky späté s aplikáciou cudzieho práva po zohľadnení 

uplatnenej výhrady verejného poriadku. Medzi ne možno zaradiť predovšetkým otázku 

hľadania náhradného práva, resp. otázku kedy uplatnená výhrada verejného poriadku zakladá 

povinnosť hľadať náhradné právo?  

 

Pri hľadaní odpovede na nastolenú otázku je potrebné pozornosť zamerať na to, čo so 

sebou prináša odmietnutie aplikácie cudzieho práva z titulu použitia výhrady verejného 

poriadku. Inak povedané, bude možné vec posúdiť aj bez neuplatnených ustanovení cudzieho 

práva, ktoré sú v zjavnom rozpore s verejným poriadkom fóra? V tejto súvislosti sa dá 

jednoznačne súhlasiť s tvrdením Kučeru, že v niektorých prípadoch nie je nutné neuplatnené 

ustanovenie nahradiť.15  

Náhrada je preto nevyhnutná len v prípadoch, v ktorých by odmietnutie aplikácie 

cudzieho práva z titulu použitej výhrady verejného poriadku spôsobovalo problém s posúdením 

veci, resp. aj po neuplatnení cudzieho práva by situácia stále zakladala rozpor s verejným 

poriadkom fóra. Naopak, ak by odmietnutie aplikácie cudzieho práva z titulu použitej výhrady 

verejného poriadku nespôsobovalo problém s posúdením veci, resp. po uplatnení výhrady 

verejného poriadku by zjavný rozpor s verejným poriadkom fóra pominul, náhradné právo nie 

je potrebné.   

V prípade, ak sa náhradné právo ukáže ako nevyhnutne potrebné, týmto právom je 

spravidla lex fori. Na druhej strane napr. Kučera v tejto súvislosti pripúšťa aj použitie iného 

náhradného práva než lex fori.16 Pripustenie takejto úvahy vyvoláva otázky a vyžaduje 

rezervovaný prístup. Dôvody sú nasledovné. V prvom rade, ak je výhrada verejného poriadku 

ochranným inštitútom verejného poriadku fóra, absolútny súlad zaistí len uplatnenie práva fóra 

(samozrejme za splnenia vyššie analyzovaných podmienok). Naopak, uplatnenie cudzieho 

náhradného práva môže opätovne vyvolať otázky ohľadne súladu s verejným poriadkom fóra. 

Okrem toho, uplatnenie cudzieho práva podlieha prísnym pravidlám a je možné len na základe 

odkazu kolíznej normy. Ak by sme odmietli z titulu výhrady verejného poriadku uplatnenie 

ustanovení cudzieho práva, ktoré prikazovala použiť kolízna norma, je legitímne a logické, že 

dotknuté právo už iné, paralelne existujúce, ustanovenie neobsahuje (ťažko očakávať 

paralelnú úpravu v jednom právnom poriadku). Preto, opätovne logicky, možno hypoteticky 

ako náhradné právo zvažovať len lex fori, prípadne právo tretieho štátu. Jedným dychom však 

treba dodať, že právny dôvod (odkaz kolíznej normy) pre uplatnenie práva tretieho štátu by 

sme nenašli.         

 
15 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004. s. 196 
16 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004. s. 197 
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Uvedomujúc si možnú komplikovanosť problematiky hľadania náhradného práva 

predkladáme na tomto mieste návrh testu potrebnosti náhradného práva pri učinenej výhrade 

verejného poriadku. Navrhovaný test náhradného práva je  založený na zodpovedaní dvoch 

otázok, resp. skúmaní vo dvoch krokoch. Prvý krok sa spája s posúdením, či po odmietnutí 

aplikácie ustanovenia, resp. ustanovení, cudzieho práva je možné skúmanú vec substantívne 

posúdiť (teda, či neaplikované cudzie právo nechýba). V druhom kroku sa zasa zameriame na 

to, či účinky cudzieho práva v znení uplatnenej výhrady verejného poriadku sú kompatibilné 

s verejným poriadkom fóra. V prípade, ak odpovede na obe otázky sú kladné, náhradné právo 

nie je potrebné. Naopak, ak čo i len jedna odpoveď je záporná, hľadanie náhradného práva je 

nevyhnutnosťou.  

Použitie navrhovaného testu je možné demonštrovať na dvoch modelových príkladoch: 

Prvým je situácia, v ktorej by slovenský justičný orgán posudzoval spôsobilosť na uzavretie 

manželstva u občana štátu A vo veku 15 rokov (pričom štát A ako minimálny vek ustanovuje 

14 rokov). V súlade s §19 ZMPS by spôsobilosť na uzavretie manželstva u daného občana štátu 

A bolo potrebné posudzovať podľa lex patriae (teda práva štátu A), pričom daný právny 

poriadok ho vníma ako spôsobilého na uzavretie manželstva. Účinky dotknutého ustanovenia 

práva štátu A (stanovujúceho minimálny vek 14 rokov pre uzavretie manželstva) by akiste boli 

v rozpore so slovenským verejným poriadkom, a preto bude nevyhnutné uplatniť výhradu 

verejného poriadku. Po výhrade verejného poriadku vyvstáva otázka, či je potrebné hľadať 

náhradné právo. Pri uplatnení vyššie navrhovaného testu dostávame zápornú odpoveď už pri 

prvej otázke (je po  odmietnutí aplikácie ustanovenia, resp. ustanovení, cudzieho práva je 

možné skúmanú vec substantívne posúdiť?), keďže chýba esenciálne ustanovenie – 

podmienka minimálneho veku pre uzavretie manželstva. Náhradné právo preto bude 

nevyhnutné.  

Druhý príklad sa spája s dedením. Poručiteľ bol v čase smrti príslušníkom štátu, ktorého 

právo robí pri osobách oprávnených dediť rozdiely a vylučuje z okruhu dedičov osoby podľa 

pohlavia. V súlade s §17 ZMPS je nevyhnutné dedičské pomery posudzovať podľa lex patriae 

poručiteľa v čase smrti. Účinky použitia tohto práva (v rozsahu diskriminačného ustanovenia 

o vylúčení z okruhu dedičov) by akiste zakladali zjavný rozpor s našim verejným poriadkom. 

Výhrada verejného poriadku je teda nevyhnutná. Po výhrade verejného poriadku vyvstáva 

otázka, či je potrebné hľadať náhradné právo. Pri uplatnení testu dostávame na obe otázky 

kladné odpovede – je po odmietnutí aplikácie ustanovení cudzieho práva možné skúmanú vec 

substantívne posúdiť (áno); sú účinky cudzieho práva v znení uplatnenej výhrady verejného 

poriadku sú kompatibilné s verejným poriadkom fóra (áno). V tomto prípade teda náhradné 

právo nie je potrebné. 

 

Absolútna a relatívna výhrada verejného poriadku? 

V dielach slovenských autorov, azda pod vplyvom Tomka a Valentoviča nachádzame 

rozlišovanie medzi relatívnou výhradou verejného poriadku a absolútnou výhradou verejného 

poriadku. Relatívnou výhradou verejného poriadku označujú situáciu, ak kvôli výhrade 

verejného poriadku nemožno síce aplikovať cudziu právnu normu, ale v určitých prípadoch 

bude možné uznať právne účinky cudzím právnym aktom vydaným na jej základe cudzími 

orgánmi aj vo sfére vplyvu nášho právneho poriadku. Naopak, o absolútnej výhrade verejného 

poriadku hovoria vyššie uvedení autori v prípade, ak sa z dôvodu ochrany verejného poriadku 

nepripúšťa aplikácia obsahovo rozdielneho cudzieho práva a zároveň nepripúšťa uznanie 
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cudzích právnych aktov vydaných na základe takejto cudzej normy vo sfére slovenského 

právneho poriadku. 17 

Na tomto mieste je potrebné vysloviť odmietavé stanovisko k takémuto rozlišovaniu. 

Vedie nás k tomu viacero dôvodov. Azda tým najdôležitejším je, že za esenciálne kritérium 

odlíšenia absolútnej od relatívnej výhrady dotknutí autori neberú výhradu verejného poriadku 

ako takú, ale ďalšie úkony majúce základ v cudzom práve. Naopak, aj v dielach dotknutých 

autorov zisťujeme, že samotná výhrada verejného poriadku je pre ponúkané rozlišovanie 

irelevantná. Na druhej strane, je možné skonštatovať, že tento moment je pomerne logický, 

keďže výhrada verejného poriadku sama osebe dôvod pre rozlišovanie nedáva. V oboch 

situáciách výhrada verejného poriadku plní rovnaký cieľ (ochrana verejného poriadku fóra), je 

aktivovaná v rovnakých prípadoch (účinky cudzieho práva by boli v zjavnom rozpore 

s verejným poriadkom fóra), ba dokonca aj výsledok je v oboch prípadoch rovnaký (kvôli 

výhrade verejného poriadku nemožno aplikovať cudziu normu). Preto, ak by sme chceli 

ponúkané rozlišovanie založiť na rozdieloch vo výhrade verejného poriadku ako takej, museli 

by sme skonštatovať, že existujúca koncepcia výhrady verejného poriadku priestor pre 

ponúkané rozlišovanie neposkytuje. 

Naopak, Tomkom a Valentovičom ponúkaná diferenciácia sa opiera len a výlučne 

o ďalšie kroky, ktoré prichádzajú až po uplatnenej výhrade verejného poriadku. S výhradou 

verejného poriadku tieto kroky síce priamo, či nepriamo súvisia, ale v žiadnom prípade ich 

nemožno považovať za súčasť výhrady a už vôbec nie za pojmový znak odôvodňujúci 

odlišovanie. O čo teda ide?  

Pri relatívnej výhrade autori konštatujú, že kvôli výhrade verejného poriadku nemožno 

síce aplikovať cudziu právnu normu, ale v určitých prípadoch bude možné uznať právne účinky 

cudzím právnym aktom vydaným na jej základe cudzími orgánmi. Uvádzajú pri tom dokonca 

aj príklad v tom zmysle, že by manželstvu slovenskej štátnej príslušníčky s už ženatým cudzím 

štátnym príslušníkom boli priznané právne účinky, ak by si v dedičskoprávnom konaní 

uplatňovali svoje nároky jeho viaceré manželky.18 Takéto spájanie je však podľa nášho názoru 

potrebné odmietnuť. Posudzovanie konkrétneho aktu musí byť vedené vždy tak, že skúmanie 

limitujeme na právnu existenciu konkrétneho aktu optikou slovenského MPS a jeho 

kompatibilitu s verejným poriadkom fóra. Pri premietnutí na uvedený príklad to znamená, že 

konajúci justičný orgán sa musí obmedziť v prvom kroku na to, aby rozhodol o právnej 

existencii dedičský nároku v slovenskom práve. To znamená, uplatní príslušnú kolíznu normu 

(§17 ZMPS) a na jej základe určené rozhodné právo, podľa ktorého posúdi existenciu 

dedičského nároku. V druhom kroku konajúci justičný orgán zhodnotí kompatibilitu účinkov 

takto uplatneného cudzieho práva s verejným poriadkom fóra. To, či kdesi v reťazci skôr 

uplatnených právnych noriem stojí aj ustanovenie vyžadujúce uplatnenie výhrady verejného 

poriadku je pre samotné posúdenie dedičského nároku optikou slovenského MPS irelevantné. 

Rovnako, pri absolútnej výhrade verejného poriadku autori konštatujú, že k nej 

dochádza  v prípade, ak sa z dôvodu ochrany verejného poriadku nepripúšťa aplikácia 

obsahovo rozdielneho cudzieho práva a zároveň nepripúšťa uznanie cudzích právnych aktov 

vydaných na základe takejto cudzej normy vo sfére slovenského právneho poriadku (napr. 

 
17 TOMKO, J. - VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
1978, s. 101. 
18 TOMKO, J. - VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
1978, s. 101 ale aj ĎURIŠ, M. in LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. 
Bratislava : C. H. Beck, 2016. s. 150,   
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vyhlásiť slovenského občana za mŕtveho majú právomoc výlučne len slovenské súdy, ktoré 

rozhodujú podľa slovenského práva, pričom právny akt orgánu cudzieho štátu, ktorým by bol 

slovenský občan vyhlásený za mŕtveho, by nemal vo sfére slovenského právneho poriadku 

právne účinky).19 Odhliadnuc od nie práve najšťastnejšie zvoleného príkladu (neuznanie 

cudzieho rozhodnutia o vyhlásení slovenského občana za mŕtveho nie je otázkou výhrady 

verejného poriadku), je potrebné upozorniť, že aj pri tzv. absolútnej výhrade verejného 

poriadku treba posudzovanie konkrétneho aktu limitovať na právnu existenciu tohto aktu 

optikou slovenského MPS a jeho kompatibilitu s verejným poriadkom fóra. Teda, účinky aktom 

prijatým v cudzine z titulu vyhlásenia slovenského občana za mŕtveho nebude v SR možné 

priznať nie kvôli výhrade verejného poriadku, ale len a výlučne z dôvodu, že dotknutá osoba 

je z pohľadu slovenského práva stále živou (vyhlásiť za mŕtveho s účinkami pre územie SR ju 

môže výlučne slovenský súd). 

Berúc do úvahy uvedené, na tomto mieste možno skonštatovať, že rozlišovanie medzi 

relatívnou výhradou verejného poriadku a absolútnou výhradou verejného poriadku 

nepovažujeme za správne. Azda najzásadnejším dôvodom je to, že autori toto delenie síce 

pripisujú výhrade verejného poriadku, avšak ako sme vyššie preukázali, diferenciácia nie je 

daná priamo výhradou verejného poriadku. Naopak, samotný inštitút výhrady verejného 

poriadku je v oboch prípadoch totožný. Rozdiely plynú len z posudzovania právnej existencie 

konkrétneho aktu (pri ktorom autori konštatujú súvis s možnou výhradou verejného poriadku 

smerovanou voči účinkom iného ustanovenia cudzieho práva) optikou slovenského MPS a jeho 

kompatibility s verejným poriadkom fóra. Takéto spájanie ako nevhodné odmietame.  

 

3.  Procesná výhrada verejného poriadku  

 

Okrem hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku slovenské MPS rozlišuje 

a výslovne upravuje aj možnosť uplatnenia výhrady verejného poriadku v oblasti 

medzinárodného civilného procesu. Takáto výhrada sa označuje ako procesná výhrada 

verejného poriadku. V podmienkach slovenského MPS je upravená napr. v súvislosti s 

poskytovanou právnou pomocou, či v súvislosti s uznaním cudzích rozhodnutí. 

 

3.1  Pojem procesná výhrada verejného poriadku 

 

Hneď na úvod by akiste bolo vhodné pojem procesnej výhrady verejného poriadku 

vymedziť. Existujúca slovenská literatúra nám v tom žiaľ nie je príliš nápomocná, nakoľko v nej 

nachádzame maximálne zmienku o tom, že výhrada verejného poriadku sa objavuje aj 

v medzinárodnom procesnom práve. Poďme preto tento deficit prekonať a na tomto mieste 

sa pokúsme sformulovať vymedzenie procesnej výhrady verejného poriadku.  

Prvým znakom, ktorý je akiste typický pre výhradu (ako hmotnoprávnu, tak aj procesnú) 

je defenzívna povaha. Preto aj o procesnej výhrade možno predpokladať, že ide o defenzívny 

inštitút MPS, ktorý zabezpečuje ochranu verejného poriadku fóra. Uvedené overíme na 

existujúcej právnej úprave, ktorou je napr.  § 64 písm. f) ZMPS, kde sa expressis verbis uvádza, 

že „cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak ... uznanie by sa priečilo 

 
19 TOMKO, J. - VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
1978, s. 101  
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slovenskému verejnému poriadku“. Ochrana verejného poriadku pred negatívnym dopadom 

uznania cudzieho rozhodnutia je tu nespochybniteľná. V obdobnom duchu je koncipovaná 

úprava v nariadení Brusel Ia, konkrétne v jeho čl. 45 ods. 1 písm. a), kde nachádzame dikciu 

„Uznanie rozsudku sa na návrh zainteresovaného účastníka zamietne: ... a) ak je uznanie v 

zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) dožiadaného členského štátu“. Aj tu je 

viditeľný jednoznačný účel – ochrana verejného poriadku dožiadaného členského štátu. 

Defenzívny charakter procesnej výhrady je v existujúcej úprave taktiež jasne viditeľný. Aj 

v prípade citovaných ustanovení je zjavné, že výhrada verejného poriadku nepôsobí ofenzívne 

(ako imperatívne normy), ale jej použitie je na mieste len v prípade rozporu s verejným 

poriadkom fóra. Berúc do úvahy uvedené, na tomto mieste môžeme potvrdiť a skonštatovať, 

že procesná výhrada je defenzívny inštitút MPS, ktorý zabezpečuje ochranu verejného poriadku 

fóra. 

Kým pri hmotnoprávnej výhrade verejného poriadku teória konštatuje, že chráni verejný 

poriadok fóra pred prenikaním takých účinkov cudzieho práva, ktoré by boli nekompatibilné s 

verejným poriadkom daného štátu, pri procesnej výhrade je situácia iná. Rozdiely sú dané 

predovšetkým s ohľadom na zameranie procesnej výhrady verejného poriadku. Proti čomu je 

táto nasmerovaná? Odpoveď poskytne len pohľad na existujúcu úpravu. V rovine ZMPS 

procesná výhrada môže smerovať proti urobeniu úkonu (v rámci právnej pomoci), ktorý sa 

prieči verejnému poriadku (§ 56); proti poskytnutiu právnej pomoci podľa cudzieho predpisu, 

ak sa takýto postup prieči verejnému poriadku fóra (§ 57); proti uznaniu cudzieho rozhodnutia 

(§ 64 a 66). V rovine práva EÚ zasa procesná výhrada môže smerovať proti uznaniu cudzieho 

rozhodnutia (čl. 45 nariadenia Brusel Ia, čl. 22 a 23 nariadenia Brusel IIa); proti výkonu 

verejnej listiny (čl. 58 nariadenia Brusel Ia); proti uznaniu insolvenčného konania, či výkonu 

rozhodnutia v takomto konaní (čl. 33 nariadenia o insolvenčnom konaní). Pri 

zohľadnení uvedenej škály dôvodov možno skonštatovať, že procesná výhrada verejného 

poriadku chráni verejný poriadok fóra pred účinkami cudzieho procesného práva, ak by toto 

malo byť uplatnené v konaní (pred domácim súdom), rovnako ako pred uznaním a výkonom 

cudzieho rozhodnutia, resp. pred výkonom cudzej verejnej listiny, vo všetkých prípadoch za 

predpokladu, že by takéto použitie, uznanie, či výkon boli nekompatibilné s verejným 

poriadkom fóra. 

Pri hmotnoprávnej výhrade verejného poriadku ďalej platí, že v podstate obmedzuje 

pôsobnosť vlastných kolíznych noriem, keď umožňuje, resp. prikazuje konajúcemu justičnému 

orgánu, odmietnuť použiť ustanovenia cudzieho práva, ak by ich použitie by spôsobilo také 

účinky, ktoré by boli v rozpore so základnými zásadami verejného poriadku, na dodržiavaní 

ktorých je potrebné bez výhrady trvať. Keďže kolízna otázka v procesnom práve nevzniká, 

uvedené nebude do detailov možné skonštatovať pri procesnej výhrade verejného poriadku. 

Avšak, aj tu akiste bude platiť, že umožňuje, resp. prikazuje konajúcemu justičnému orgánu, 

odmietnuť použiť ustanovenia cudzieho procesného práva, odmietnuť uznať, či vykonať 

cudzie rozhodnutie, resp. vykonať cudziu verejnú listinu, ak by takéto použitie, uznanie, či 

výkon  spôsobilo také účinky, ktoré by boli v rozpore so základnými zásadami verejného 

poriadku, na dodržiavaní ktorých je potrebné bez výhrady trvať. 

Berúc do úvahy vyššie identifikované pojmové znaky procesnej výhrady verejného 

poriadku možno na tomto mieste skonštatovať, že procesná výhrada verejného poriadku je 

defenzívny inštitút MPS, ktorý zabezpečuje ochranu verejného poriadku fóra. Chráni verejný 

poriadok fóra pred účinkami cudzieho procesného práva, ak by toto malo byť uplatnené v 
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konaní (pred domácim súdom), rovnako ako pred uznaním a výkonom cudzieho rozhodnutia, 

resp. pred výkonom cudzej verejnej listiny, vo všetkých prípadoch za predpokladu, že by takéto 

použitie, uznanie, či výkon boli nekompatibilné s verejným poriadkom fóra. Pri napĺňaní 

uvedeného účelu procesná výhrada verejného poriadku umožňuje, resp. prikazuje konajúcemu 

justičnému orgánu, odmietnuť použiť ustanovenia cudzieho procesného práva, odmietnuť 

uznať, či vykonať cudzie rozhodnutie, resp. vykonať cudziu verejnú listinu, ak by takéto 

použitie, uznanie, či výkon  spôsobilo také účinky, ktoré by boli v rozpore so základnými 

zásadami verejného poriadku, na dodržiavaní ktorých je potrebné bez výhrady trvať. 

 

3.2  Vybrané aspekty uplatnenia procesnej výhrady verejného poriadku 

 

 Pro zohľadnení vyššie ponúknutého pojmového vymedzenia procesnej výhrady 

verejného poriadku je na tomto mieste vhodné upriamiť pozornosť na vybrané aspekty 

uplatnenia takejto výhrady verejného poriadku. Predovšetkým považujeme za potrebné 

upozorniť na obdobné otázky ako pri hmotnoprávnej výhrade verejného poriadku, a to: môže 

konajúci justičný orgán súd hodnotiť cudzie procesné právo, resp. meritórne posudzovať 

rozhodnutie, či verejnú listinu, ktoré majú byť predmetom uznania alebo výkonu; aký je rozsah 

uplatnenej výhrady verejného poriadku; je každý rozpor s verejným poriadkom dôvodom pre 

uplatnenie výhrady verejného poriadku.  

 

Môže konajúci justičný orgán súd hodnotiť cudzie právo, resp. meritórne 

posudzovať cudzie rozhodnutie, či zahraničnú verejnú listinu?  

Tak ako tomu bolo v prípade hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku,  aj pri 

procesnej výhrade je nevyhnutné upozorniť, že výhrada verejného poriadku nezakladá právo 

a ani dôvod pre konajúci súd, aby tento hodnotil cudzie procesné právo (ktoré má byť 

aplikované pri dožiadanom úkone, či v rámci poskytovanej právnej pomoci), rovnako ani dôvod 

pre meritórne skúmanie cudzieho rozhodnutia, či verejnej listiny (ktoré má byť predmetom 

uznania, či výkonu). Čo však potom môže byť predmetom skúmania konajúceho súdu? 

Odpoveď opäť ponúkajú samotné právne predpisy výslovne upravujúce výhradu. 

V prvom rade, procesnou výhradou možno odmietnuť právnu pomoc cudzím justičným 

orgánom (na dožiadanie), a to prípade ak by jej predmetom bolo urobenie úkonu, ktorý sa 

prieči slovenskému verejnému poriadku (viď § 56 ZMPS). V takom prípade konajúci súd 

nebude hodnotiť cudzie procesné právo. Naopak, obmedzí sa len na posúdenie toho, či 

urobenie žiadaného úkonu je kompatibilné s verejným poriadkom fóra.  

Rovnako, v prípade ak by sa žiadaná právna pomoc mala na žiadosť cudzieho orgánu 

poskytnúť podľa cudzieho procesného predpisu, možno takýto postup z titulu procesnej 

výhrady verejného poriadku odmietnuť, a to v prípade, ak by sa takýto postup priečil 

slovenskému verejnému poriadku (viď § 57 ZMPS). Opätovne, ani v tomto prípade nie je 

podkladom pre prípadnú výhradu verejného poriadku hodnotenie cudzieho procesného práva. 

Konajúci súd sa limituje len na posúdenie kompatibility postupu podľa cudzieho práva s 

verejným poriadkom fóra. 

Pri uznaní cudzieho rozhodnutia (resp. výkone verejnej listiny) sa zasa skúmanie 

limituje na samotný krok uznania (resp. výkonu). Totiž uznávajúci súd nie je oprávnený skúmať 

a hodnotiť kompatibilitu samotného rozhodnutia s verejným poriadkom. Súd sa v takom 
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prípade obmedzí len a výlučne na to, či rozpor s verejným poriadkom nezakladá uznanie, resp. 

výkon.20  

Pri zohľadnení vyššie uvedených aspektov možno skonštatovať, že procesná výhrada 

nedáva konajúcemu súdu právo substantívne posudzovať cudzie rozhodnutia, verejné listiny, 

či hodnotiť obsah cudzieho procesného práva.      

 

Aký je rozsah uplatnenej výhrady verejného poriadku? 

Aj procesná výhrada verejného poriadku je výhradou verejného poriadku, a preto sa 

na ňu musia primerane vzťahovať všetky pravidlá týkajúce sa výhrady ako takej. To znamená, 

že aj procesná výhrada verejného poriadku musí byť považovaná za výnimočné opatrenie, 

ktoré je používané reštriktívne. Aj v prípade procesnej výhrady verejného poriadku by jej 

extenzívne použitie akiste nebolo vhodné ani žiaduce. Sme toho názoru, že extenzívne 

používanie procesnej výhrady verejného poriadku a z toho plynúce odmietanie uznania 

cudzieho rozhodnutia, vykonania verejnej listiny, či odmietanie právnej pomoci (podľa iného 

práva než právo fóra) by bolo porušením základných princípov a noriem medzinárodného práva 

súkromného (spočívajúce napr. v neodôvodnenom neuznávaní cudzích rozhodnutí, či 

v neopodstatnenom odmietaní poskytovania právnej pomoci podľa cudzieho práva).  

 

Je každý rozpor s verejným poriadkom dôvodom pre uplatnenie procesnej výhrady 

verejného poriadku? 

Opätovne sa dostávame k otázke, ktorou sme sa zaoberali v súvislosti 

s hmotnoprávnou výhradou verejného poriadku, a to aká musí byť kvalita rozporu s verejným 

poriadkom na to, aby sme procesnú výhradu verejného poriadku mohli považovať za 

opodstatnenú.  

Aj tu bude potrebné hľadať odpoveď v pozitívnom práve. Kým ZMPS sa vo väčšine 

prípadov obmedzuje na strohé konštatovanie rozporu s verejným poriadkom, výnimkou je § 

65 ZMPS, kde sa expressis verbis uvádza požiadavka na „... zjavný rozpor so slovenským 

verejným poriadkom“. Z uvedeného rozdielu možno pri striktne gramatickom výklade zvažovať 

záver, že kým na uplatnenie procesnej výhrady verejného poriadku podľa § 65 ZMPS je 

nevyhnutná existencia zjavného rozporu s verejným poriadkom, v ostatných prípadoch by 

postačoval akýkoľvek rozpor (teda aj taký, ktorý nemusí byť zjavný). Na druhej strane, 

samotný gramatický výklad akiste nebude postačovať a bude potrebné ostatné dotknuté 

ustanovenia ZMPS posudzovať v logických súvislostiach. To by napr. pri § 64 ZMPS znamenalo, 

že hoci dotknuté ustanovenie nepoužíva explicitne spojenie „zjavný rozpor“, z kontextu je 

jasné, že rozpor s verejným poriadkom odôvodňujúci výhradu musí byť zjavný. Jednoznačne 

to vyplýva z rozsahu úkonov, ktoré je súd oprávnený realizovať pri skúmaní možnosti uplatniť 

dôvod pre neuznanie cudzieho rozhodnutia, ktorým je rozpor s verejným poriadkom. To isté 

je možné skonštatovať aj pri ďalších dvoch prípadoch upravených pod § 56 a 57 ZMPS. Aj tu 

musí súd postaviť dôvody prečo nevyhovel žiadosti o právnu pomoc požadovaným spôsobom 

na objektívnom základe. To znamená, že argumentácia latentným, či hypotetickým rozporom 

by podľa nášho názoru neobstála. Preto na tomto mieste konštatujeme, že procesnú výhradu 

verejného poriadku možno v línii ZMPS považovať za opodstatnenú vtedy, keď by bez jej 

uplatnenia došlo k zjavnému rozporu so slovenským verejným poriadkom. 

 
20 VAN CALSTER, G.: European Private International Law. Second edition. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2016. s. 194. 
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Obdobné úvahy, ako boli vyslovené v kontexte ZMPS, naopak nie sú potrebné pri 

prameňoch práva EÚ. Dôvod je jednoduchý – zjavný rozpor ako podmienka pre použitie 

výhrady verejného poriadku je výslovne uvedený vo všetkých vyššie identifikovaných 

prameňoch. Požiadavka na zjavný rozpor s verejným poriadkom zaznieva v nariadení Brusel 

Ia, ako aj v nariadení Brusel IIa, či v čl. 33 nariadenia o insolvenčnom konaní (aj keď tu je 

treba poznamenať, že pri tomto nariadení prekladateľ nevedno prečo uvádza nesprávny, akiste 

doslovný preklad anglického „public policy“, a to verejná politika). 

Berúc do úvahy uvedené, možno skonštatovať, že dôvodom pre uplatnenie procesnej 

výhrady verejného poriadku nie je každý rozpor s verejným poriadkom ale iba ten, ktorý možno 

pomenovať prívlastkom zjavný. 

 

Záver 

 Výhrada verejného poriadku je jedným zo základných inštitútov MPS, ktorý nachádza 

svoje miesto aj v slovenskom práve. Pôsobenie tohto inštitútu je defenzívne – to znamená, že 

každé jeho uplatnenie podlieha prísnym pravidlá, pričom zdôrazniť je potrebné reštriktívny 

prístup k jej použitiu, či nevyhnutnosť posudzovania, či sú dané dôvody pre použitie výhrady 

verejného poriadku, čo je napr. v protiklade k imperatívnym normám, ktoré pôsobia ako 

ofenzívny inštitút.  

 V slovenskom MPS je výhrada verejného poriadku výslovne upravená v celej škále 

predpisov. Zaraďujeme tu ako predpisy vnútroštátne (ZMPS), tak aj predpisy práva EÚ (viacero 

nariadení). V týchto predpisoch je výhrada verejného poriadku upravená vo svojich dvoch 

podobách – ako hmotnoprávna výhrada verejného poriadku a tiež aj ako procesná výhrada 

verejného poriadku.  

 Hmotnoprávnu výhradu verejného poriadku v slovenskom MPS možno vymedziť ako 

defenzívny inštitút MPS, ktorý zabezpečuje ochranu verejného poriadku fóra pred prenikaním 

takých účinkov cudzieho práva, ktoré by boli nekompatibilné s verejným poriadkom daného 

štátu. Hmotnoprávna výhrada verejného poriadku v podstate obmedzuje pôsobnosť vlastných 

kolíznych noriem.  

Pre jej použitie je nevyhnutné zdôrazniť, že konajúci súd nemôže a nebude hodnotiť 

cudzie právo, zameria sa len na to, aké budú účinky uplatnenia cudzieho práva na verejný 

poriadok fóra. Hodnotené teda nebude cudzie právo, ale účinky (v zmysle ZMPS), resp. dopad 

jeho prípadného uplatnenia (v zmysle práva EÚ) na verejný poriadok štátu konajúceho súdu.  

Hmotnoprávnu výhradu verejného poriadku je treba vnímať ako výnimočné opatrenie 

a ako takú ju uplatňovať reštriktívne. Naopak, v extenzívnom používaní možno vidieť  

porušenie noriem MPS. Porušenie spočívajúce v tom, že by nebol rešpektovaný 

bezpodmienečný príkaz aplikovať cudzie právo stanovený kolíznou normou, hoci právo na 

takéto „nerešpektovanie príkazu“ nedáva žiaden zákonný dôvod. 

Dôvodom pre uplatnenie hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku v slovenskom 

MPS je existencia zjavného rozporu účinkov cudzieho práva s verejným poriadkom fóra. 

Naopak, pripustenie hypotetickej hrozby rozporu s verejným poriadkom ako dôvodu pre 

výhradu by zakladalo porušenie bezpodmienečného príkazu aplikovať cudzie právo 

stanoveného kolíznou normou, v situácii keď  právo na takéto „nerešpektovanie“ nedáva 

žiaden zákonný dôvod. 

V súvislosti s výhradou verejného poriadku sa nezriedka javí ako potrebné hľadať 

náhradné právo. Na druhej strane, nejde o nevyhnutnosť, preto je mimoriadne dôležité mať 
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jasno v tom, kedy je náhradné právo potrebné a kedy nie. Napomôcť rozhodovaniu môže 

návrh testu potrebnosti náhradného práva pri učinenej výhrade verejného poriadku, 

sformulovaný v príspevku. Navrhovaný test náhradného práva je  založený na zodpovedaní 

dvoch otázok, resp. skúmaní vo dvoch krokoch. Prvý krok sa spája s posúdením, či po 

odmietnutí aplikácie ustanovenia, resp. ustanovení, cudzieho práva je možné skúmanú vec 

substantívne posúdiť. V druhom kroku sa zasa zameriame na to, či účinky cudzieho práva v 

znení uplatnenej výhrady verejného poriadku sú kompatibilné s verejným poriadkom fóra. V 

prípade, ak odpovede na obe otázky sú kladné, náhradné právo nie je potrebné. Naopak, ak 

čo i len jedna odpoveď je záporná, hľadanie náhradného práva je nevyhnutnosťou. 

V kontexte hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku v teórii slovenského MPS 

dlhodobo rezonuje odlišovanie absolútnej a relatívnej výhrady verejného poriadku. Príspevok 

priniesol aj zhodnotenie tohto rozlišovania. Záverom je jednoznačne odmietnutie takéhoto 

diferencovania. Dôvodom je predovšetkým to, že delenie je síce pripisované výhrade verejného 

poriadku, avšak podľa nášho názoru nie je dané priamo výhradou verejného poriadku. Naopak, 

samotný inštitút výhrady verejného poriadku je v oboch prípadoch totožný. Rozdiely plynú len 

z posudzovania právnej existencie konkrétneho aktu (súvisiaceho s možnou výhradou 

verejného poriadku smerovanou voči účinkom iného ustanovenia cudzieho práva) optikou 

slovenského MPS a jeho kompatibility s verejným poriadkom fóra. 

Nemenej významnou je aj procesná výhrada verejného poriadku, ktorá ako  defenzívny 

inštitút MPS taktiež zabezpečuje ochranu verejného poriadku fóra. Chráni verejný poriadok 

fóra pred účinkami cudzieho procesného práva, ak by toto malo byť uplatnené v konaní (pred 

domácim súdom), rovnako ako pred uznaním a výkonom cudzieho rozhodnutia, resp. pred 

výkonom cudzej verejnej listiny, vo všetkých prípadoch za predpokladu, že by takéto použitie, 

uznanie, či výkon boli nekompatibilné s verejným poriadkom fóra. 

Tak ako hmotnoprávna výhrada verejného poriadku, ani procesná výhrada nedáva 

konajúcemu súdu právo substantívne posudzovať cudzie rozhodnutia, verejné listiny, či 

hodnotiť obsah cudzieho procesného práva. Posudzuje striktne len kompatibilitu účinkov, 

použitia, či uznania a výkonu s verejným poriadkom fóra. 

Uplatnenie procesnej výhrady verejného poriadku musí byť prísne reštriktívne. 

Čokoľvek iné je neprijateľné a môže byť vnímané ako porušenie noriem MPS. 

Napokon, že dôvodom pre uplatnenie procesnej výhrady verejného poriadku nie je 

každý rozpor s verejným poriadkom ale iba ten, ktorý možno pomenovať prívlastkom zjavný. 

 

 

 

Zoznam použitej literatúry: 

BURDOVÁ, K.: Výhrada verejného poriadku, najlepší záujem dieťaťa a uznávanie a výkon 

cudzích rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností? In. Bratislavské právnické fórum 

2018: ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných zmlúv.  eds. ANDRAŠKO, J., 

HAMUĽÁK, J., SENKOVÁ, S. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta 

UK, 2018. 

BYSTRICKÝ, R.: Nástin mezinárodního práva soukromého. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1955. 



COMENIUS časopis  Apríl 2021 

56 
 

CSACH, K. - ŠIRICOVÁ, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, 2011.  

CSACH, K. – GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. – JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva 

súkromného a procesného. 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 

DRGALOVÁ, N.: Zisťovanie obsahu cudzieho práva - právny poriadok Slovenskej republiky v 

porovnaní so štátmi s právnym systémom common law. In. Vybrané otázky medzinárodného 

práva súkromného a verejného: zborník študentských príspevkov. eds. Gornaľová, D. - 

Záthurecký, M. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. 

GORNAĽOVÁ, D.: Akým smerom by sa mala uberať slovenská regulácia manželských 

majetkových vzťahov s cudzím prvkom? In. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 

eds. SZÁKACS, A., HLINKA, T. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická 

fakulta UK, 2019. 

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 

2004. 

LYSINA, P. - ĎURIŠ, M. - HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. 

Bratislava: C. H. Beck, 2016. 

NUSSBAUM, A.: Deutsches internationales Privatrechts (unter besondere Berücksichtigung des 

österreichischen und schweizerischen Rechts). Tübingen, 1932.  

SCHNITZER, A. F.: Handbuch des internationalen Privatrechts (ein-schliesslich Prozessrecht, 

unter besondere Berücksichtigung und der Schweizerischen Gesetzgebung und 

Rechtsprechung). Basel, 1957 

SLAŠŤAN, M.: Recent developments in European private international law under case law of 

the Court of justice. In: Universal, regional, national. Ways of the development of private 

international law in 21st century. eds. ROZEHNALOVÁ, N. Brno: Masarykova univerzita, 2019.  

TOMKO, J. - VALENTOVIČ, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť). Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, 1978. 

VAN CALSTER, G.: European Private International Law. Second edition. Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2016. 

WALKER, G.: Internationales Privatrecht, Vierte Auflage. Wien, 1926. 

 

 

 

 



COMENIUS časopis  Apríl 2021 

57 
 

Roman LYSINA: Hranice ľudských práv 

 

Abstrakt 

Našim hlavným záujmom v predkladanom článku je nájsť hranicu medzi tým, čo je ešte možné 

považovať za ľudské právo a ktoré práva priznané jednotlivcovi už pomyselnú hranicu ľudských práv 

prekročili. Opierajúc sa o koncept prirodzeno-právneho pôvodu ľudských práv skúmame hypotézu, že 

nie každé právo formálne označené za ľudské právo musí nevyhnutne spĺňať jeho charakteristické črty 

aj po materiálnej stránke.  Ak preformulujeme túto hypotézu do prostredia aplikácie práva, hľadáme 

v zásade odpoveď na nasledujúcu otázku. Môžeme tvrdiť, že nie každé „ľudské právo“, ktoré štát 

nejakej entite prizná, prípadne právo, ktoré „objaví“ súd vo svojej judikatúre je skutočne ľudským 

právom? 

 

Abstrakt 

 

The main goal of our article is to find the boundary between what can still be considered a human right 

and other rights granted to an individual, which have already crossed the theoretical category of human 

rights. Based on the concept of the ius-naturalis origin of human rights, we examine the hypothesis that 

not every right formally designated as a human right must necessarily meet its characteristics, especially 

in speaking in substantial terms. If we reformulate this hypothesis into a language of legal practice, we 

are basically looking for an answer to the following question. Can we argue that not every "human right" 

that the state grants to an entity, or a right that the court "discovers" in its case law, is necessarily a 

human right? 

 

Kľúčové slová : teleologický výklad, komplementárne práva, živý nástroj, hranice ľudských práv 

 

Key words: teleological interpretation method, complementary rights, living instrument, limits of 

human rights 
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PRÁVO NA ÚVOD A INÉ? 

Príde Vám právo vojaka mať ako súčasť poľnej výstroje balenie nutely ako dostatočne 

absurdné? Nám určite áno. Napriek tomu ju dánsky vojaci do svojej poľnej výbavy v roku 1996 

dostali.1 Jedná sa v popísanom príklade o ľudské právo vojaka? Priznal mu toto právo štát, 

alebo je štát iba jeho garantom? Aj absurdný príklad vyvoláva tie najzávažnejšie otázky 

týkajúce sa podstaty ľudských práv. Debata však určite nepatrí do kategórie právnych 

bizarností, práve naopak. Otázka podstaty a hranice ľudských práv sa týka aj omnoho 

vážnejších tém, ako je napríklad právo na priaznivé životné prostredie2, právo na prístup 

k internetu3 či oblasti práv priznaných zvieratám.4 

Extrémne rýchly a globalizovaný svet vyvoláva stále nové a nové otázky týkajúce sa 

kvality života ľudí a s tým nevyhnutne súvisiace snahy o revíziu, resp. rozšírenie katalógu 

ľudských práv. Koncept a spôsob zakotvenia ľudských práv v moderných právnych poriadkoch 

tieto snahy komfortne umožňujú, prípadne priamo podporujú.  

Nie je žiadnym tajomstvom, že normy ústavného práva sú vo všeobecnosti 

konštruované otvorenejšie a menej kauzisticky, ako normy podústavných právnych odvetví. 

Uvedené platí najmenej dvojnásobne aj pre oblasť ľudských práv. Otvorenosť katalógu 

ľudských práv umožňuje reagovať na dynamicky sa meniacu spoločenskú realitu bez potreby 

jeho neustálej novelizácie. Autori sa preto zhodujú na tom, že sa tu v najvyššej miere prejavuje 

jeden z charakteristických znakov interpretácie ústavného textu – jeho živý výklad, keď text 

zostáva, avšak obsah sa mení.5  

Na tomto podklade pristupujeme k hľadaniu hraníc ľudských práv aj my.6 Ako veľmi 

môže súd zmeniť, prípadne rozšíriť obsah textu zakotvujúceho určité ľudské právo? Má 

koncept ľudských práv zabudovaný vnútorný limit, ktorý súd už za určitú hranicu pri 

interpretácii nepustí? Odpovede na tieto otázky sú v plnej miere aplikovateľné aj pre 

posudzovanie postupu zákonodarcu a otázku, či je možné prijať ústavný zákon zakotvujúci 

akékoľvek ľudské právo.7 

Pre hľadanie odpovede na tieto, resp. na hlavnú otázku článku považujeme za 

nevyhnutné zaoberať sa pôvodom ľudských práv a spôsobom akým dochádza k ich rozšíreniu 

a to najmä prostredníctvom aplikačnej činnosti súdov. Následne je podľa nášho názoru možné, 

na základe predchádzajúcich poznatkov hľadať hranice ľudských práv. Aby sme zachovali 

 
1 PILE S.: The Ultimate Book of Heroic Failures, Londýn, Faber and Faber, 2011, s.63-64 prípadne z dánskych zdrojov napríklad 
25 år efter: Jacob Haugaards valgløfter er blevet indfriet, dostupné online na: https://npinvestor.dk/nyheder/25-%C3%A5r-efter-
jacob-haugaards-valgl%C3%B8fter-er-blevet-indfriet 
2 O tom komplexne napríklad BOYD R. D.: The Right to a Healthy Environment, Revitalizing Canada’s Constitution, UBC Press, 
Vancouver, 2012, 336 s., stručnejšie potom BODANSKY D.: Climate change and Human Rights: Unpacking the Issues, In: Georgia 
Journal of International and Comparative Law, 2010, č. 3, s. 511-524 
3 V tejto súvislosti je zaujímavým napríklad stanovisko Rady OSN pre ľudské práva zo dňa 27. júna 2016 publikované pod č. 
A/HRC/32/L.20 
4 K tomu napríklad EISEN J.: Animals in the constitutional state, In: International Journal of Constitutional Law, 2017, č. 4, s. 909-
954 
5 CIBULKA Ľ. a kol: Ústavné právo Slovenskej republiky (ústavný systém Slovenskej republiky), Bratislava, Praf UK, 2014, s. 83; 
prípade ĽALÍK T.: Interpretácia ústavy a úloha ústavného súdu, In: Justičná revue, 2010, č. 12, s. 1307 a nasl. 
6 Prístup k hľadaniu hraníc ľudských práv môže byť rôzny. Z inštitucionálneho hľadiska sa problematikou zaoberá napríklad 
Shelton, k tomu bližšie SHELTON D.: The Boundaries of Human Rights Jurisdiction in Europe, In: Duke Journal of Comparative & 
International Law, 2003, č. 1, s. 95-154. Hranice ľudských práv z pohľadu ich pôsobnosti analyzuje napríklad Grünwald, pozri 
GRÜNAWLD T.: Niekoľko poznámok k extrateritoriálnej pôsobnosti Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. In: 
SVÁK J., ERDŐSOVÁ A (eds.).: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie), Bratislava, Paneurópska vysoká škola, 2015, s. 39-47 
7 Samozrejme, technicky je možné prijať akýkoľvek zákon. Ako však vyplynie z ďalšieho textu, prijatie zákona, ktorého text 
obsahuje ustanovenia o nejakom ľudskom práve nemusí nevyhnutne znamenať, že toto ľudské právo skutočne napĺňa materiálne 
charakteristiky ľudského práva. 
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relatívne stabilnú a logickú výstavbu článku, je jeho štruktúra vystavaná analogicky 

k popísaným čiastkovým podtémam. 

 

1.  BACK TO THE ROOTS 

 Tak ako je to typické pre ústavné právo – právo konfliktov, ani na pôvod ľudských práv 

neexistuje jednotný názor. Medzi dvoma hlavnými prúdmi, prirodzeno-právnym 

a pozitivistickým osciluje množstvo ďalších modifikovaných teórií.8 Bez ambície autoritatívne 

určiť „správnu“ teóriu a nájsť univerzálnu pravdu predznamenávame, že pri hľadaní odpovede 

na hlavnú výskumnú otázku vychádzame v článku z prirodzeno-právnej koncepcie pôvodu 

ľudských práv. Je pritom úplne jasné, že základné práva boli kodifikované a majú pozitívno-

právny charakter. Pohľad na ne skrz prirodzeno-právnu optiku však má zmysel pre ich výklade 

a definovaní ich podstaty. 

 Náš názor pritom nie je založený čisto len na sympatiách k jednej z teórií. Vzhľadom 

na odlišný predmet článku však svoj postoj odôvodníme na tomto mieste iba stručne. Jedna 

z moderných pozitivistických teórií pôvodu ľudských práv prezentovaná popredným zástupcom 

právnych pozitivistov Razom, považuje za najvýznamnejšiu črtu ľudských práv ich 

medzinárodnoprávny charakter ochrany. Raz tvrdí, že ľudské práva vytvárajú limity suverenite 

štátu, a to tak, že ich skutočné alebo predpokladané porušenie je legitímnym dôvodom 

iniciovať konanie voči „porušiteľovi práva“ na medzinárodnom poli.  

 V prípade ak štáty vykonávajú svoju suverénnu moc, tak podľa Raza môžu, aj v prípade 

ak by sa dopustili nejakého porušenia (org. wrongdoing), odraziť snahy o medzinárodnú 

intervenciu odvolávajúc sa na svoju suverenitu. Suverenita v tomto zmysle neospravedlňuje 

konanie štátu, ale chráni ho pred externými vplyvmi. Porušenie ľudských práv má za následok  

zrušenie  tejto pomyslenej ochrany štátu pred externou kontrolou. Svoju teóriu potom rozširuje 

okrem štátov aj na medzinárodné organizácie, iné medzinárodné subjekty a v zásade aj na 

vnútroštátne orgány.9 

 Samotný pôvod ľudských práv nachádza v kombinácii troch okolností, resp. rovín. Po 

prvé, niektoré individuálne záujmy, často doplnené o odôvodnenie, že spoločenské podmienky 

vyžadujú uspokojenie týchto záujmov, konštituujú individuálne morálne právo. Po druhé, štát 

je za určitých okolností  povinný rešpektovať, prípadne aktívne zabezpečiť výkon práva, resp. 

morálneho nároku podľa prvého bodu. V tretej rovine sa opiera práve o spomínaný 

medzinárodný rozmer ochrany. V prípade ak môže byť štát volaný na medzinárodnú 

zodpovednosť za porušenie svojej povinnosti, triáda vzniku ľudského práva je zavŕšená.10 

 Prvým z dôvodov, prečo sa s pozitivistickou koncepciou ľudských práv nestotožňujeme 

je oslabenie, prípadne úplné popretie ich univerzálnosti. Ľudské práva majú slúžiť na prospech 

každého človeka. Ak je však prvým predpokladom vzniku ľudského práva individuálny záujem, 

kto určí, ktorý individuálny záujem „postupuje do druhého kola“? Oveľa vážnejším problémom 

je však skupina osôb, ktorá nie je spôsobilá artikulovať svoje individuálne záujmy.11 Tá je 

zvyčajne aj najzraniteľnejšou časťou spoločnosti a popisovaným prístupom môže ľahko dôjsť 

 
8 Pre ilustráciu, niektoré názorové prúdy uvádza Bajwa, BAJWA S. S.: Is the Debate between Legal Positivism and Natural Law 
Still Relevant? Does It Provide Answers to Contemporary Issues Like Human Rights?, dostupné na: https://papers.ssrn.com 
9 RAZ J.: Human Rights Without Foundation, In: University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, 2007, 
č. 14/2007, najmä s. 9-11. 
10  Tamtiež, s. 18-20 
11 Ako nesmierne komplikované sú kauzy, keď je potrebné zistiť záujem osoby, ktorá svoj záujem nedokáže komunikovať ukazuje 
prípad Alfieho Evansa. Bližšie napríklad blogový príspevok VIKARSKÁ Z.: Najlepší záujem dieťaťa: rozhodujú rodičia, lekári či 
súdy? Smutný prípad Alfieho Evansa, dostupné na http://jinepravo.blogspot.sk 
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k ohrozeniu ich práv. Je to takmer klišé, avšak práve najslabšie a najzraniteľnejšie skupiny 

osôb benefitujú najvýraznejšie z ochrany, ktorú im ľudské práva poskytujú. A budú trpieť 

najviac, ak dôjde k ich reštrikcii.12  

 Druhým dôvodom je naviazanie ľudských práv na aktivitu a uznanie štátu. Je 

prinajmenšom otázne, akú motiváciu by mal mať štát v krízových časoch obmedzovať svoju 

suverenitu na úkor medzinárodného spoločenstva vo forme zakotvenia ľudských práv. Ak 

pristúpime na myšlienku, že ľudské práva sú iba také práva, ktoré je možné sankcionovať  

v „medzinárodnej aréne“, vystavujeme ich riziku zmeny a okliešťovania kedykoľvek, keď 

niektoré z práv nebude medzinárodnému spoločenstvu vyhovovať. 

 Po tretie, naviazanie ľudských práv na medzinárodné sankcie je problematické aj 

z časových dôvodov. Vzhľadom na pomerne komplikované mechanizmy prijímania 

medzinárodných sankcií, nehovoriac o čase potrebnom na prijatie rozhodnutia 

medzinárodného orgánu povereného ochranou ľudských práv, môže byť ich skutočná ochrana 

neprimerane oddialená do budúcnosti. 

 Tento krátky exkurz sme považovali za nevyhnutnú odbočku, aby vôbec bolo možné 

v argumentácii pokračovať. Po zdôvodnení svojej preferencie prirodzeno-právnej teórie 

ľudských práv tak môžeme pristúpiť k hlavnému záujmu tejto podkapitoly a to otázke, odkiaľ 

ľudské práva pochádzajú.13  

 Autori uvádzajú, že prvé myšlienky dotýkajúce sa problematiky ľudských práv vznikali 

už v období antiky. Obdobne možno tieto zmienky nájsť v kresťanských učeniach či 

v germánskom právnom myslení. Tieto teórie vo svojej podstate zodpovedali teóriám 

prirodzených práv človeka, t.j. práv odvodených z podstaty človeka ako ľudskej bytosti.14 

 Z rovnakého hodnotového vymedzenia vychádza napríklad aj Všeobecná deklarácia 

ľudských práv, na ktorú nadväzuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd. Vo svojej preambule deklaruje, každý človek sa rodí dôstojný, s rovnakým rozsahom 

nescudziteľných práv. 

 Ľudské práva sú teda považované za „prirodzené kvalitatívne nároky žijúceho tvora na 

jedinečný život, ktorý prežíva. V pôvodnej podobe ide o nároky na kvalitu života 

a predovšetkým na sám život všetkých žijúcich tvorov. [...] Tieto nároky vyplývajú z podstaty 

života aj teraz a tvoria základnú hodnotu: zachovávať a chrániť život, pokiaľ je to možné, vždy, 

kdekoľvek kedykoľvek ak je tento život ohrozený. [...] Preto nie je možné prirodzené práva 

spájať so štátom, lebo vznikli podstatne skôr.“15 Štát iba garantuje ich nerušený výkon či už 

v pozitívnom, alebo negatívnom význame. Inak povedané, ľudské práva nemáme preto, že sú 

zakotvené v ústave či inom dokumente, ale preto, že sme ľudské bytosti.16  

 Ďalšou charakteristickou črtou ľudských práv je ich univerzalita. To znamená, že sa 

týkajú a chránia všetkých ľudí. Keďže vychádzajú z ľudskej podstaty, ich platnosť je 

všeobecná pre každého, bez ohľadu na to, či sú v konkrétnom právnom poriadku zakotvené 

 
12 Dôsledok straty univerzality  ľudských práv otvorene priznáva aj Raz. Nepovažuje ho však za problém. Bližšie RAZ J.: Human 
Rights Without Foundation, cit. d. s. 14 a nasl. 
13 Ak nie je v ďalšom texte uvedené inak, akákoľvek ďalšia zmienka o ľudských právach sa bude opierať o prirodzeno-právny 
koncept.  
14 POSLUCH M., CIBULKA Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, Šamorín, HEURÉKA, 2009, s. 69 
15 CIBULKA Ľ. A kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), Bratislava, Praf UK, 2013, s. 145-146 
16 Porovnaj napr. čl 12, ods. 1 Ústavy SR, prípadne čl. 93, ods. 3.; prípadne HELMHOLZ R.H.: Natural Human Rights: The 
Perspective  of the Ius Commune, In: Catholic University Law Review, 2003, č. 2, s. 301-302. 
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a dodržiavané. Z toho Bartoň odvodzuje, že je ťažké pripustiť zásadne odlišné úpravy ľudských 

práv v jednotlivých štátoch.17 

„Myšlienka univerzality práv je spojená predovšetkým so Všeobecnou deklaráciou 

ľudských práv (1948), ktorá by mala ako medzinárodná ľudskoprávna deklarácia zjednaná na 

pôde OSN zakotvovať určitý celosvetový ľudskoprávny štandard. Napriek tomu, že ideové 

zdroje ľudských práv sa môžu teritoriálne líšiť, podľa teórie univerzality práv by mal existovať 

určitý celosvetový spoločný menovateľ ľudských práv, teda určité základné, ľudskoprávne, 

spoločne zdieľané hodnoty.“18 

Zároveň sa však natíska legitímna otázka, ako môžeme hovoriť o univerzalite ľudských 

práv ak existujú krajiny ako Severná Kórea, Sýria či Južný Sudán, v ktorých sú ľudské práva 

systematicky porušované, negarantované, prípadne vôbec nie sú v právnom poriadku 

zakotvené.  Poukázaním na pôvod ľudských práv sa však podľa nášho názoru dá táto 

pochybnosť preklenúť. To, že ten ktorý štát nie je schopný alebo ochotný zabezpečiť a chrániť 

výkon ľudských prvá neznemená, že by nimi obyvatelia týchto štátov nedisponovali. Ako sme 

uviedli, ľudské práva vychádzajú zo samotnej ľudskej podstaty, predchádzajú štát a štát je len 

ich garantom, resp. entitou, ktorá vytvára priaznivé podmienky pre ich uplatnenie. V 

„problematických“ štátoch každý človek disponuje rovnakým rozsahom ľudských práv, ako 

v ktoromkoľvek inom štáte, bohužiaľ však štát nedokáže alebo v horšom prípade nechce 

zabezpečiť priaznivé prostredie pre ich uplatnenie. To však nemá vplyv na skutočnosť, že ľudia 

tieto práva majú. Fakticky však zo strany takýchto štátov dochádza k ich neustálemu 

porušovaniu, za čo sú však pravidelne medzinárodným spoločenstvom sankcionované. 

Možno teda uzavrieť, že ľudské práva (ak sa majú uplatniť v celom svojom rozsahu) 

stoja na troch základných pilieroch: existencii štátu, individuálnom charaktere a ľudskej 

dôstojnosti.19 

Analýza pôvodu ľudských práv týmto samozrejme nie je ani zďaleka vyčerpaná, na 

hľadanie hranice ľudských práv však postačuje toto základné ideové vymedzenie ich pôvodu. 

Plynule sa preto presúvame k skúmaniu otázky, ako nové práva vznikajú. 

 

2.  AKO VZNIKAJÚ „NOVÉ ĽUDSKÉ PRÁVA“ ? 

 Hovoriť o vzniku nových práv opierajúc sa o prirodzeno-právnu koncepciu je 

problematické. Alibisticky však tento problém na chvíľu ponecháme bez bližšej analýzy 

a čitateľa nezdvorilo odkážeme na tretiu kapitolu článku. Pre potreby druhej kapitoly budeme 

považovať za vznik nového ľudského práva situáciu, ak súd v procese aplikácie práva, prípadne 

zákonodarca prostredníctvom svojej činnosti, prizná subjektom úplne nové právo prípadne 

rozšíri aplikáciu už existujúceho práva na nové situácie.20 

 Proces zakotvenia nového práva zákonodarcom je pomerne banálny. V procese tvorby 

právnych noriem je ústavodarcom prijatý ústavný zákon, ktorý nové právo garantuje. Uvedené 

platí aj pre rozšírenie „vecnej pôsobnosti“ už existujúceho práva. Zložitejšia je situácia, ak má 

 
17 BARTOŇ M.: Specifika interpretace lidských práv a role ústavního soudnictví, In: ANDRAŠKO J., HAMUĽÁK J.: Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018 – Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti, 
Bratislava, Vydavateľské oddelenie Praf UK, 2018, s. 31 
18 Tamtiež. 
19 Bližšie CIBLKA Ľ. a kol: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), cit. d. s. 148-150. 
20 Príkladom prvej situácie môže byť novela ústavy, ktorou sa zaručí právo na prístup na ľubovoľný športový tréning. Ak by 
Ústavný súd SR z čl. 19, ods. 2 Ústavy dovodil právo homosexuálnych párov a uzatvorenie manželstva, jednalo by sa o príklad z 
druhej kategórie. 
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nové právo vzniknúť druhým zo spôsobov – aplikačnou činnosťou súdu. Napriek tomu je druhá 

vetva vo vzťahu k rozvoju ľudských práv dominantnou.21 

 Táto činnosť súdu je nazývaná autormi rôzne, napríklad sudcovská tvorba práva22, 

judiciarizácia23 alebo dotváranie práva.24 Uvedené pojmy v zásade označujú rovnaký jav. Súd 

však musí byť vždy veľmi opatrný a konať v súlade so sudcovskou zdržanlivosťou, pretože ako 

správne poukazuje Melzer, pri dotváraní práva súd vždy naráža na princíp právnej istoty, 

princíp deľby moci a princíp demokracie.25 V podmienkach ústavného práva problém výstižne 

charakterizuje Letsas. Podľa neho obhajcovia tézy ústavy ako živého nástroja musia obhájiť, 

i.) prečo súd a nie zákonodarca alebo ústavodarný orgán by mal mať právo rozvíjať význam 

ústavy a ii.) ako ďaleko môže súd zájsť, než bude možné jeho konanie označiť za zneužitie 

moci.26 

 Ako sme už spomenuli, pre normy ústavného práva, a normy týkajúce sa ľudských práv 

obzvlášť,  je charakteristická ich veľká otvorenosť. Veľká otvorenosť pojmu umožňuje súdu 

prostredníctvom jazykového výkladu ísť omnoho ďalej, ako je tomu v prípade bežných 

zákonov. Podľa nášho názoru preto súd pri dotváraní oblasti práva ľudských práv vždy 

balansuje na hrane najextenzívnejšieho možného významu pojmu a tvorby práva. Na druhej 

strane, ako judikoval aj Ústavný súd SR „právomoc všeobecných súdov vykladať zákony 

nemožno chápať tak, že by boli oprávnené vykladané ustanovenie zákona fakticky 

novelizovať.“27 Súdy sú v tomto zmysle obmedzené len tým, čo sa už v zákone nachádza 

a tento text objaviť. Alternatívne môžu výkladom jeho pôsobnosť rozšíriť. Nikdy však nemôžu 

nahradiť činnosť zákonodarcu pri tvorbe zákonov.  

Uvedené, ako spôsob vzniku ľudských práv budeme ilustrovať na príklade Európskeho 

dohovoru o ľudských právach, pretože jednou zo základných zásad, na ktorých je Dohovor 

postavený je princíp živého nástroja (living instrument). Práve tento princíp umožňuje ESĽP 

nachádzať v Dohovore nové práva, resp. rozširovať vecnú pôsobnosť už existujúcich práv. 

Letsas, s ktorým sa stotožňujeme, v tejto súvislosti tvrdí, že medzinárodné ľudskoprávne súdy, 

rovnako ako ústavné súdy  musia zaujať postoj k otázke, ako veľmi a či vôbec sa môžu vyvíjať 

práva, na ktorých ochranu sú povolaní. Ich práca sa preto vzájomne veľmi nelíši.  

  Samotný koncept živého nástroja sa skladá z troch zložiek28: 

1.) Súd posudzuje prípad podľa súčasných štandardov;29 

2.) Súčasné štandardy musia byť spoločné pre členské štáty ;30 

3.) Súd nepokladá za rozhodujúcu skutočnosť to, aký štandard považuje za 

akceptovateľný porušujúci štát. 

 
21 Porovnaj VRŠANSKÝ P.: Ľudské práva a Európsky súd pre ľudské práva – Quo Vadis?, In: SVÁK J., ERDŐSOVÁ A (eds.).: 
Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (zborník príspevkov z vedeckej konferencie), 
Bratislava, Paneurópska vysoká škola, 2015, najmä s. 32-37, prípadne ĽALÍK T.: O sudcovskej tvorbe práva, In: Justičná revue, 
2014, č. 1, s. 1-2 
22 ĽALÍK T.: O sudcovskej tvorbe práva, cit d. 
23 VRŠANSKÝ P.: Ľudské práva a Európsky Súd Pre Ľudské Práva – Quo Vadis?, cit d. 
24 MELZER F.: Metodologie nalézaní práva, Praha, C.H. Beck, 2. vyd., 2011, 296s.  
25 Tamtiež, s. 217 
26 LETSAS G.: The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy, In: FØLLESDAL A., PETERS B., ULFSTEIN G (eds.): 
Constituting Europe – The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context, Cambridge, Cambridge 
Unveristy press, 2013, s. 106-107 
27 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 796/2016 
28 Pre komplexnejší výklad napríklad LETSAS G.: The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy, cit. d. najmä str. 
108-110 
29 Melzer hovorí o recnentnom objektívnom výkladovom cieli. Bližšie MELZER F.: Metodologie nalézaní práva, cit d., s. 84 
30 Toto bol jeden z kľúčových argumentov, o ktoré oprel ESĽP známe rozhodnutie Schalk a Kopf v. Rakúsko , zn. 30141/04, najmä 
para. 105 
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Čo vlastne ESĽP robí ak aplikuje princíp žijúceho nástroja a ako právo vznikne? V prvom 

rade musí nastať situácia, v ktorej človek nie je chránený príslušným ľudským právom. 

Predstavme si, že určité náboženské vyznanie bráni jeho príslušníkom vykonávať akékoľvek 

zásahy do tela, vrátane očkovania. Zároveň štát, ktorého je takýto veriaci príslušníkom 

prikazuje povinné očkovanie proti vybraným druhom ochorení. Veriaci sa odmieta podrobiť 

očkovaniu odvolávajúc sa na slobodu náboženského vyznania napriek tomu, že neexistuje 

predchádzajúca judikatúra súdu, ktorá by potvrdzovala možnosť subsumpcie nášho prípadu 

pod podávateľom namietané právo. 31 

V druhom kroku musí dôjsť k interferencii štátu a jednotlivca. V našom príklade môže 

ísť o násilné donútenie veriaceho podrobiť sa očkovaniu, prípadne uloženie pokuty za 

nedostavenie sa na očkovanie atp. Po splnení procesných podmienok sa prípad dostáva pred 

ESĽP, ktorého úlohou je posúdiť, či právo náboženskej slobody a slobody vierovyznania 

jednotlivca v sebe obsahuje aj právo jednotlivca z náboženských dôvodov odmietnuť podrobiť 

sa očkovaniu. 

Opierajúc sa o princíp živého nástroja súd posúdi súčasné štandardy modernej 

spoločnosti vzťahujúce sa na konkrétny problém, preskúma ako sa stavujú k týmto 

štandardom jednotlivé členské štáty a následne rozhodne tak, že právo sťažovateľovi prizná.32 

Z tohto postupu však vyplýva pre ESĽP a v širšom kontexte pre ktorýkoľvek súd jedno 

zásadné obmedzenie. Ak chce nachádzať nové práva, musí ich vždy odvodzovať z už 

existujúcich. Jednoducho povedané, nemôže „vytvoriť nové právo na zelenej lúke“. V tomto 

sú kompetencie súdu obmedzenejšie ako možnosti ústavodarcu. Na druhej strane je ale 

potrebné priznať, že vzhľadom na otvorenosť noriem upravujúcich ľudské právo je hracie pole 

súdu aj tak dosť široké.33  

Napriek tomu, súd ani pri široko vymedzenom hracom poli nie je neobmedzený. Podľa 

Baraka „hodnoty, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté a ktoré sa netešia spoločenskému uznaniu 

a súhlasu, nemôžu byť začlenené do právneho systému súdnou cestou.34 

Kde v popísanom procese je ústavodarcovi alebo súdu vystavená pomyselná stopka 

v rozširovaní ľudských práv rozoberáme v nasledujúcej kapitole. 

 

3.  HRA NA SYKESA A PICOTA35 V ÚSTAVNOM PRÁVE ? 

Tri poznámky na úvod. Ako prvé, čitateľovi dlžíme vysvetlenie problému vzniku 

a vytvárania nových práv v rámci  prirodzeno-právnej koncepcie. Ak vychádzame z premisy, 

že ľudské práva sú nám dané od narodenia zo samotnej podstaty človeka, je potrebné 

konštatovať, že sme nositeľom každého z nich bez ohľadu na rozhodnutie akéhokoľvek 

orgánu. Z povahy veci je preto vylúčené, aby mohol ústavodarca alebo súd vytvoriť nové 

ľudské právo. V prípade, ak súd rozhoduje o „novom“ ľudskom práve tak ho nevytvára ale 

 
31 Základné rysy príkladu sú inšpirované súťažným prípadom HANNAH AND YGRITTE OLARIA v. ARGOLAND, prejedávaného 
v rámci simulovaného súdneho sporu European Human Rights Moot Court Competition. Prípad dostupný na https://files.elsa.org 
32 Pre úplné dokreslenie, samozrejme ESĽP môže rozhodnúť aj opačne, teda že na situáciu sa namietané právo nevzťahuje. 
V takom prípade sa oprie o zásadu voľnej úvahy štátu. Po tom, ako právo sťažovateľovi prizná je potrebné vykonať ešte príslušný 
test pre zistenie, či došlo k jeho porušeniu. 
33 Mnoho na prvý pohľad nesúvisiacich práv vyvodil Najvyšší súd USA  z práva na spravodlivý proces. Bližšie CIBLKA Ľ. a kol: 
Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), cit. d. s. 152. 
34 BARAK A.: Sudca v demokracii, Bratislava, KALLIGRAM, 2016, s. 102 
35 Hľadanie a najmä určovanie hraníc prináša podľa môjho názoru takmer vždy spory. Rovnako, ako určenie hraníc štátov na 
blízkom východe Markom Sykesom a Francoisom Picotom aj hľadanie hraníc ľudských práv je kontroverznou témou. Túto paralelu 
považujem za dostatočne trefnú. Preto som si ju dovolil požiť ako názov poslednej kapitoly článku. 
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nanajvýš iba objavuje už existujúce právo, rovnako ako ústavodarca síce môže do právneho 

poriadku zaviesť nové garancie práva, avšak nepriznáva nám ho36.  

Po druhé, a nadväzujeme na prechádzajúci bod, budeme argumentovať že nie 

nevyhnutne každé právo judikované súdom prípadne garantované ústavodarcom je ľudským 

právom. Tým však netvrdíme, že by tieto práva mali byť zrušené a sú apriórne zlé. Vzťahuje 

sa však na ne iný režim ako na ľudské práva. Pre zjednodušenie ich označujeme ako 

komplementárne práva. 

Hlavné rozdiely medzi ľudskými a komplementárnymi právami vidíme v tom, že 

komplementárne práva i.) priznáva ústavodarca, prípadne súd ii.) môžu vzniknúť alebo byť 

priznané v pravom zmysle slova, iii.) nevzťahujú sa na ne základné charakteristické črty 

priznané ľudským právam podľa čl. 12, ods. 1 Ústavy; iv.) ak by ich chcel súd vytvoriť, museli 

by v prospech takéhoto postupu hovoriť základné princípy dotvárania práva.37  

Po tretie, sklameme asi každého, kto čaká jasné vymedzenie hranice ľudských práv. Je 

potrebné si uvedomiť, že sa pohybujeme v prostrední neurčitých pojmov, veľmi abstraktnej 

právnej teórie a právnej filozofie. Vynášať za takýchto okolností kategorické imperatívy si 

vyžaduje značnú dávku geniality alebo naivity. Ani jednou z týchto vlastností sme však 

obdarení neboli. Rovnako tak nie je účelom článku každé zo súčasných práv analyzovať 

a zaradiť ho buď do kategórie ľudského práva, alebo komplementárneho práva. Skôr preto 

hľadáme návody, ako sa k určeniu hraníc priblížiť. Okrem toho sme tiež presvedčení, že 

akákoľvek hranica nebude mať nikdy charakter zreteľnej delimitačnej čiary ale skôr 

rozmazaného38 prechodu od jednej kategórie práv k druhej. 

 Prvé priblíženie k hraniciam 

Prvé priblíženie vyplýva z podstaty ľudských práv a je možné ho vymedziť 

najjednoznačnejšie. Ako sme uviedli v prvej kapitole, ľudské práva vychádzajú zo samotnej 

podstaty existencie človeka. Táto skutočnosť podľa nášho názoru limituje okruh enetít, ktoré 

môžu byť nositeľmi ľudských práv.  

 Tvrdíme, že zo samotnej podstaty ľudských práv môže byť ich nositeľom len človek. 

Ľudské práva preto neprislúchajú zvieratám, právnickým osobám či robotom. Opäť 

pripomíname, že tento názor nepredstavuje začiatok neľútostného boja za zrušenie práv 

priznaných aj iným entitám ako človeku a ani nekritizujeme ich zavedenie. Tvrdíme však, že 

ak sú priznané špecifické práva niekomu inému ako človeku, môže sa jednať len 

o komplementárne práva.  

 Nespochybňujeme ani tvrdenie Eisen, že dochádza k zmene v oblasti ústavného 

uznania práv zvierat.39 Prax, ktorá ukazuje, že zvieratá sú v čoraz väčšom množstve právnych 

poriadkov chránené aj na ústavnej úrovni je nepopierateľná. Tieto práva však vznikajú 

v pravom zmysle slova až rozhodnutím konkrétneho ústavodarcu, či súdu. Inak povedané, 

ľudské spoločenstvá, ktoré dosiahli istý stupeň vývoja, považujú za dôležité, aby boli chránené 

 
36 Situácia sa dá prirovnať k objavovaniu nových chemických prvkov. Tušíme, že existujú stále neobjavené prvky a je predpoklad, 
že budú časom nájdené. K vytvoreniu nového prvku nedôjde momentom jeho objavu –existoval milióny rokov pred tým. Len sme 
ho do určitej chvíle prehliadali, prípadne neboli schopný ho identifikovať. Tak ako nie sú všetky existujúce chemické prvky v tomto 
momente poznateľné ľudskej mysli, tak nemusia byť momentálne poznateľné ani všetky ľudské práva. 
37 Bližšie MELZER F.: Metodologie nalézaní práva, cit. d., s. 60-69 a 217-221. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na ústavodarcu 
38 Významovo vhodnejším na pomenovanie mojej predstavy sa mi javí anglické slovo blurred, ilustratívnejší slovenský ekvivalent 
ako rozmazaný som však nenašiel.  
39 EISEN J.: Animals in the constitutional state, cit. d., s. 910 
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aj subjekty, ktoré svoju ochranu nedokážu zabezpečiť samé. To, že zvieratá nemôžu byť 

nositeľom základných práv a slobôd potvrdil napríklad aj Ústavný súd SR.40  

 Uvedomujeme si pritom, že najkontroverznejším tvrdením je nepriznanie ľudských práv 

právnickým osobám. Treba si však uvedomiť, čo je právnická osoba a aký je jej účel. Právnická 

osoba je umelý právny konštrukt vytvorený človekom, aby si uľahčil niektoré právne vzťahy 

a urýchlil pokrok spoločnosti. Aby bol tento právny konštrukt životaschopný a plnil svoj účel, 

považovali ľudia za potrebné opatriť ho aj určitým okruhom práv. Práva priznané právnickým 

osobám sú preto čisto účelovým krokom aby bol zabezpečený pôvodný úmysel, s ktorým boli 

právnické osoby vytvorené. Navyše, o tom, že právnické osoby nedisponujú ľudskými, ale len 

komplementárnymi právami svedčí aj fakt, že nie sú priznané všetkým právnickým osobám.41  

 Prvé priblíženie teda v skratke vymedzuje hranicu v oblasti subjektov, ktorým ľudské 

práva patria. Zo svojej povahy môžu patriť iba človeku a každému ďalšiemu subjektu môžu 

byť priznané iba vo forme komplementárnych práv. 

 Druhé priblíženie k hraniciam 

Ďalšie priblíženia k hraniciam ľudských práv sú čoraz náročnejšie a abstraktnejšie. Ak 

sme absolvovali prvý test a prišli sme k záveru, že „nové právo“ bolo priznané ľudskej bytosti, 

nemusí byť ešte stále vôbec jasné, či sa jedná o ľudské alebo komplementárne právo. Aby 

sme mohli rozlúštiť túto otázku, musíme sa pozrieť akému účelu slúžia ľudské práva.  

Doteraz sme spomínali, že ľudské práva patria ľuďom zo samotnej podstaty ich bytia. 

V čom je však ľudské bytie špecifickejšie, ako život iných bytostí? Na tomto mieste je potrebné 

argument o prirodzenom pôvode ľudských práv rozšíriť. 

Griffin tvrdí, že ľudský život je odlišný od života zvierat, pretože sme schopní 

uvedomovať si seba samého, svoju minulosť aj budúcnosť. Vytvárame si tak predstavu o tom, 

ako by mal vyzerať dobrý život a túto predstavu sa snažíme realizovať. Žiadny iný tvor 

nedisponuje týmito schopnosťami, čo odôvodňuje špecifický charakter ľudského života 

a človeka samotného.42 Uvedená črta nás predurčuje k tomu aby sme boli vlastnými 

agentami.43 

Výstižne túto myšlienku formuluje napríklad Ľalík, podľa ktorého „ľudské práva sa 

považujú za súbor akýchsi nadčasových duchovných hodnôt a nie sú ničím iným, než 

kvalitatívnymi nárokmi na život.“44 

“Podčiarknuté a spočítané“ môžeme povedať, že účelom ľudských práv je i.) zabezpečiť 

človeku možnosť slobodnej voľby  ako žiť svoj život; ii.) umožniť, aby bola takáto voľba 

realizovateľná a iii.) chrániť túto predstavu a jej výkon pred ostatnými.45 

Takto vymedzený účel ľudských práv považujeme za determinant toho, či bude nové 

právo spadať do kategórie ľudských práv, alebo bude právom komplementárnym. Samotné 

posudzovanie môžeme nazvať aj testom účelnosti – teda, či nové právo plní niektorý z účelov 

ľudských práv.  

 
40 Podľa právneho názoru ústavného súdu zviera nemôže byť subjektom práv, ktoré sa zaručujú podľa druhej hlavy ústavy. 
Ochrana, ktorá sa zvieraťu zaručuje prostredníctvom Trestného zákona, sa priznáva zvieraťu ako objektu právneho vzťahu. II. 
ÚS 19/97 
41 Bližšie CIBLKA Ľ. a kol: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), cit. d. s. 158 vrátane tam uvedených poznámok pod 
čiarou 
42 GRIFFIN J.: On Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2008, s. 32-33 
43 Pojem agent je potrebné chápať v zmysle byť strojcom vlastného šťastia. K detailnejšej definícii viď GRIFFIN J.: On Human 
Rights, cit. d., s. 44-48 
44 In: CIBLKA Ľ. a kol: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), cit. d. s. 146 
45 Porovnaj GRIFFIN J.: On Human Rights, cit. d., s. 23-33 
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Test nám umožňuje posúdiť, či nové právo slúži na ochranu špecifického charakteru 

ľudského bytia alebo nie. V teste je nové právo podrobené nasledovným otázkam: 

➢ Slúži nové právo na to, aby mohol človek slobodne rozhodovať o svojom bytí? (napr. 

právo na život, sloboda myslenia, vedeckého bádania) 

➢ Slúži nové právo na vytvorenie predpokladov, resp. možnosti skutočne realizovať svoju 

predstavu o bytí? (napr. právo na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prácu) 

➢ Chráni nás nové právo pred neoprávnenými zásahmi 3. strán do predstavy a realizácie 

bytia? (napr. právo na súdnu ochranu) 

V prípade, ak je odpoveď na niektorú z položených otázok kladná, malo by sa jednať 

o ľudské právo. V prípade negatívnej odpovede hovoríme o práve komplementárnom. K testu 

však musíme dodať jednu zásadnú poznámku. Ľudské práva negarantujú dobrý život. 

Garantujú možnosť viesť dobrý život. Tento argument objasníme na príklade. Ak je moja 

predstava o dobrom živote precestovať celý svet, žiadne ľudské právo mi nezaručí úspešnosť 

môjho plánu. Prostredníctvom práva na život, osobnú slobodu či práva na vzdelanie je mi 

poskytnutá možnosť svoju predstavu slobodne realizovať. Či bude úspešná závisí už od 

individuálneho odhodlania,  snahy a schopností. V tomto duchu je potrebné odpovedať aj na 

jednotlivé testové otázky. 46 

Ak teda posudzujeme nové právo priznané človeku, kritériom pre posúdenie, či sa jedná 

o ľudské alebo komplementárne právo by mal byť test účelnosti. 

 Tretie priblíženie k hraniciam 

Poslednou hranicou, ku ktorej sa budeme snažiť priblížiť je hranica minimálneho 

štandardu resp. šírka ľudských práv. Venovať sa budeme existujúcim ľudským právam 

a otázke, ako veľmi ich možno „roztiahnuť“, teda aká široká je vecná pôsobnosť skutočného 

ľudského práva a kde je jej limit.  

Práve sem smeruje svoju najzásadnejšiu kritiku aj Raz, poukazujúc na to, že 

prirodzeno-právna teória na zabezpečenie možnosti byť strojcom svojho šťastia konštituuje aj 

ďalšie podmienky, aby táto snaha mohla byť úspešná. Nabaľujú sa ďalšie práva, ako napríklad 

minimálny štandard vzdelania, informácii atp. Raz však tvrdí, že už len samotným žitím máme 

k dispozícii nejaké vedomosti, zdroje a možnosti. Samozrejme, tak nízky štandard prirodzeno-

právna teória nepredpokladá. Potom nám však chýbajú kritériá, ako určiť minimálny štandard. 

Raz sa obáva, že tým kopeme bezodnú studňu. Prirodzeno-právny koncept podľa jeho názoru 

ponúka všeobecnú teóriu o ľudských právach ako o morálnych právach. Nedokáže však 

poskytnúť kritériá pre stanovenie minimálnych štandardov ľudských práv, chápaných ako 

univerzálnych morálnych práv majúcich privilegované postavenie,  ktoré neposkytujú ochranu 

len samotnému bytiu.47 

Jedná sa o legitímnu výčitku, ktorá je veľmi aktuálna v najpálčivejších otázkach 

ľudských práv dnešných dní. Je v minimálnom štandarde práva na život, resp. ľudskej 

dôstojnosti obsiahnuté aj právo na eutanáziu? Vyplýva z minimálneho štandardu práva na 

rodinný a súkromný život právo homosexuálnych párov uzatvárať manželstvo? Je potrebné 

právo na informácie vykladať tak, že každý musí mať prístup k internetu?  

Myslíme si, že neexistuje univerzálne pravidlo pre určenie minimálneho štandardu 

ľudských práv. Podľa nášho názoru je ho však možné určiť teleologickým výkladom 

jednotlivých práv. Ak sa zaoberáme otázkou rozšírenia ľudského práva, tak pôvodné právo 

 
46 Nevylučujem, že štát zavedie právo na cestu okolo sveta s príslušnými garanciami. Vzhľadom na uvedenú argumentáciu sa však 
bude jednať o komplementárne právo. 
47 RAZ J.: Human Rights Without Foundation, cit. d., s 6-7 
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musí slúžiť na ochranu slobodného rozhodovania o bytí, poskytovať možnosť skutočne 

realizovať svoju predstavu o bytí alebo nositeľa práva ochraňovať pred neoprávnenými 

zásahmi 3. strán (test užitočnosti). 

Rozlišovanie medzi ľudským a komplementárnym právom bude v našom prípade 

spočívať v hľadaní odpovede na otázku, či môže pôvodné právo plniť svoj účel aj bez rozšírenia 

svojej vecnej pôsobnosti. Ak bude znieť odpoveď áno, rozšírenie práva je síce možné vykonať, 

avšak bude sa jednať o nové komplementárne právo viažuce sa na pôvodné  ľudské právo.48 

Ak bude odpoveď na otázku záporná, rozšírenie bude mať formu „objavenia“ ďalšieho aspektu 

ľudského práva súdom, prípadne novú, dodatočnú garanciu existujúceho ľudského práva 

ústavoradcom. 

Z naznačeného postupu vyplýva aj dôvod, pre ktorý môže dôjsť dodatočnému 

objaveniu nového aspektu ľudského práva - je ním podstatná zmena okolností (či už sa jedná 

o technologický pokrok alebo zásadnú zmenu spoločnosti). Jeden príklad na ilustráciu. Právo 

na súkromie a ochrana pred neoprávneným zhromažďovaním a zverejňovaním údajov stálo 

po masovom rozšírení internetu pred zásadnou výzvou. Aby mohlo ďalej plniť svoj účel došlo 

k jeho rozšíreniu aj o tzv. právo byť zabudnutý.49 

 

ZÁVER 

Vráťme sa na záver naspäť k nášmu príkladu vojaka a jeho poľnej výbavy obsahujúcej 

nutelu. Na úvod sme, možno s miernym ironickým podtónom vzniesli otázku,  či je toto právo 

jeho ľudským právom, odkiaľ pochádza a či ho vojakovi dal ústavodarca.  Aplikujúc poznatky 

z priblíženia sa k hraniciam ľudských práv si dovolíme konštatovať, že o ľudské právo nepôjde. 

Ústavodarca však právo na nutelu mohol s pokojným svedomím do právneho poriadku zaviesť 

ako komplementárne právo. 

 V podmienkach prirodzeno-právnej koncepcie ľudských práv ústavodarca, ani súd nie 

je obmedzovaný v zakotvovaní stále nových a nových práv. Napriek tomu, že budú zakotvené 

napríklad v ústave však nemusí ísť o ľudské práva v pravom zmysle slova. Každé z priznaných 

práv je potrebné podrobiť hraničným testom, na základe ktorých možno posúdiť, či je 

v konkrétnom prípade v hre skutočne ľudské právo, alebo sa jedná iba o právo 

komplementárne. 

 

 

 

  

 
48 Keďže sa jedná o komplementárne právo, súd je viazaný limitmi dotvárania práva. Bližšie pozn. č. 35. 
49 K samotnému právo byť zabudnutý bližšie napr. KELLY J.M., SALOTA D.: The Right to be Forgotten, In: University of Illinois 
Law Review, 2017, č. 1, s. 1-64 
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Ľudovít MÁČAJ: Význam konania o začatí pozemkových úprav1 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá dôležitosťou a významom konania o začatí pozemkových úprav, ako konania 

bezprostredne predchádzajúceho samotnému konaniu o pozemkových úpravách. Práve od tejto 

prvotnej etapy postupu závisí celý priebeh pozemkových úprav, práve v tomto konaní sa rozhoduje, či 

dôjde aj k ich realizácii. Príspevok sa preto na toto dôležité a neraz opomínané konanie zameriava 

a poukazuje na rozdiely, ktoré môžu nastať. 

 

Abstract 

The paper deals with the importance and significance of the proceedings on the commencement of land 

consolidation, as the proceedings immediately preceding the land consolidation proceedings themselves. 

It is from this initial phase of the procedure that the entire course of land consolidation depends; it is 

in this procedure that it is decided whether they will also be implemented. The paper therefore focuses 

on this important and often overlooked procedure and points out the differences that may arise. 

 

Kľúčové slová : pozemkové úpravy, konanie o začatí, jednoduché pozemkové úpravy 

 

Key words: land consolidation, the proceedings on the commencement, simple land 

sonsolidation 
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Úvod 

 

 Pozemkové úpravy predstavujú jeden z najdôležitejších inštitútov pozemkového práva 

na Slovensku. V zmysle zákonnej definície predstavujú zmeny v usporiadaní pozemkov na 

určitom území vykonané za účelom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych jednotiek 

podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom a podľa celospoločenských 

požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na investičnú výstavbu.2 Ich vykonávanie 

je nevyhnutné najmä z dôvodu potreby zosúladenia subjektívnych práv vlastníkov pôdy (a 

môžeme dodať, že odvodene od nich aj ďalších oprávnených osôb) s vyššie uvedenými 

celospoločenskými požiadavkami. V prípade vykonávania pozemkových úprav sa jedná sa vždy 

o výrazný zásah do práv mnohých subjektov. Aj z tohto dôvodu predstavujú pozemkové 

úpravy pomerne náročný proces pozostávajúci z viacerých etáp. V ich priebehu zastáva 

významné miesto už prvé z nich – a to teda konanie o začatí pozemkových úprav (nazývané 

aj len prípravné konanie). Práve vtedy sa rozhoduje, či na danom území pozemkové úpravy 

prebehnú, v akom obvode, a v zmysle ďalších zákonných podmienok. To, či pozemkové úpravy 

majú byť vykonané, alebo nie, je do značnej miery spôsobené prítomnosťou aplikačnej 

potreby. V okamihu, keď je prekážky vo výkone vlastníckych a užívacích práv ekonomicky 

výhodnejšie odstrániť pomocou pozemkových úprav, než zotrvávať v doterajšom 

neprehľadnom stave, je potrebné naštartovať sériu  administratívnych úkonov, ktoré môžeme 

zahrnúť pod spoločný pojem prípravné konanie.3 

Tento príspevok sa preto v snaží poukázať na význam a dôležitosť týchto prvých 

procesných postupov, symbolizovaných práve v konaní o začatí pozemkových úprav. 

Poukazuje na rozdiely súvisiace so skutočnosťou, či sa jedná o konanie smerujúce k nariadeniu 

alebo povoleniu pozemkových úprav. Približuje aj viaceré špecifikácie, ktoré môžu už v tejto 

etape pozemkových úprav vzniknúť a celý ich ďalší priebeh ovplyvniť. Na konci prináša 

niekoľko návrhov de lege ferenda, ktoré by mohla aplikačná prax perspektívne prijať za svoje. 

1  Dôvody pre začatie pozemkových úprav a začiatok prípravného 

konania 

 

Ako uvádza Maslák, konanie o pozemkových úpravách je špecifickým konaním, ktoré 

nemá v slovenskom právnom poriadku obdobu.4 Je tomu tak preto, že hoci sa označuje ako 

jedno konanie, pozostáva z viacerých etáp (alebo štádií), pričom tie sú vo svojej podstate tiež 

samostatnými konaniami. Je však medzi nimi vzájomná nadväznosť a podmienenosť, keďže 

začatie každej ďalšej etapy je podmienené úspešným ukončením tej predchádzajúcej. Práve 

z tohto dôvodu je význam úvodnej etapy pozemkových úprav z určitého uhla pohľadu 

najdôležitejší – od jej úspešného ukončenia závisí to, či sa bude v pozemkových úpravách 

pokračovať a takisto, v akom rozsahu a za akých podmienok sa vykonajú.  

Z hľadiska členenia jednotlivých etáp zaraďujeme konanie o začatí pozemkových úprav 

do prvej, úvodnej etapy. Zákon označuje túto fázu aj ako prípravné konanie. Táto fáza sa končí 

v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

 
2 § 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. 
3 1 - Dôvody PÚ - Prípravné konanie. Komora pozemkových úprav – kpu.sk, 05.02.2015, 19.50. 
4 MASLÁK, Marek: Vplyv nezákonného postupu v jednej etape konania o pozemkových úpravách na ďalšie etapy konania. In 
PAVLOVIČ, Maroš (zost.): Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného 
prostredia. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 222. 
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usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových 

úpravách“ alebo aj len „zákon“) vydaním rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových 

úprav podľa § 8. 

Význam prípravného konania je práve v zisťovaní podmienok pre vykonanie 

pozemkových úprav. V rámci prípravného konania sa posudzujú dôvody, naliehavosť 

a účelnosť pozemkových úprav, určuje sa hranica obvodu pozemkových úprav, vykonáva sa 

šetrenie.5 To, či sa jedná o nariadenie pozemkových úprav alebo o ich povolenie má značný 

dopad aj na celý ďalší priebeh tohto konania – hoci sa označuje jednotným názvom (ako 

prípravné konanie, resp. konanie o začatí pozemkových úprav).  

To sa prejavuje aj v dôvodoch pozemkových úprav, ktoré sa v daných prípadoch 

aplikujú. Ak sa jedná o situáciu, kedy okresný úrad pozemkové úpravy nariaďuje, môže 

sa tak stať len v zmysle nasledovných dôvodov: ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych 

a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred 

účinnosťou tohto zákona; ak došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne 

ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo 

v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo 

sťaží ich užívanie; ak je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej 

stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny; ak má dôjsť k 

obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, 

chránených území alebo z iných dôvodov; ak sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného 

dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy; ak je 

potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm; alebo ak je to potrebné na usporiadanie 

vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice.6 Môžeme 

vo všeobecnosti uviesť, že sa jedná o dôvody, kedy verejný záujem na vykonaní pozemkových 

úprav prevažuje nad súkromnými záujmami vlastníkov dotknutých pozemkov, prípadne ďalších 

oprávnených osôb. 

Na druhej strane, okresný úrad môže pozemkové úpravy povoliť len 

z nasledovných dôvodov: ak došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích 

pomeroch v obvode pozemkových úprav; ak je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich 

budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde; ak je to potrebné na usporiadanie 

vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami 

marginalizovaných skupín obyvateľstva; alebo ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych 

a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.7 V tomto užšom okruhu dôvodov je zrejmé, že 

prioritu pri vykonávaní pozemkových úprav majú súkromné záujmy či už vlastníkov, alebo iných 

subjektov, resp. obce. Aj preto zákon v tomto prípade vyžaduje, aby s pozemkovými úpravami 

súhlasili vlastníci minimálne s polovičnou výmerou pozemkov, ktoré majú podliehať 

pozemkovým úpravám. To, či je tento predpoklad ďalšieho postupu splnený, zisťuje okresný 

úrad v rámci prípravného konania.8  

Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že v obidvoch prípadoch prítomnosť niektorého 

z vyššie uvedených dôvodov pozemkových úprav podľa § 2 zákona o pozemkových úpravách 

 
5 MASLÁK, Marek: Pozemkové úpravy z právneho hľadiska(vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k 
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 38 
6 § 2 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách. 
7 § 2 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách. 
8 MASLÁK, Marek: Pozemkové úpravy z právneho hľadiska(vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k 
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020,, s.39 
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predstavuje základnú hmotnoprávnu podmienku ich vykonania, ktoré môže nastať len na 

základe naplnenia niektorého z týchto dôvodov. Práve v prípravnom konaní sa preukazuje táto 

skutočnosť – a to je v prípade nariadenia pozemkových úprav povinnosťou okresného úradu 

ako správneho orgánu, zatiaľ čo v prípade ich povoľovania má takúto povinnosť prioritne 

žiadateľ.  

Tu je však potrebné poukázať na jednu významnú skutočnosť. Ako uvádza Maslák, 

konanie o pozemkových úpravách začína vždy správny orgán, a teda sa tu 

uplatňuje zásada oficiality (ako to vyplýva z § 7 ods. 1 posledná veta ZoPÚ). Ak zákon 

o pozemkových úpravách hovorí o začatí pozemkových úprav „na žiadosť účastníka“, túto 

žiadosť nemožno chápať ako návrh účastníka v zmysle § 18SP a odvodzovať, že by bolo 

konanie o pozemkových úpravách začaté doručením žiadosti. Sme však toho názoru, že 

správny orgán je povinný nariadiť prípravné konanie na základe riadnej žiadosti, pričom ak sa 

v rámci tohto prípravného konania preukážu podmienky na povolenie pozemkových úprav, 

tieto následne povolí.9 Teda hoci termíny o konaní „na žiadosť účastníka“ a povoľovaní 

pozemkových úprav v takomto prípade nás do značnej miery môžu navádzať k dojmu, že sa 

jedná o návrhové konanie, posledná veta predmetného ustanovenia nás presviedča o opaku. 

Inak povedané, tým, kto môže začať konanie o pozemkových úpravách, je vždy len miestne 

príslušný okresný úrad. Táto skutočnosť sa však týka nielen samotného konania 

o pozemkových úpravách, ale rovnako tak aj prípravného konania. Teda aj v prípade 

pozemkových úprav, ktoré začnú na základe rozhodnutia o ich povolení, nariaďuje prípravné 

konanie okresný úrad. V tomto celom nám preto vyvstáva otázka, prečo sa zákonodarca 

odchýlil od všeobecnej úpravy začiatku správneho konania na návrh (ktoré by sa malo začať 

po doručení predmetnej žiadosti) a keď sa už takto rozhodol, prečo nariadenie prípravného 

konania a aj konania o pozemkových úpravách v niektorých prípadoch podmienil žiadosťou 

oprávnených subjektov. Odpoveďou v tomto prípade môže byť skutočnosť, že v prípade 

niektorých, vyššie uvedených dôvodoch pozemkových úprav je potrebné, aby prvotnú iniciatívu 

k ich začatiu mali oprávnené subjekty práve prostredníctvom žiadosti. V tomto prípade musíme 

rešpektovať skutočnosť, že hoci na vykonaní pozemkových úprav musí vždy existovať aj 

verejný záujem, pri povoľovaných pozemkových úpravách vystupuje do popredia aj súkromný 

záujem žiadateľov. Avšak skutočnosť, že prípravné konanie začína vždy vtedy, keď ho nariadi 

okresný úrad, vyjadruje fakt, že je potrebné starostlivo zvážiť, či sú naplnené podmienky. Inak 

povedané, ak by takéto konanie začínalo na návrh (žiadosť) účastníkov ako podľa zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“), mohlo by to mať veľké procesné dôsledky s dopadom na veľký počet 

subjektov. Azda aj preto sa daný spôsob nepripúšťa. Ostatne, vystupuje tu aj faktor 

ekonomický. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k zákonu č. 549/2004 Z. z., ktorý priniesol 

súčasné znenie právnej úpravy: Tento proces zjednoduší postup a umožňuje vylúčiť 

neopodstatnené návrhy bez zbytočných časovo náročných zisťovaní podkladov pre 

rozhodnutie. Rozsah riešenia pozemkových úprav je limitovaný aj vymedzením objemu 

finančných prostriedkov v štátnom rozpočte čo značne zužuje možnosti správneho orgánu a 

podané návrhy by boli zamietané z týchto ekonomických dôvodov.10 

Preto aj v prípravnom konaní, a následnom vydaní rozhodnutia o nariadení resp. 

povolení pozemkových úprav sa musí naplnenie niektorého z dôvodov preukázať. Okresný 

 
9 Tamže, s. 38. 
10 Dôvodová správa k zákonu č. 154/2004 Z. z., mena zákona o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva. 
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úrad zhodnotí výsledky prípravného konania a posúdi, či je tu skutočne dôvod na vykonanie 

pozemkových úprav.11 

2  Priebeh prípravného konania 

 

Rozdiely medzi nariadením a povolením pozemkových úprav sa odrážajú aj na priebehu 

celého prípravného konania. V prípade nariadenia prípravného konania zverejní okresný úrad 

túto skutočnosť v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste.12 V tomto prípade sa 

nejedná o rozhodnutie v rámci správneho konania, ale o opatrenie ako finálnu formu činnosti 

verejnej správy13, keďže v tomto prípade je prioritným zámerom informácia vlastníkov 

dotknutých pozemkov, ktorí sa stávajú účastníkmi konania. Naopak, v prípade povolenia 

pozemkových úprav, zákon o pozemkových úpravách vyžaduje, aby s pozemkovými úpravami 

súhlasili vlastníci minimálne s polovičnou výmerou pozemkov, ktoré majú podliehať 

pozemkovým úpravám. To, či je tento predpoklad ďalšieho postupu splnený, zisťuje okresný 

úrad v rámci prípravného konania. Okresný úrad spíše zápisnicu, ktorá má osvedčiť tento 

záujem vlastníkov.14 Tento záujem teda musí byť jednoznačne preukázaný. V každom prípade, 

informovanosť dotknutých subjektov musí byť – či už jedným, alebo druhým spôsobom – 

formálne preukázaná.  

Zákon stanovuje viacero skutočností, ktoré je potrebné preveriť resp. potvrdiť ako 

podklad ku začatiu prípravného konania. Pre všetky dôvody začatia sú niektoré zisťované 

skutočnosti obdobné: preverenie dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových 

úprav a určenie hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z 

pozemkových úprav. V osobitných dôvodoch je potrebné aj zistenie záujmu vlastníkov daných 

pozemkov.15 

Zákon ďalej ukladá okresnému úradu celú radu úloh, ktoré má vykonať v priebehu 

prípravného konania. Jedná sa najmä o úlohy súvisiace so zisťovaním (najmä skutkového 

a faktického stavu s ohľadom na predmetné pozemky, ktorých sa majú pozemkové úpravy 

dotýkať). Môžeme zároveň uviesť, že sa jedná aj o zisťovanie toho, či bol dôvod, pre ktorý 

majú byť pozemkové úpravy nariadené/povolené, naozaj naplnený. 

Ďalší okruh povinností okresného úradu sa v tomto prípade dotýka prerokovania 

plánovaných pozemkových úprav s niektorými subjektmi (obec, orgány správy katastra, 

orgány územného plánovania, ako aj v určitých prípadoch tiež s poľnohospodárskym 

podnikom, lesným podnikom či hospodárskym subjektom, ak je to vzhľadom na dôvod 

vykonania pozemkových úprav potrebné). Tieto povinnosti smerujú a slúžia k tomu, aby 

plánované pozemkové úpravy boli vykonávané v súčinnosti s inými orgánmi a subjektmi 

verejnej správy, ktorých pôsobnosti sa dotýkajú aj pozemkového vlastníctva na území, ktoré 

má byť predmetom pozemkových úprav. Môžeme konštatovať, že toto prerokovanie má do 

značnej miere aj preventívny význam – aby sa aj v tejto fáze zistilo, aké prípadné komplikácie 

sa dotknutých pozemkov môžu týkať. 

 
11 MASLÁK, Marek: Pozemkové úpravy z právneho hľadiska(vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k 
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 40. 
12 § 7 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách. 
13 VAČOK, Juraj: Formy činností verejnej správy. In VRABKO a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. dopl. vyd. 
Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 145. 
14 MASLÁK, Marek: Pozemkové úpravy z právneho hľadiska(vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k 
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 39. 
15 Bližšie § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách. 
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Ďalší okruh povinností sa týka zabezpečenia informovanosti a ochrany práv 

účastníkov pozemkových úprav. Okresný úrad musí jednak účastníkov konania vhodnou 

formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovať o plánovanom konaní (tým sa 

myslí čo najširšia možná forma aj na oslovenie neznámych alebo nezistených vlastníkov – napr. 

zverejnenie na úradnej tabuli obce, vyhlásenie v miestnom rozhlase či zverejnenie na webovej 

stránke). Rovnako tak okresný úrad v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania 

prípravný výbor (okrem prípadov, kedy nevzniká spoločenstvo účastníkov pozemkových úprav, 

teda ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako desať). Prípravný 

výbor je v podstate ad hoc orgánom zastupujúcim práva účastníkov, najmä v prípadoch 

nariadených pozemkových úprav. Tu si musíme uvedomiť, že v mnohých prípadoch sa jedná 

o osoby, ktoré nemajú o predmetné vlastníctvo takmer žiadny, alebo len minimálny záujem 

a neboli by ochotní sa zúčastňovať potrebných procesných úkonov. Ešte väčšmi je snáď 

prítomný aj verejný záujem na tom, aby sa v prípadoch, kedy je jednotlivých účastníkov veľmi 

vysoký počet, dalo s nimi operatívnejšie konať. 

Medzi ďalšie povinnosti okresného úradu v prípravnom konaní patrí aj obstaranie 

odborných posudkov a vyjadrení potrebných na konanie o pozemkových úpravách. Vo 

všeobecnosti môžeme povedať, že sa jedná o všetky ďalšie súvisiace administratívne podklady 

nevyhnutné ku začatiu samotného konania o pozemkových úpravách. Do tejto skupiny 

povinností môžeme bez pochýb zaradiť aj zisťovanie vhodnosti navrhnutých pozemkov na 

účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav. 

Nakoniec, v priebehu prípravného konania pozemkových úprav, ktoré sa majú vykonávať 

z určitých jednotlivých dôvodov, existujú aj osobité povinnosti okresného úradu: a to 

vykonanie výziev smerom k Slovenskému pozemkovému fondu, obciam či určitým 

žiadateľom.16 

Celkovo je možné uviesť, že podstatný rozsah povinností na úseku prípravného konania 

je v rukách okresných úradov. Práve ich povinnosťou je zistiť všetky skutkové okolnosti, 

potvrdiť alebo vyvrátiť, že je naplnený niektorý zo zákonných dôvodov na vykonanie 

pozemkových úprav, informovať teda účastníkov konania, ako aj všetky tieto skutočnosti ďalej 

prerokovať s vybranými subjektmi, a na záver aj zaobstarať všetky potrebné posudky 

a vyjadrenia, bez ktorých sa konanie o pozemkových úpravách nemôže zaobísť. Môžeme teda 

povedať, že všetkými týmito uvedenými postupmi zisťuje okresný úrad ako vecne a miestne 

príslušný orgán dostatočný rozsah podkladov na rozhodnutie o tom, či nariadi, alebo prípadne 

povolí vykonanie pozemkových úprav. Hoci vyššie uvedené okruhy povinností predstavujú 

akési všeobecné predpoklady na povinnosti okresného úradu v prípravnom konaní, je pravdou, 

že sa v praxi aj dosť líšia, najmä v závislosti od toho, či sa má jednať o nariadené alebo 

o povolené pozemkové úpravy, rovnako aj podľa toho, na základe akého zákonného dôvodu 

pozemkových úprav majú byť vykonané. 

Pri opise priebehu prípravného konania je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že táto 

prvotná etapa pozemkových úprav sa vzťahuje nielen na komplexné pozemkové úpravy, ale 

rovnako tak aj na tie jednoduché. Zatiaľ čo v prípade komplexných pozemkových úprav je ich 

obvodom zväčša celé katastrálne územie alebo jeho podstatná časť (zväčša je predmetom 

najmä poľnohospodárska pôda alebo lesné pozemky mimo zastavaného územia obce), 

v prípade jednoduchých pozemkových úprav sa rieši len časť katastrálneho územia alebo 

 
16 Bližšie rozpracované v § 7 ods. 4 a 5 zákona o pozemkových úpravách. 
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hospodárskeho obvodu.17 Jednoduché pozemkové úpravy je v zásade možné vykonať 

z akéhokoľvek dôvodu v zmysle § 2 ods. 1 zákona. Ako pomerne zaujímavý praktický príklad 

sa uvádza aj výstavba spoločných zariadení a opatrení v krajine: V zmysle súčasnej úpravy je 

možné vykonať jednoduché pozemkové úpravy pre všetky dôvody definované v § 2 ods. 1 

zákona o pozemkových úpravách, a teda aj pre dôvod upravený v § 2 ods. 1 písm. d), podľa 

ktorého sa pozemkové úpravy vykonajú najmä, ak „je to potrebné v záujme obnovenia alebo 

zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej 

krajiny“.18 V každom prípade, hoci zákon postup pri vykonávaní jednoduchých pozemkových 

mnohé procesné postupy zjednodušuje, prípravné konanie sa ich týka v plnom rozsahu – aj 

z toho dôvodu, aby sa naozaj preukázalo naplnenie niektorého zo zákonných dôvodov. 

 

3  Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav 

 

Na základe všetkých hmotnoprávnych predpokladov, ktorých naplnenie okresný úrad 

skúma v rámci rôznych podkladov na rozhodnutie, dospeje k vydaniu rozhodnutia o nariadení 

pozemkových úprav, resp. ich povolení, ak prípravné konanie začalo na základe žiadosti (ďalej 

len „rozhodnutie“). V zásade môžeme povedať, že základným cieľom prípravného konania je 

preukázanie niektorého z dôvodov v zmysle § 2 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách 

a v prípade jeho naplnenia pri splnení iných podmienok (ako napr. podanie žiadosti pri 

niektorých druhoch dôvodov) vydá okresný úrad rozhodnutie.19  

Hoci zákon ustanovuje, že na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje správny 

poriadok20, táto skutočnosť sa už netýka jeho priebehu a vydania rozhodnutia v prípravnom 

konaní. V tomto prípade sa už v zmysle ustanovení správneho poriadku postupuje a jeho 

ustanovenia sa subsidiárne využívajú aj na priebeh a rozhodovanie v prípravnom konaní.21 

Zákon o pozemkových úpravách pre rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí 

(vyplývajúcich zo správneho poriadku) ustanovuje aj osobitné náležitosti. Jedná sa o: určenie 

obvodu pozemkových úprav, určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav, 

lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav, obmedzenie 

účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26, zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu 

pozemkových úprav podľa § 4 ods.4, pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a 

skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 

s odôvodnením.22 Okrem toho zákon stanovuje ako povinnú prílohu k rozhodnutiu mapový 

podklad.  

Špecifickým spôsobom zákon o pozemkových úpravách rovnako stanovuje doručovanie 

tohto rozhodnutia. Vo všeobecnosti platí, že aj takéto rozhodnutie sa doručuje do vlastných 

rúk všetkým účastníkov konania, výnimku však predstavuje situácia, kedy je účastníkov 50 

a viac – v tomto prípade sa doručuje verejnou vyhláškou.23 To je vzhľadom na okolnosti veľmi 

častý prípad najmä v situácii, kedy sa prípravné konanie dotýka komplexných pozemkových 

 
17 § 8b ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. 
18 PAVLOVIČ, Maroš: Budovanie spoločných zariadení a opatrení na rozdrobených pozemkoch. In HANÁK, Jakub (zost.): 
Zemědelské právo v době klimatické krize. Sborník přispěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 119. 
19 § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. 
20 § 7 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách. 
21 Porovnaj § 30 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. 
22 § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. 
23 § 8 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách. 
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úprav s veľkým množstvom účastníkov. V tomto prípade by bolo doručovanie do vlastných rúk 

veľmi problematické, zdĺhavé, až nerealizovateľné. 

Ďalšou osobitosťou je skutočnosť, že v zmysle zákona o pozemkových úpravách proti 

rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 (jedná sa teda 

o prípady, kedy sa pozemkové úpravy nariaďujú z podnetu okresného úradu, nie na základe 

žiadosti) nie je prípustný opravný prostriedok. Je to veľmi obdobná situácia ako v mnohých 

iných etapách pozemkových úprav, kedy buď neexistuje možnosť podania riadneho opravného 

prostriedku, alebo tento opravný prostriedok nemá odkladný účinok. Z tohto dôvodu je 

možnosť procesnej obrany jednotlivých účastníkov konania limitovaná. To však samozrejme 

nič nemení na skutočnosti, že aj takéto rozhodnutie v prípravnom konaní podlieha dozoru 

prokuratúry a rovnako sa tak môže stať predmetom preskúmania v správnom súdnictve. 

Text o rozhodnutí v prípravnom konaní je možné zakončiť tou istou myšlienkou, ktorou 

sa aj začínal: zmyslom a cieľom rozhodnutia v prípravnom konaní je preukázanie naplnenia 

niektorého z dôvodov podľa § 2 ods. 1. Ak sú na základe takéhoto rozhodnutia pozemkové 

úpravy nariadené alebo povolené, neznamená to automaticky, že musia byť aj vykonané. Celý 

proces pozemkových úprav môže skončiť aj rozhodnutím o zastavení konania v zmysle 

ustanovenia § 8a zákona o pozemkových úpravách. Vydanie rozhodnutia v prípravnom konaní 

teda predstavuje len potvrdenie skutočnosti, že spĺňajú dôvod ako základný hmotnoprávny 

predpoklad ich vykonania.  

4  Význam a dôležitosť prípravného konania 

Prípravné konanie ako prvá etapa predstavuje v podstate základ a východisko pre celé 

pozemkové úpravy, ktoré sa na danom území majú vykonať. Príslušný okresný úrad ho 

vykonáva za účelom zistenia zákonných hmotnoprávnych predpokladov. 

Môžeme teda uviesť, že práve od rozhodnutia o nariadení resp. povolení závisí, či sa 

samotné pozemkové úpravy vykonajú. V prípade celého procesu pozemkových úprav platí 

pravidlo nadväznosti jednotlivých etáp. Bez úspešného ukončenia jednej etapy nie je možné 

pokračovať vo vykonávaní druhej – to znamená, že bez rozhodnutia o nariadení resp. povolení 

pozemkových úprav, vydaného ako výsledok prípravného konania, nie je možné pokračovať 

v ďalšej etape, teda v konaní o pozemkových úpravách – konkrétne vyhotovovaní úvodných 

podkladov. Navyše, terminológia použitá v zákone o pozemkových úpravách je síce miestami 

strohá, avšak na druhej strane výstižná – konaním o pozemkových úpravách ešte prípravné 

konanie neoznačuje. Aj táto skutočnosť môže vyjadrovať určitý rozdiel – totiž, v prípravnom 

konaní sa naozaj ešte len rozhoduje o tom, či ďalšie etapy vôbec prebehnú. Nie je preto veľmi 

presné hovoriť v tomto prípade už o samotných pozemkových úpravách, lebo v tomto štádiu 

sa len zisťuje, či sa vôbec vykonajú. 

Napriek tomu môže vyššie uvedená formulácia, podľa ktorej sa v prípravnom konaní len 

zisťuje naplnenie niektorého z dôvodov pozemkových úprav, pôsobiť veľmi zjednodušujúco. 

V skutočnosti je odôvodnenie naplnenia niektorého z týchto zákonných dôvodov podmienené 

preukázaním viacerých účelov, ktoré zákon predpokladá.24 V zákone nie je ďalej detailnejšie 

uvedené, akým spôsobom má byť naplnenie jednotlivých účelov hodnotené. Môžeme teda 

povedať, že v zásade to závisí od diskrečnej právomoci konajúceho okresného úradu, ktorý je 

 
24 § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách. 
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však v tomto prípade vedený konkrétnymi účelmi, na ktorých dosiahnutie resp. nedosiahnutie 

sa má v danom prípade zamerať. 

Pred záverom tohto článku sa teda dostávame k zodpovedaniu na otázku v jeho názve 

– aký je teda význam a dôležitosť konania o začatí pozemkových úprav (teda prípravného 

konania)? Môžeme v tejto súvislosti poukázať na skutočnosť, že od neho ako od prvej etapy 

závisí, či pozemkové etapy prebehnú. Práve v ňom sa vyhodnocujú požiadavky a ďalšie 

predpoklady na ich vykonanie: určuje sa obvod pozemkových úprav a pozemky, ktorých sa 

budú týkať, lehota na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 

a mnohé ďalšie skutočnosti, ktoré sú zmienené vyššie pri rozhodnutí ako výsledku prípravného 

konania.  

Je samozrejmé, že pro futuro by sa význam tohto konania mohol ešte zmeniť a vzrásť. 

Záver 

Tento článok sa zameriaval na otázky súvisiace so zákonným vymedzením, významom 

a dôležitosťou konania o začatí pozemkových úprav (resp. prípravného konania). 

V prvej časti poukázal na rozdiely medzi jednotlivými dôvodmi pozemkových úprav 

a spôsobmi skúmania ich naplnenia v rámci prípravného konania. Takisto vyzdvihol význam 

žiadosti ako predpokladu pozemkových úprav, ktoré začínajú na základe rozhodnutia 

o povolení a zároveň poukázal na rozdiel pri použití zásad začatia konania v zmysle správneho 

poriadku a podľa zákona o pozemkových úpravách. 

V ďalšej časti sa článok zameral na rozhodnutie o nariadení resp. o povolení 

pozemkových úprav, na jeho špecifiká a celkový dosah na ďalšie etapy v rámci vykonania 

pozemkových úprav. 

V poslednej časti bola vyzdvihnutý práve význam a dôležitosť konania o začatí 

pozemkových úprav a jeho dosah na ďalší priebeh. 

Snahou autora bolo v tomto príspevku poukázať na dôležitosť tohto konania a na jeho 

procesné špecifiká a rozdiely. 
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Erik PLOTH: Štatistický pohľad na trestné činy v zdravotníctve 

 

Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme štatistickými ukazovateľmi trestnej činnosti so zameraním na úsek 

zdravotníctva. Našou snahou je podrobnejšia analýza so zameraním na subjekt trestného činu – 

zdravotníckeho pracovníka. Popisujeme spôsob zberu štatistických dát a následne nami vykonanú 

analýzu, ktorej závery prezentujeme s príslušnými grafmi. Záverom predkladáme návrhy na 

zefektívnenie zberu štatistických dát do budúcna.  

 

Abstract 

The paper deals with statistical indicators of crime with a focus on the health sector. Our aim is a more 

detailed analysis focused on the subject of the crime – a health worker. We describe the method of 

collecting statistical data and the subsequent analysis performed by us, the findings of which we present 

with the relevant graphs. In conclusion, we present proposals to streamline the collection of statistical 

data in this field in the future. 

 

Kľúčové slová:    zdravotnícky pracovník, zdravotná starostlivosť, trestný čin, trestné právo, 

štatistické dáta  

 

Key words  health worker, health care, criminal offence, criminal law, statistical data 
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Úvod 

 

Trestnoprávne štatistiky v Slovenskej republike sú spracovávané viacerými inštitúciami. 

Medzi tie najrelevantnejšie zaraďujeme Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Pri 

jednotlivých inštitúciách sú štatistické dáta zbierané rôznymi spôsobmi. Z hľadiska obsahu je 

možné badať prieniky v zbieraných informáciách, avšak aj rôzne odlišnosti, na základe ktorých 

sú jednotlivé štatistiky špecifické. Na základe analýzy sme prišli k záveru, že pre naše účely 

zachytáva najkomplexnejšie štatistické údaje Ministerstvo spravodlivosti SR, preto sme sa so 

žiadosťou o informácie obrátili na Analytické centrum MS SR, ktoré štatistiku spracováva. 

V príspevku sa zameriavame na zber údajov o trestnej činnosti na úseku zdravotníctva. 

Ide o tzv. medicínske trestné činy, ktoré bližšie špecifikujeme neskôr. Týmito sa budeme 

zaoberať najmä s poukazom na subjekt páchajúci trestnú činnosť – zdravotníckeho 

pracovníka.  

Prvá časť stručne objasňuje spôsob, akým sa štatistické údaje zbierajú a zodpovedné 

jednotky, ktoré ich zbierajú. V jednotlivých podkapitolách prvej časti vymedzujeme okruh 

medicínskych trestných činov, ktorými sa budeme zaoberať a následne pristupujeme k analýze 

štatistického listu, do ktorého sa dáta zapisujú, za účelom získania relevantných informácií  

potrebných pre skúmanie kriminality na danom úseku, špecificky so zameraním na komparáciu 

trestnej činnosti z hľadiska páchateľa. 

V druhej časti pristupujeme k opisu vytvorených grafov, ktoré obsahujú závery analýzy 

štatistických dát v spojení s rozborom relevantných súdnych rozhodnutí. Tvorí ju celkovo 7 

podkapitol, ktoré sú tvorené trestnými činmi alebo skupinou trestných činov, na základe 

vymedzených spoločných znakov, opisovaných v príslušných častiach druhej kapitoly. 

Záverom konštatujeme naplnenie cieľov príspevku, uvádzame jeho výstupy. 

 

1. Zber štatistických údajov 

Ako uvádzame vyššie, na účely tohto príspevku vychádzame zo štatistických údajov, 

ktoré boli poskytnuté Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Dáta pochádzajú z vyplnených a odoslaných štatistických listov. Štatistické listy v pôsobnosti 

Ministerstva spravodlivosti obsahujú najkomplexnejšie informácie jednak ku spáchanému 

skutku, ale aj vo vzťahu k páchateľovi. Z hľadiska nášho výskumu sa zameriavame na 

Štatistický list – T, ktorý sa vypĺňa v právoplatne vybavených veciach zapísaných v súdnych 

registroch T, Tk, Tv a Tš o každej osobe samostatne1. ŠL-T vypĺňajú štatistické jednotky MS 

SR, ktorými sú okresné, krajské súdy a Špecializovaný trestný súd. Je tvorený stodvadsiatimi 

ôsmymi bodmi, pričom nie všetky musia byť vyplnené v každej situácií. Ak v danom prípade 

nenastali okolnosti podmieňujúce zápis údajov do daných bodov, tieto sa nevypĺňajú, 

respektíve sa v systéme, kde sa listy vypĺňajú, ani nezobrazujú. V ďalšej časti popisujeme, 

ktoré body štatistického listu sú relevantné pre náš výskum, aké údaje sa do nich zapisujú 

a ako sme s nimi ďalej pracovali.  

 

 
1 Analytické centrum MS SR. Metodika vypĺňania ŠL-T. V znení verzie od 1.1.2021. str. 3 
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1.1  Predmet  štatistickej analýzy – okruh trestných činov 

 

Najdôležitejšou časťou úvodných krokov bolo vymedzenie predmetu štatistického 

zisťovania, teda okruh trestných činov, ktoré budú predmetom našej analýzy. Základom 

medicínskych trestných činov sú predovšetkým trestné činy Prvej hlavy Druhej časti Trestného 

zákona – proti životu a zdraviu. Právo na život, ako základné a nescudziteľné právo požívajúce 

najvyššiu zákonnú aj ústavnú ochranu je aj v tomto prípade na prvom mieste. Z tohto dôvodu 

sme sa zamerali predovšetkým na trestné činy úkladnej vraždy, vraždy, 

usmrtenia, nedovoleného prerušenia tehotenstva a trestného činu účasti na samovražde. 

Pokračovali sme s poruchovými trestnými činmi proti zdraviu podľa §§ 157-160, teda Ublíženie 

na zdraví, ktoré bolo spôsobné z nedbanlivosti s následkom ťažkej ujmy na zdraví, respektíve 

s následkom ublíženia na zdraví a Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a 

nezákonnú sterilizáciu. Nasledovali ohrozujúce trestné činy, konkrétne § 161 Neoprávnený 

experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti, ďalej §§ 170, 170a a 170b – Ohrozovanie 

zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami, Neoprávnené 

zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami a Falšovanie liekov a 

zdravotníckej pomôcky. Sem zaraďujeme aj trestný čin Neposkytnutia pomoci podľa § 177 

Trestného zákona. Napokon išlo o trestný čin podľa ôsmej hlavy Trestného zákona, § 352a 

Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ktorý bol do právneho 

poriadku zavedený len nedávno, novelou č. 214/2019 Z. z. Medzi trestné činy na úseku 

zdravotníctva rôzni autori radia aj iné trestné činy2, ako napríklad iné zdravie a život ohrozujúce 

trestné činy3, Pozbavenie a obmedzovanie osobnej slobody, Hanobenie mŕtveho, či Korupciu. 

My sa však zameriavame na trestnú činnosť na danom úseku z pohľadu subjektu – 

zdravotníckeho pracovníka. Preto sme analyzovali, ktoré trestné činy je vhodné z tohto 

pohľadu skúmať, na základe čoho nám vzišiel vyššie uvedený konspekt.  

Z hľadiska časového obdobia sme skúmali trestné činy podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon, účinného od 1.1.2006. Trestné činy podľa starého Trestného zákona, zákona 

č. 140/1961 Zb. Trestný zákon, sa v štatistike neuvádzajú. Spravodajské jednotky odovzdávajú 

štatistické dáta do marca nasledujúceho roka za zberné obdobie, preto na účely tohto 

príspevku vychádzame z dát za obdobie 2006-2019, nakoľko dáta za rok 2020 v čase písania 

nie sú kompletne spracované. 

 

1.2  Analýza štatistického listu 

 

Po vymedzení predmetu sme si museli jasne určiť, aké dáta štatistického listu sú okrem 

samotného počtu zápisov jednotlivých trestných činov potrebné. S cieľom opísať kriminalitu 

na úseku zdravotníctva, špecificky so zameraním na zdravotníckeho pracovníka ako páchateľa 

trestného činu sme analyzovali ŠL-T, aby sme získali relevantné informácie. 

Ako bolo spomenuté vyššie, ŠL-T obsahuje 128 bodov, do ktorých sú zapisované 

informácie rôzneho druhu; o páchateľovi, o spáchanom skutku, o trestnom konaní, a pod. 

 
2 Porovnaj KÁDEK, P. Trestné právo v zdravotníctve. Tretie doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 
ISBN 978-80-8168-920-8.  
3 Napríklad § 162 Poškodzovanie zdravia, § 163-164 Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, § 165-166 Ohrozovanie 
vírusom ľudskej imunodeficiencie, § 167 Ohrozovanie pohlavnou chorobou, § 168-169 Ohrozovanie zdravia závadnými 
potravinami a inými predmetmi, § 171-173 Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi, § 174 Šírenie toxikománie, § 175 Podávanie alkoholických nápojov mládeži, § 176 Neoprávnené 
zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. 
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Vzhľadom na charakter zisťovaných údajov sa najrelevantnejšou možnosťou javilo skúmať 

bod 20 – sociálna skupina páchateľa. V tomto bode sa značí skupina, do ktorej možno 

páchateľa zaradiť, podľa zdroja jeho obživy v čase spáchania stíhaného skutku.4 Na výber je 

z viacerých kódov, príkladmo uvádzame: nezamestnaný, dôchodca, profesionálny vojak, 

príslušník ZVJS, zamestnaný, osoba v čase spáchania vo výkone trestu odňatia slobody, 

verejný činiteľ, podnikateľ, živnostník, politik, ústavný činiteľ, profesionálny športovec, 

pedagogický pracovník, a napokon zdravotnícky pracovník, veterinárny lekár (vo verzii 

ŠL-T od 1.1.2021). V štatistickom liste používanom do 31.12.2020 sociálna skupina – 

zdravotnícky pracovník absentuje, preto nebolo možné zo štatistiky trestných činov na úseku 

zdravotníctva uvedeným spôsobom odfiltrovať počty so zameraním na páchateľa – 

zdravotníckeho pracovníka. 

Na základe toho sme museli hľadať odlišný spôsob diferenciácie zápisov vo vzťahu 

k páchateľovi trestného činu. Okrem trestného činu Neposkytnutia pomoci podľa § 177 TZ sa 

vo všetkých vymedzených trestných činoch nachádza kvalifikovaná skutková podstata – čin 

spáchaný závažnejším spôsobom konania. V prípade, ak by bol trestný čin spáchaný 

zdravotníckym pracovníkom pri výkone svojho povolania, aplikovala by sa kvalifikovaná 

skutková podstata s poukazom na § 138 písm. h), teda trestný čin spáchaný porušením 

dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo 

uloženej mu podľa zákona. Napriek tomu, že sa v štatistickom liste v bode 100 vyznačuje 

informácia o spáchaní skutku z osobitného motívu, ktorý reflektuje zákonnú úpravu § 140 

Trestného zákona, samostatný bod, v ktorom by sa uvádzalo spáchanie skutku závažnejším 

spôsobom konania absentuje. Na základe toho, bolo vykonanie analýzy možné iba tým 

postupom, že sme si vyžiadali štatistické dáta, ktoré mali obsahovať presné označenie 

kvalifikácie skutku, teda paragrafové označenie, spolu s príslušnými odsekmi a písmenami – 

body 96 a 97 štatistického listu, pričom následne sme vykonali rozbor súdnych rozhodnutí tých 

zápisov, ktoré obsahujú kvalifikáciu závažnejším spôsobom konania. Pri analýze súdnych 

rozhodnutí sme sa museli zaoberať skutočnosťou, že povinnosť zverejňovať právoplatné 

súdne rozhodnutia majú súdy až od 1.1.2012.5 Preto bolo v tomto kroku potrebné obrátiť sa 

na jednotlivé súdy so žiadosťami o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám, aby bolo možné vybraté súdne rozhodnutia preskúmať. Celkovo sme podali 33 

žiadostí o poskytnutie informácií. 

Z hľadiska enormného počtu zápisov pri niektorých trestných činoch, sme museli hľadať 

ďalší spôsob vyčlenenia jednotiek nezodpovedajúcich našej komparácii. O ktoré konkrétne 

ustanovenia TZ ide, uvádzame v nasledujúcej časti spolu s príslušnými štatistikami. Pre 

mimoriadne veľký počet zápisov by nebolo možné pri týchto trestných činoch vykonať analýzu 

súdnych rozhodnutí, preto sme sa pokúsili vyčleniť väčšiu časť rozhodnutí. Poskytnuté 

informácie od Analytického centra MSSR sme žiadali doplniť o bod 61. štatistického listu – druh 

trestu. Vo vzťahu k trestu zákazu činnosti pozorovať členenie na 5 možností – trest zákazu 

činnosti vedenia motorových vozidiel, výkonu zamestnania, výkonu povolania, výkonu funkcie 

 
4 Analytické centrum MS SR. Metodika vypĺňania ŠL-T. V znení verzie od 1.1.2021. str. 7 
5 Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, novelizoval okrem iného aj zákon 

č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a táto povinnosť sa zaviedla do § 82a. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/385/
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a iný. Následne sme vylúčili konania, v ktorých bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové 

vozidlá, nakoľko ide o trestné činy, ktoré sú veľmi často spojené so spôsobením dopravnej 

nehody. Oddelením týchto zápisov sme sa dostali na počet približný zápisom ostatných 

trestných činov, preto bolo možné následne pristúpiť k rozboru jednotlivých súdnych 

rozhodnutí, pre ďalšiu analýzu. 

Zo skúmaných trestných činov sa kvalifikačný znak závažnejším spôsobom konania 

nevyskytuje iba pri trestnom čine Neposkytnutia pomoci podľa § 177 TZ. V tomto prípade však 

vieme filtrovať štatistické zápisy rozdelením odsekov 1 a 2 daného paragrafu, nakoľko § 177 

ods. 2 je typickým príkladom špeciálneho subjektu.6 Uvedeným postupom je možná 

komparácia celkového počtu zápisov vo vzťahu k páchateľovi aj pri tomto trestnom čine. 

V rozbore budeme takisto pracovať aj so zápismi v bode 60 štatistického listu, do ktorého 

sa značí akým spôsobom bola vec vybavená, vzhľadom na právoplatné súdne rozhodnutie aj 

s prihliadnutím na výsledok odvolacieho konania. V tomto bode je možnosť vyznačiť kódy: 

odsúdenie, oslobodenie, zastavenie, upustenie od potrestania, podmienečné upustenie od 

potrestania, postúpenie inému orgánu, schválenie dohody o vine a treste, zmier a zastavenie, 

podmienečné zastavenie, upustenie podľa § 44 TZ, neuloženie trestu podľa § 286 TP.  

 

2. Štatistická analýza 
 

2.1 § 144, § 145, § 154 Trestného zákona 

Prvou analyzovanou skupinou trestných činov sú poruchové trestné činy proti životu. 

Z hľadiska subjektívnej stránky ide o úmyselné trestné činy. Konkrétne ide o ustanovenia 

Trestného zákona § 144 – Úkladná vražda, § 145 – Vražda a § 154 – Účasť na samovražde. 

Vzhľadom na subjekt trestného činu nás fenomenológia uvedenej skupiny zaujíma najmä kvôli 

prípadným úvahám de lege ferenda z hľadiska vykonania eutanázie, respektíve asistovanej 

samovraždy.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Porovnaj MENCEROVÁ, I. In: MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. 
aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heureka, 2015. ISBN 978-80-8175-011-5. str. 166 
7 Napriek tomu, že ide o podobné pojmy, nemožno ich zamieňať. Asistovaná samovražda spravidla označuje poskytnutie 
prostriedkov, napr. smrtiacej látky, samovrahovi, ktorý látku sám aplikuje. Naproti tomu eutanázia zahŕňa konanie osoby, ktorá 
spôsobí smrť inej osoby. 
Porovnaj KERECMAN, P. Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty. Bratislava: Eurounion, 1999. ISBN 80-88984-01-7. 
s. 123. 
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Graf č. 1 § 144 – Úkladná vražda, § 145 – Vražda, § 154 – Účasť na samovražde. 

  
Na grafe č. 1 popisujeme počet zápisov v štatistických listoch, ktoré boli vybavené inak 

ako oslobodením a postúpením inému orgánu, či zastavením, v období rokov 2006-2019. 

Celkovo teda zaznamenávame 443 páchateľov uvedenej skupiny trestných činov. Z hľadiska 

subjektu sme sa následne zamerali na skúmanie kvalifikačného znaku, závažnejší spôsob 

konania. Pri trestnom čine Úkladnej vraždy išlo o 3 páchateľov, avšak nami skúmaný znak – 

podľa písmena h) § 138 TZ – porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho 

zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona, naplnený nebol. 

Konštatujeme, že v jednom prípade išlo o spáchanie skutku surovým alebo trýznivým 

spôsobom8 a v dvoch prípadoch boli skutky spáchané organizovanou skupinou.9 

Trestný čin Vraždy obsahuje celkovo 389 zápisov, z ktorých až 28 skutkov bolo 

kvalifikovaných ako spáchaných závažnejším spôsobom konania. Z tohto počtu sme analýzou 

súdnych rozhodnutí zistili, že v 22 prípadoch bol skutok spáchaný surovým alebo trýznivým 

spôsobom10 a po jednom prípade bol naplnený závažnejší spôsob konania vlámaním,11 

organizovanou skupinou12 a  na viacerých osobách.13 Naproti zápisom trestného činu Úkladnej 

vraždy, pri Vražde musíme konštatovať, že v prípade 3 súdnych rozhodnutí sa nám nepodarilo 

získať odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií, preto táto analýza nie je úplná. 

Napokon trestný čin Účasť na samovražde obsahuje 2 zápisy, pričom ani v jednom z nich 

nefiguruje kvalifikačný znak závažnejší spôsob konania.  

P. Kováč konštatuje, že výkon eutanázie, ktorý by bol trestne stíhaný, prípadne by došlo 

k odsúdeniu páchateľa je v našich podmienkach zriedkavý.14 Toto tvrdenie potvrdzuje aj vyššie 

uvedená analýza. Nejde len o nulový počet odsúdených páchateľov, ale aj o skutočnosť, že 

podľa štatistických údajov, ktorými disponujeme, nebol žiadny páchateľ spod obžaloby za 

 
8 § 138 písm. c) Trestného zákona 
9 § 138 písm. i) Trestného zákona 
10 § 138 písm. c) Trestného zákona 
11 § 138 písm. e) Trestného zákona 
12 § 138 písm. i) Trestného zákona 
13 § 138 písm. j) Trestného zákona 
14 KOVÁČ, P. Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva. In: Via Practica, r. 2005, č. 4, ISSN 1336-4790. s. 
220 
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predmetné trestné činy, ktoré by boli spáchané s poukazom na § 138 písm. h) Trestného 

zákona, oslobodený, prípadne by bola vec postúpená inému orgánu, alebo by bolo trestné 

stíhanie súdom zastavené.  

 

2.2 § 149, § 157, § 158 Trestného zákona 

Druhú analyzovanú skupinu tvoria kulpózne trestné činy, teda tie, ktoré sú z hľadiska 

subjektívnej stránky spáchané z nedbanlivosti. Na nami sledovanom úseku hovoríme o troch 

trestných činoch; § 149 – Usmrtenie, § 157 a § 158 – Ublíženie na zdraví.  

 
Graf č. 2 § 149 – Usmrtenie, § 157 - 158 – Ublíženie na zdraví. 

 
V porovnaní s predošlým, ale najmä vo vzťahu k nasledujúcim grafom, vidieť 

z kvantitatívneho hľadiska enormnú prevahu zápisov vymedzených trestných činov. Trestný 

čin Ublíženie na zdraví patrí do 10 najčastejších trestných činov, za ktoré boli páchatelia 

odsúdení v roku 2019. Zároveň sa aj z dlhodobejšieho hľadiska zaraďuje približne na desiate 

miesto najčastejších kvalifikácii trestnej činnosti.15 Tieto poruchové trestné činy proti životu (§ 

149) a proti zdraviu (§ 157 a § 158) sú najčastejšie spájané so spôsobením dopravných nehôd. 

Z tohto dôvodu nebolo možné pri analyzovaní súdnych rozhodnutí postupovať spôsobom, že 

by sme si vymedzili skúmať iba rozhodnutia, v ktorých kvalifikácia obsahovala kvalifikačný 

pojem „závažnejším spôsobom konania,“ nakoľko kvalifikácia skutku vodiča, ktorý spôsobí 

dopravnú nehodu s následkom predpokladaným §§ 149, 157 alebo 158 obsahuje aj tento 

pojem, z dôvodu, že takýto vodič porušil povinnosť uloženú mu podľa zákona.16 Na základe 

toho, ako uvádzame v časti 1.2, sme odfiltrovali zápisy, pri ktorých bol páchateľom uložený 

trest zákazu činnosti, špecifikovaný ako zákaz viesť motorové vozidlá. Tento trest má súd 

povinnosť uložiť iba vo vymedzených prípadoch § 61 ods. 5 TZ.17 V ostatných situáciách zákon 

ponecháva možnosť súdu uložiť taký trest v prípadoch, „ak sa páchateľ dopustil trestného činu 

v súvislosti s touto činnosťou.18“ Napriek tomu, je bežnou súdnou praxou trest zákazu činnosti, 

spočívajúci v zákaze viesť motorové vozidlá, uložiť.  

Všetkým štatistikám nášho príspevku dominujú zápisy trestného činu podľa § 157 – až 

4 917 zápisov. S počtom 2 896 nasleduje § 158 a túto skupinu trestných činov uzatvára § 149 

 
15 Dáta získané zo štatistických ročeniek MS SR, zverejnené na < http://web.ac-mssr.sk/statisticke-rocenky/> 
16 Povinnosti vodičom dopravných prostriedkov ukladá, napr. zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ich porušením a spôsobením následku predpokladaným skutkovými podstatami trestných činov je naplnený 
predpoklad kvalifikačného pojmu podľa § 138 písm. h) Trestného zákona – porušenie dôležitej povinnosti uloženej vyplývajúcej z 
páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona. 
17 Ide o prípady spáchania TČ podľa § 289 v prípade vodičov dopravných prostriedkov, ktorí boli za tento skutok už dvakrát 
odsúdení. Druhým prípadom je spáchanie TČ podľa § 149 ods. 4 alebo 5 TZ, rovnako, vodičom dopravného prostriedku. 
18 § 61 ods. 2 Trestného zákona 
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s počtom zápisov 1 659. Ako vyplýva z Grafu č. 2, väčšina týchto trestných činov sa týkala 

skutkov spojených s dopravnými nehodami. Vyplýva to z toho, že celkovo iba v 82 prípadoch 

nebol uložený trest zákazu činnosti, konkrétne zákaz viesť motorové vozidlá. Následne sme 

pristúpili k analýze takto vymedzených súdnych rozhodnutí. Na základe toho sme zistili, že 3 

z 38 páchateľov odsúdených pre spáchanie trestného činu podľa § 157 a rovnako 3 páchatelia, 

ktorí boli odsúdení podľa § 149 TZ, boli zdravotníckymi pracovníkmi. Pri trestnom čine podľa 

§ 158 neevidujeme v sledovanom období žiadneho páchateľa, ktorý by bol zdravotníckym 

pracovníkom. V ostatných prípadoch odsúdených, ktorým nebol uložený trest zákazu činnosti 

– zákaz viesť motorové vozidlá konštatujeme, že išlo napríklad o pedagogických 

zamestnancov, poľovníkov, či pracovníkov obsluhujúcich stroje a zariadenia, napríklad 

vysokozdvižné vozíky. 

 

2.3 § 150, § 151, § 152 Trestného zákona  

Nasleduje skupina trestných činov Nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa §§ 150-

152 Trestného zákona. V uvedených ustanoveniach nachádzame štyri základné skutkové 

podstaty trestného činu Nedovoleného prerušenia tehotenstva, pričom zákonodarca pri každej 

vymedzil aj kvalifikačný znak, závažnejší spôsob konania, preto sa zameriame aj na komparáciu 

trestnej činnosti vzhľadom na subjekt – zdravotníckeho pracovníka. 

 

 
Graf č. 3 § 150-152 Nedovolené prerušenie tehotenstva. 

 
Na základe grafu č. 3 možno konštatovať, že predmetné zákonné ustanovenia nepatria 

k veľmi často napĺňaným, respektíve stíhaným skutkom, najmä v komparácii s predošlým 

grafom.  V sumáre sa v štatistikách uvádza 27 páchateľov, pričom za jednotlivé skutkové 

podstaty sú záznamy nasledovné: § 150 – 9 zápisov, § 151 – 13 zápisov, § 152 ods. 1 – 1 

zápis, § 152 ods. 2 – 3 zápisy a podľa § 152 nachádzame aj 1 zápis kvalifikovaný ako prečin 

Nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa § 152 ods. 1 písm. a), ods. 2, ods. 3 písm. a), b). 

Tento skutok je zároveň jedným z dvoch, pri ktorom sme skúmali kvalifikačný znak, závažnejší 

spôsob konania. V uvedenom prípade išlo o spáchanie skutku využitím tiesne, neskúsenosti, 

odkázanosti alebo podriadenosti.19 Z druhého rozhodnutia nám vyplynula kvalifikácia 

s poukazom na skúmaný § 138 písm. h) Trestného zákona, avšak musíme konštatovať, že ani 

 
19 § 138 písm. g) Trestného zákona 
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v danom prípade sa z hľadiska subjektu trestného činu nejednalo o zdravotníckeho 

pracovníka. Páchateľ spáchal tento prečin ako pedagóg, ktorý pri tom porušil svoju povinnosť 

podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.20 

Fakt, že trestný čin Nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa §§ 150-152 je skôr 

ojedinelý trestný čin dokazuje vyššie uvedený graf a príslušný rozbor. Podporujú to aj dostupné 

štatistické dáta. Podľa nich nebolo okrem uvedených 27 páchateľov, z ktorých bolo 21 

odsúdených a 6 uzavrelo dohodu o vine a treste, iným spôsobom ukončené súdne konanie 

voči nijakému páchateľovi. Teda žiadny páchateľ nebol za tento trestný čin za relatívne dlhé 

sledované obdobie súdom oslobodený, prípadne by bolo konanie voči nemu zastavené, či vec 

by skončila niektorým z ostatných spôsobov, ktoré sme uviedli v časti 1.2. 

 

2.4  § 159, § 160, § 161 Trestného zákona  

Štvrtú analyzovanú skupinu tvoria úmyselné trestné činy, ktoré sa však odlišujú 

z hľadiska následku. Spojili sme poruchové trestné činy podľa §§ 159-160 – Neoprávnené 

odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia a ohrozovací trestný čin podľa § 

161 – Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti. Učinili sme tak 

z hľadiska systému a prehľadnosti príspevku, z dôvodu predpokladaného nízkeho počtu 

zápisov uvedených trestných činov. Táto hypotéza sa nám rozborom súdnych štatistík 

potvrdila. Z poskytnutých dát nám vyplynuli 4 zápisy § 159 a po dva zápisy § 160 a § 161. 

Analýzou súdnych rozhodnutí sme však zistili, že v týchto 8 prípadoch došlo k chybe pri 

zápisoch. Štyri zápisy zaznamenávali paragrafové znenia starého Trestného zákona, teda išlo 

o trestné činy Korupcie a zvyšné zápisy obsahovali nesprávne zaznamenané § 157, resp. § 158 

Trestného zákona. Na základe uvedeného, preto konštatujeme, že za skúmané obdobie 

neevidujeme v súdnych štatistikách žiadnu odsúdenú osobu za trestný čin podľa § 159, §160 

alebo § 161.  

Napriek tomu, že o prípadoch nezákonných sterilizáciách žien rómskeho etnika na 

Slovensku rozhodoval už aj Európsky súd pre ľudské práva21, nulový počet zápisov nemusí 

nutne znamenať chybné štatistiky. Medializované prípady výkonov sterilizácii contra legem sa 

datujú prevažne k 90. rokom 20. storočia. Preto, ak aj došlo k podaniu obžaloby na osobu 

zodpovednú za výkon, skutok by bol posudzovaný podľa starého trestného zákona, účinného 

do 31.12.2005, ak by aj k odsúdeniu došlo po tomto dátume. Z tohto dôvodu sa tieto skutky 

nemohli premietnuť v našich štatistikách. 

Vo vzťahu k § 161 uvádzame, že ide o veľmi špecifickú skutkovú podstatu, ktorá plní 

v trestnom zákone najmä preventívnu funkciu v zmysle trestnoprávnej zásady nullum crimen 

sine lege. 

 

2.5  § 170, § 170a, § 170b Trestného zákona  

V poradí piatou skúmanou skupinou sú trestné činy podľa § 170 – Ohrozovanie zdravia 

nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami, § 170a –Neoprávnené 

zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami a § 170b – Falšovanie liekov a 

 
20 Rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 16.8.2017, sp. zn. 2T/116/2016 
21 MS SR. Rozhodnutie ESĽP v prípade Z. K. proti S. [cit. 21.1.2021] dostupné na: 
<http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1853> 
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zdravotníckej pomôcky. Ide o ohrozovacie trestné činy, ktorých subjektívna stránka je založená 

na úmyselnom konaní.  

 
Graf č. 4  § 170 – Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami, 

§ 170a – Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami a § 170b – 

Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky. 

 
Pri tejto skupine trestných činov opäť zisťujeme, že ide o značne nízky počet zápisov, čo 

môže byť spôsobené charakterom trestného činu, ale aj faktom, že trestné činy podľa § 170a 

a § 170b boli do našej legislatívy doplnené iba v novembri roku 2015 zákonom č. 397/2015 

Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným 

hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Oproti ostatným 

grafickým vyobrazeniam však pozorujeme zvýšený počet skutkov spáchaných závažnejším 

spôsobom konania. Pri trestnom čine Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a 

zdravotníckymi pomôckami podľa § 170 TZ evidujeme troch odsúdených páchateľov, pričom 

u jedného bol skutok kvalifikovaný ako spáchaný organizovanou skupinou a po dlhší čas.22 Za 

daný trestný čin evidujeme v štatistikách aj jednu osobu oslobodenú spod obžaloby. 

Neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami podľa § 170a 

TZ sa dopustilo 6 osôb. U dvoch z nich obsahovala kvalifikácia páchanie po dlhší čas23 

a u dvoch, kombináciu znakov po dlhší čas, na viacerých osobách a organizovanou skupinou.24 

Ako vyplýva z grafu, podľa § 170b neevidujeme v štatistikách žiadneho páchateľa. 

 

2.6  § 177 Trestného zákona 

V tejto časti neanalyzujeme skupinu trestných činov, ako v predchádzajúcich 

podkapitolách, ale iba jeden – Trestný čin Neposkytnutie pomoci podľa § 177 Trestného 

zákona. Ako sme uviedli v prvej časti, spomedzi skúmaných trestných činov sa iba v tomto 

prípade nevyskytuje kvalifikačný pojem závažnejší spôsob konania. Zameriavame sa na 

analýzu počtu zápisov tohto paragrafu so sústredením sa na komparáciu jeho jednotlivých 

odsekov. Zdravotníckeho pracovníka ako páchateľa je v tomto prípade možné odfiltrovať na 

základe skutkovej podstaty odseku 2, ktorá obsahuje špeciálny subjekt – osobu povinnú 

poskytnúť pomoc podľa povahy jej zamestnania.25 

 
Graf č. 5 § 177 – Neposkytnutie pomoci 

 
22 § 138 písm. b), j) Trestného zákona 
23 § 138 písm. b) Trestného zákona 
24 § 138 písm. b), i), j) Trestného zákona 
25 MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L. In: MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná 
časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heureka, 2018. ISBN 978-80-8173-057-3. str. 76 
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Na grafe č. 5 vidieť, že predmetný trestný čin možno charakterizovať ako zriedkavý. 

Uvedené možno podporiť tvrdením, že ide o ohrozovací trestný čin, ktorý je subsidiárnym 

k príslušným poruchovým trestným činom.26 Za skúmané obdobie evidujeme 27 odsúdených 

subjektov, pričom z toho počtu v 1 prípade išlo o kvalifikáciu podľa odseku 2. Rozborom 

predmetného rozhodnutia sme zistili, že tento jeden prípad predstavuje špeciálny subjekt – 

zdravotníckeho pracovníka.27 Okrem toho, vo vzťahu k odseku 2  zaznamenávame aj jeden 

zápis týkajúci sa oslobodenia spod obžaloby. V predmetnom prípade však nešlo 

o zdravotníckeho pracovníka, ale o pedagogického zamestnanca.28 

 

2.7  § 352a Trestného zákona 

Posledným analyzovaným je trestný čin podľa 352a – Falšovanie a vyhotovenie 

nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Ako sme spomenuli v prvej časti, ide o pomerne novú 

skutkovú podstatu, ktorá bola do právneho poriadku zavedená v júni 2019 s účinnosťou od 

1.8.2019. Zákonodarca tak učinil z dôvodu absencie trestnoprávnej zodpovednosti v prípadoch 

manipulácie so zdravotnou dokumentáciou.29 Na základe nami sledovaného obdobia rokov 

2006-2019, sme vopred nepredpokladali zápisy tohto trestného činu, keďže skutok by musel 

byť spáchaný po 1. auguste 2019, a zároveň by muselo byť vo veci právoplatne rozhodnuté 

do 31.12.2019. Tento krátky časový interval sa odzrkadlil na počte zápisov predmetného 

trestného činu v súdnych štatistikách, ktorý je 0. 

 

Záver 
Témou tohto príspevku je Štatistický pohľad na trestné činy v zdravotníctve. V prvej časti 

sme charakterizovali spôsob zberu štatistických dát vo všeobecnosti. Z hľadiska vybranej témy 

sme sa zamerali na dáta poskytované Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky, ktoré boli vyhodnotené ako najkomplexnejšie, najmä s akcentom na 

skúmanie subjektu – zdravotníckeho pracovníka. Pristúpili sme k vymedzeniu trestných činov, 

na ktoré sme sa z pohľadu štatistiky trestnej činnosti zamerali. Následne sme vykonali analýzu 

štatistického listu, do ktorého sú dáta zapisované. V tomto kroku sme zistili, že skúmaná 

 
26 KÁDEK, P. Trestné právo v zdravotníctve. Tretie doplnené a aktualizované vydanie Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-
80-8168-920-8. str. 143 
27 Trestný rozkaz Okresného súdu Komárno zo dňa 8.3.2010, sp. zn. 1T/72/2009 
28 Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 12.1.2011, sp. zn. 3To/308/2010 
29 Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 Z. z. 
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kategória – zdravotnícky pracovník, ako subjekt páchajúci trestnú činnosť nie je v štatistickom 

liste skúmaný. Na základe toho sme hľadali iné možnosti zisťovania uvedeného subjektu 

v príslušných štatistikách. Okrem trestného činu Neposkytnutia pomoci podľa § 177 Trestného 

zákona sme sa zamerali na skúmanie kvalifikačného znaku spáchanie skutku závažnejším 

spôsobom konania, konkrétne podľa § 138 písm. h) – porušením dôležitej povinnosti 

vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa 

zákona. Ani tento znak však netvorí samostatný bod štatistického listu, preto sme sa 

k relevantným dátam dostali iba skúmaním zápisov podľa príslušných skutkových podstát 

trestných činov. Následne sme vykonali analýzu súdnych rozhodnutí, ktorých zápisy obsahovali 

príslušný odsek a písmeno, ktoré zachytávalo znak, závažnejší spôsob konania. 

Na tom základe sme v druhej časti a jej príslušných podkapitolách vytvorili celkovo päť 

grafov, ktoré analýzu odzrkadľujú. Popisujeme v nich celkový počet zápisov, pričom v druhom 

stĺpci uvádzame koľko z nich spĺňa kvalifikovanú skutkovú podstatu – závažnejší spôsob 

konania (prípadne iné, podľa jednotlivých ustanovení). V popisoch grafov sme následne 

uviedli, pri koľkých sme analýzou súdnych rozhodnutí zistili, že išlo o skúmaný subjekt 

trestného činu – zdravotníckeho pracovníka. Konštatujeme, že počet zápisov, v ktorých by bol 

páchateľ skúmaný subjekt nie je významný. Z celkového počtu evidujeme podľa ustanovení 

Trestného zákona účinného od 1.1.2006 iba 7 odsúdených zdravotníckych pracovníkov za 

skúmané obdobie rokov 2006-2019.  

Za účelom prehľadnejšieho vyfiltrovania a skúmania trestnej činnosti v zdravotníctve, čo 

by mohlo poslúžiť ďalšiemu skúmaniu danej problematiky, je vítanou aktualizácia ŠL-T vo verzii 

od 1.1.2021, ktorá obsahuje kód zdravotníckeho pracovníka v bode 20 štatistického listu – 

sociálna skupina páchateľa. Požiadavku na takú aktualizáciu sme v decembri 2020 prezentovali 

Analytickému centru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré avizovalo, že dalo 

podnet na zapracovanie kódu zdravotníckeho pracovníka do príslušného bodu, čiastočne 

odôvodnenú našim tvrdením. Relevantné však podľa nášho názoru nie je zachytávanie trestnej 

činnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorý by nesúvisel s výkonom ich povolania, preto bolo 

podľa nášho názoru vhodnejšie zapracovať tento bod spôsobom, akým je v metodike 

zapracovaný aj iný kód – verejný činiteľ, ktorý sa vypĺňa len v prípade, ak je obvinený podľa 

obžaloby kvalifikovaný ako verejný činiteľ vo vzťahu k stíhanému skutku. Analogicky by bolo 

vhodná takáto úprava aj vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom, tento kód by sa vyznačil, 

iba v prípade spáchania trestného činu v súvislosti s výkonom povolania, čo však naplnené 

nebolo. Z tohto dôvodu, bude potrebné naďalej analyzovať konkrétne súdne rozhodnutia, pri 

ktorých by bol páchateľ v štatistickom liste označený ako „zdravotnícky pracovník,“ avšak 

komplex súdnych rozhodnutí bude dostupnejší. 

Rovnako by k lepšej analýze mohlo dopomôcť pridanie bodu, ktorý by zachytával 

kvalifikačný znak závažnejší spôsob konania. Samostatný bod pre spáchanie skutku 

z osobitného motívu podľa § 140 Trestného zákona v štatistickom liste nachádzame, preto aj 

kvalifikačný znak podľa § 138 je podľa nášho názoru vhodným prostriedkom skvalitnenia 

štatistických dát, na základe čoho by bolo možné v budúcnosti efektívnejšie pracovať 

s nástrojmi prevencie trestnej činnosti na úseku zdravotníctva, čím by bolo možné predchádzať 

ujme na zdraví a životoch pacientov.  
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Mariana POKORACZKA: Čo prináša novela nariadenia o vyšetrovaniach 

vykonávaných úradom OLAF? 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prinieslo prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, 

pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj 

proti podvodom. Príspevok sa zaoberá konkrétnymi oblasťami, ktoré so sebou prináša predmetná revízia 

nariadenia. Konkrétne ide o oblasti zmien v rámci administratívnych vyšetrovaní Európskeho úradu pre 

boj proti podvodom a spolupráce vo vzťahu k členským štátom Európskej únie a Európskej prokuratúry. 

V závere príspevok rieši otázku, čo prináša novela nariadenia o vyšetrovaniach vykonávaných úradom 

OLAF pre právny poriadok Slovenskej republiky? 

 

Abstract 

The article deals with the changes introduced by Regulation (EU, Euratom) 2020/2223 of the European 

Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, 

as regards cooperation with the European Public Prosecutor’s Office and the effectiveness of the 

European Anti-Fraud Office investigations. This article also deals with specific areas which result from 

revision of the Regulation. In particular, changes in administrative investigations of the European Anti-

Fraud Office (OLAF) and cooperation with European Union member states and European Public 

Prosecutor's Office (EPPO). In the end it deals with question, what does the revision of the Regulation 

on investigations conducted by OLAF bring to the national law of the Slovak Republic? 

 

Kľúčové slová: Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európska prokuratúra (EPPO), 

AFCOS, administratívne vyšetrovania 
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Úvod 

 

Čo prináša novela nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 

z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o 

spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom (ďalej len „nariadenie č. 2020/2223“) do slovenského právneho poriadku? Otázka, 

ktorú si kladieme v našom príspevku je dnes spojená s viacerými atribútmi, ktoré sa týkajú 

nastavenia systému administratívnoprávnej kontroly v Slovenskej republike. 

Na vyššie uvedenú otázku sme sa rozhodli nájsť odpoveď prostredníctvom analýzy 

jednotlivých ustanovení nariadenia č. 2020/2223. V rámci prvej kapitoly sa zameriame na 

definície jednotlivých právnych pojmov. Uvedieme predovšetkým krátky exkurz do vzniku 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom, jeho postavenie a právomoci v rámci 

administratívnych vyšetrovaní a vzťah k tzv. koordinačnému útvaru pre boj proti podvodom 

(AFCOS) v rámci Slovenskej republiky. Následne zanalyzujeme jednotlivé články nariadenia č. 

2020/2223, ktoré budeme komparovať s platnou právnou úpravou. 

Na záver budeme hľadať odpovede na otázku, ktorú si kladieme už v názve nášho 

príspevku, a síce, čo prináša novela nariadenia o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF 

a či je potrebné meniť národnú legislatívu vo vzťahu k jednotlivým atribútom nariadenia č. 

2020/2223. 

 

1  Vymedzenie úradu OLAF 

 

 Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad OLAF“), ktorému sa v našom 

príspevku venujeme, považujeme za potrebné bližšie predstaviť. Už z názvu by vedel každý 

povedať, že ide o orgán Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V tomto kontexte je však potrebné 

uvedomiť si, že úrad OLAF nie je samostatným orgánom EÚ, ale je súčasťou Európskej 

komisie, v rámci ktorej je nositeľom vyšetrovacích, resp. kontrolných právomocí. Hlavnou 

úlohou úradu OLAF je teda výkon administratívnych vyšetrovaní, ktoré sú vykonávané s cieľom 

zvýšiť úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom 

poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva.1 

Úrad OLAF vznikol na základe Rozhodnutia Komisie z 28. apríla 1999, ktorým sa 

zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (oznámené pod číslom dokumentu 

SEC(1999) 802), ako právny nástupca Útvaru pre koordináciu predchádzania podvodom, ktorý 

bol nástupcom Jednotky pre koordináciu predchádzania podvodom (UCLAF). Pôvodná 

Jednotka pre koordináciu predchádzania podvodom (UCLAF) vznikla ešte v roku 1988 ako 

súčasť Generálneho sekretariátu Európskej komisie a jej poslaním bolo zabezpečovanie 

spolupráce s národnými útvarmi pre boj proti podvodom, pričom poskytovala potrebnú 

koordináciu a pomoc pri riešení nadnárodne organizovaných podvodov. Dôležitým míľnikom 

pred vznikom úradu OLAF bolo prijatie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. 

decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie 

o ochrane finančných záujmov ES“),  ktoré je v platnosti dodnes. Toto nariadenie okrem 

 
1 Článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). 
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zavedenia všeobecne platného pojmu „nezrovnalosť“, uvádza aj všeobecné princípy správnych 

kontrol, sankcií, a premlčacích dôb. Avšak najdôležitejším medzníkom vo fungovaní úradu 

OLAF od jeho založenia bolo nepochybne prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti 

podvodom (OLAF) (ďalej len „nariadenie č. 883/2013“). 

Na tomto mieste je tiež potrebné uviesť, že okrem nariadenia č. 883/2013 jednotlivé 

právomoci úradu OLAF v rámci európskej legislatívy upravujú aj iné predpisy. Celkovú 

hierarchiu právnych predpisov, ktorou sa riadi úrad OLAF si môžeme vizuálne predstaviť 

nasledovne: 

 

 
 

 

Na vrchole tejto hierarchie stojí primárne právo EÚ, zastúpené článkom 325 Zmluvy 

o fungovaní EÚ. Na druhom stupni sa nachádza nariadenie č. 883/2013, ktoré stanovuje 

základné práva a povinnosti úradu OLAF. Nasleduje nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou, ktoré ustanovuje procesné 

postupy úradu OLAF pri realizácií kontrol a inšpekcií na mieste v jednotlivých členských štátoch. 

Poslednú kategóriu tvoria usmernenia a manuály, ktoré vydáva Európska komisia nielen vo 

vzťahu k vyšetrovaniam úradu OLAF, ale aj k nahlasovaniu nezrovnalostí, alebo podvodom a 

pochybeniam v oblasti verejného obstarávania.   

Pre účely tohto príspevku je potrebné zamerať sa na to, čo konkrétne znamená výkon 

administratívnych vyšetrovaní úradu OLAF, nakoľko tento pojem slovenský právny poriadok 

nepozná. V zmysle pôvodného článku 2 ods. 1, 4. bod nariadenia č. 883/2013 bol definovaný 

pojem „administratívne vyšetrovanie“ nasledovne: „administratívne vyšetrovania sú všetky 

inšpekcie, kontroly alebo iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré 

sú zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie 

protiprávneho charakteru vyšetrovaných činností; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté 

právomoci príslušných orgánov členských štátov začať trestné konanie.“  

Článok 325 Zmluvy o fungovaní EÚ

Nariadenie č. 883/2013 o 
vyšetrovaniach vykonávaných úradom  

OLAF 

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 o kontrolách a inšpekciách na 

mieste vykonávaných Komisiou

Usmernenia a manuály
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V zmysle tejto pôvodnej definície teda úrad OLAF vykonáva externé (článok 3 

nariadenia č. 883/2013) a interné administratívne vyšetrovania (článok 4 nariadenia 

č. 883/2013). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že externé administratívne vyšetrovania sú 

vykonávané v jednotlivých členských štátoch EÚ a interné administratívne vyšetrovania 

vykonáva úrad OLAF v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ. Vo vzťahu 

k jednotlivým kontrolám a inšpekciám na mieste, vyšetrovatelia postupujú v súlade 

s príslušnými nariadeniami a v súlade s pravidlami a postupmi dotknutého členského štátu a s 

procesnými zárukami ustanovenými v tomto nariadení. Toto ustanovenie v praxi znamená, že 

sa vyšetrovatelia musia prispôsobiť procesným postupom orgánov v daných členských štátoch. 

Vo vzťahu k SR, daná situácia môže prebiehať tak, že ak úrad OLAF požiada koordinačný útvar 

pre boj proti podvodom (AFCOS) o spoluprácu pri vykonaní kontroly na mieste, je povinný sa 

zároveň podriadiť postupom, ktoré pre AFCOS stanovuje národná legislatíva. 

Druhým pojmom, ktorý považujeme za potrebné v súvislosti s fungovaním úradu OLAF 

objasniť, je vyššie uvedený „koordinačný útvar pre boj proti podvodom (AFCOS)“. Označenie 

koordinačného útvaru pre boj proti podvodom bolo do legislatívy zavedené už v roku 1999.2 

Na tomto mieste je však potrebné uviesť, že žiadne nariadenie konkrétne nedefinovalo práva 

a povinnosti AFCOS-u. Pôvodný článok 3 ods. 4 nariadenia č. 883/2013, definoval len 

povinnosť určiť koordinačný útvar pre boj proti podvodom (AFCOS), ktorý bude zabezpečovať 

s úradom účinnú spoluprácu a výmenu informácií, a to aj informácií operačného charakteru. 

V rámci označenia AFCOS ide teda o orgán, ktorý má povinnosť spolupracovať s úradom OLAF 

a poskytovať mu potrebnú súčinnosť. V rámci Slovenskej republiky úlohu koordinačného úradu 

pre boj proti podvodom (AFCOS) plní Úrad vlády SR. 

 

 

 

 

2 Revízia nariadenia o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF 

 

Poslednú revíziu nariadenia, na ktorú sa v tejto časti príspevku zameriame, predstavuje 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou 

prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom.  

Predmetná novela nariadenia nadobudla účinnosť dňa 17. januára 2021, pričom 

jednotlivé novelizované, resp. doplnené články by sme mohli rozdeliť na 4 oblasti:  všeobecné 

ustanovenia (články 1, 2, 19); ustanovenia o vyšetrovaniach (články 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11); 

ustanovenia o spolupráci (články 12, 12a – 12g, 13); ustanovenia o organizácií úradu OLAF 

(články 9a, 9b, 15 - 17). 

 

 

2.1  Všeobecné ustanovenia 

 

 
2 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EURATOM) č. 1074/1999; 
SEK(2011) 343 v konečnom znení. Dostupné online dňa 29.03.2021 na stránke: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX:52011PC0135.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52011PC0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52011PC0135
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 Ako sme už uviedli, do tejto oblasti môžeme zaradiť tri novelizované ustanovenia. 

V prvom rade ide o článok 1 (Ciele a úlohy), v rámci ktorého sa dopĺňa všeobecná povinnosť 

pre nadviazanie a udržiavanie úzkych vzťahov úradu OLAF s Európskou prokuratúrou. 

Kľúčovou požiadavkou pre vznik Európskej prokuratúry bolo prijatie nariadenia Rady (EÚ) 

2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia 

Európskej prokuratúry.3 Primárnym prostriedkom na to, aby mohla Európska prokuratúra 

realizovať svoj mandát, bolo pred začatím jej fungovania potrebné zosúladiť jednotlivé právne 

poriadky členských štátov, a to vo vzťahu k hmotnoprávnym ustanoveniam trestných zákonov. 

Týmto zásadným krokom bolo prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, 

prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica o boji proti podvodom“).4   

Smernica o boji proti podvodom zadefinovala minimálne požiadavky týkajúce sa 

vymedzenia trestných činov a sankcií pokiaľ ide o boj proti podvodom a inému protiprávnemu 

konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Konkrétne zadefinovala podvod poškodzujúci 

finančné záujmy Únie,5 aktívnu a pasívnu korupciu a spreneveru.6  

 Nakoľko v rámci smernice o boji proti podvodom ide aproximáciu trestného práva, už 

pre jej prijatie bolo potrebné nájsť spoločný konsenzus naprieč všetkými členskými štátmi. 

V konečnom dôsledku, táto snaha bola veľmi úspešná, hoci sa na Európskej prokuratúre 

nezúčastňujú všetky členské štáty.7 Vznik Európskej prokuratúry teda okrem iného prispel 

k zadefinovaniu pojmu podvod a zároveň k rozdeleniu právomocí medzi jednotlivými 

inštitúciami EÚ. Uvedené demonštrujú aj konkrétne ustanovenia nariadenia č. 2020/2223, 

ktoré upravuje vzájomné vzťahy medzi Európskou prokuratúrou, kedy Európska prokuratúra 

bude vyšetrovať trestné činy v zmysle smernice o boji proti podvodom a úrad OLAF bude 

naďalej vykonávať administratívne vyšetrovania, pričom budú navzájom spolupracovať. 

 Vo vzťahu k článku 2 nariadenia č. 2020/2223 hlavnú zmenu predstavuje nová definícia 

pojmu administratívne vyšetrovania, ktorá zohľadňuje postavenie Európskej prokuratúry.8 

 Záverom, novelizovaný článok 19 upravuje postupy týkajúce sa podávania hodnotiacich 

správ Európskemu parlamentu a Rade a postupy, ktoré sa majú uplatniť v prípade potreby 

ďalšej revízie nariadenia č. 883/2013. 

  

2.2  Ustanovenia o vyšetrovaniach9 

 

V rámci ustanovení o externých vyšetrovaniach úradu OLAF10 boli prijaté podstatné 

zmeny. Konkrétne bola doplnená povinnosť hospodárskych subjektov spolupracovať s úradom 

OLAF počas vyšetrovania. Zároveň boli upravené postupy upravujúce situáciu, kedy 

hospodársky subjekt bráni výkonu kontroly. V takomto prípade je príslušný členský štát, 

 
3 Dostupné online dňa 29.03.2021 na stránke: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32017L1371.  
4 Smernica o boji proti podvodom bola do slovenského právneho poriadku implementovaná zákonom č. 214/2019 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
5 Článok 3 smernice o boji proti podvodom. 
6 Článok 4 smernice o boji proti podvodom. 
7 Na fungovaní Európskej prokuratúry sa podieľa 22 členských štátov EÚ, hoci pôvodne ich bolo len 16 (vrátane SR). 
8 Článok 2 ods. 4 nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení: „Administratívne vyšetrovania sú všetky inšpekcie, kontroly alebo 
iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 1 
a v prípade potreby na zistenie protiprávneho charakteru vyšetrovaných skutkov; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci 
Európskej prokuratúry ani príslušných orgánov členských štátov začať a viesť trestné konanie.“ 
9 Pre účely nášho príspevku sa zameriame na ustanovenia týkajúce sa externých vyšetrovaní úradu OLAF, nakoľko tieto majú 
priamy dopad na naše závery. 
10 Článok 3 nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32017L1371
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v ktorom je administratívne vyšetrovanie vykonávané, poskytnúť vyšetrovateľom potrebnú 

pomoc, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu a inšpekciu na 

mieste.11 

Ďalšou novinkou, týkajúcou sa vyšetrovaní úradu OLAF, je možnosť Európskej komisie 

vymáhať finančné prostriedky súvisiace s predmetnou kontrolou a inšpekciou na mieste od 

členského štátu, ktorý nespolupracuje s úradom OLAF. 

Avšak najpodstatnejšou zmenou, ktorú nariadenie č. 2020/2223 v rámci vyšetrovaní 

prináša, je právo úradu OLAF na prístup k informáciám dostupným v centralizovaných 

automatizovaných mechanizmoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania 

špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES12 a k záznamom o bankových transakciách.13 

V praxi toto ustanovenie znamená, že vyšetrovatelia úradu OLAF majú právo na prístup 

k bankovým údajom a k údajom o bankových transakciách vyšetrovaných subjektov. 

Jednotlivé články v rámci vyšetrovaní zároveň precizujú procesné záruky vo vzťahu ku 

kontrolovaným subjektom. Ide napríklad o právo dotknutej osoby na pomoc osoby podľa 

vlastného výberu.14 Dotknutou osobou na účely predmetného nariadenia je akákoľvek osoba 

alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných 

protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom 

vyšetrovania zo strany úradu.15 Takouto osobou môže byť dodávateľ prijímateľa finančných 

prostriedkov EÚ. Ide napríklad o situáciu, kedy bol spoločnosti ABC s.r.o. poskytnutý finančný 

príspevok na zlepšenie výroby. Táto spoločnosť finančné prostriedky použije na nákup stroja, 

ktorý zefektívni jeho výrobu. Tento stroj mu dodá spoločnosť XY s.r.o., ktorá teda v prípade 

administratívneho vyšetrovania, je povinná v tejto veci úradu OLAF poskytnúť akúkoľvek 

súčinnosť. 

V tejto časti je potrebné uviesť aj zmeny, týkajúce sa správ o vyšetrovaní úradu OLAF. 

K týmto správam môžu byť pripojené odporúčania pre členský štát. Tieto odporúčania môžu 

obsahovať disciplinárne, správne, finančné alebo justičné opatrenia, ktoré je členský štát 

povinný prijať.16 Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, novela dáva možnosť pripojiť 

k záverečnej správe odporúčania. Jednotlivé ustanovenia o justičných opatreniach tiež 

upravujú ustanovenia o spolupráci s Európskou prokuratúrou. Ide hlavne o prípady, kedy na 

základe správy o vyšetrovaní úradu OLAF bolo zistené, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného 

činu.  

 

 

2.3  Ustanovenia o spolupráci 

 

Ustanovenia nariadenia č. 2020/2223, ktoré upravujú spoluprácu by sme mohli rozdeliť 

do dvoch kategórií: spolupráca s členskými štátmi a spolupráca s úradmi a inštitúciami EÚ. 

 
11 Článok 3 ods. 6 nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení. 
12 Dostupné online dňa 29.03.2021 na stránke: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC.  
13 Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení. 
14 Článok 9 ods. 2 nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení. 
15 Článok 2 bod 4 nariadenia č. 883/2013. 
16 Článok 11 ods. 1 druhý pododsek nariadenia č. 883/2013 v novelizovanom znení. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC
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V prípade spolupráce s členskými štátmi je najpodstatnejšie doplnenie článku 12a do 

nariadenia č. 883/2013. Predmetné ustanovenie upravuje osobitné postavenie  koordinačných 

útvarov pre boj proti podvodom (AFCOS), ktoré musia mať jednotlivé členské štáty zriadené 

za účelom spolupráce s úradom OLAF. Predchádzajúca právna úprava postavenie AFCOS 

členských štátov uvádzala v rámci ustanovení o externých vyšetrovaniach (článok 3). Úprava 

uvedená v článku 12a je z nášho pohľadu vhodnejšia, nakoľko bližšie upravuje postavenie 

AFCOS členských štátov. Vždy sa dajú niektoré ustanovenia viac rozpracovať, avšak sme toho 

názoru, že už samotné vyčlenenie postavenia AFCOS je obrovským krokom vpred. 

Predchádzajúca právna úprava totiž neobsahovala bližšiu úpravu toho, čo konkrétne by mal 

AFCOS vo vzťahu k úradu OLAF vykonávať, mimo poskytovania povinnej súčinnosti. Uvedené 

demonštruje skutočnosť, že v každom členskom štáte EÚ má AFCOS iné postavenie 

a právomoci. 

Ako sme už uviedli v inej časti, Slovenská republika zriadila AFCOS na Úrade vlády SR. 

To, čo je pre účely nášho článku potrebné zvýrazniť, je druhá veta článku 12a ods. 1, v zmysle 

ktorej: „V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar 

pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.“ 

Z uvedeného vyplýva, že na účely tohto nariadenia je AFCOS orgánom, ktorý okrem 

povinnej súčinnosti úradu OLAF by mal byť zároveň adresátom správ o vyšetrovaní úradu OLAF 

a tiež orgánom, ktorý notifikuje Európskej komisii vnútroštátne orgány, ktoré sú mu povinné 

poskytnúť súčinnosť, napríklad v prípade prístupu k bankovým údajom. To samozrejme 

nevylučuje možnosť, aby išlo o AFCOS samotný. V prípade správ o vyšetrovaniach 

a jednotlivých odporúčaniach by sme sa mohli zamyslieť nad tým, komu všetkému sú určené. 

V prvom rade ide o príslušné generálne riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré je zodpovedné 

za prerokovanie danej správy s príslušným orgánom členského štátu. V druhom rade ide 

o samotný AFCOS členského štátu. Keďže ide o konkrétny výsledok administratívneho 

vyšetrovania sme toho názoru, že AFCOS by mal mať právo na prístup k správam o vyšetrovaní 

úradu OLAF už len z toho dôvodu, aby mohol skúmať najčastejšie porušenia pri čerpaní 

prostriedkov z rozpočtu EÚ. Zároveň, ak úrad OLAF sám neposkytne dotknutému orgánu 

členského štátu svoju správu, a to bez ohľadu na to, či správu zaslal AFCOS-u, je na mieste 

pochybnosť, či postupuje v súlade so zásadami, na ktorých je EÚ budovaná. V tomto prípade 

je potrebné zdôrazniť najmä to, že stále ide o administratívnoprávne vyšetrovanie, na základe 

výsledkov ktorého má zodpovedný orgán členského štátu vymáhať neoprávnene vyplatené 

finančné prostriedky. V prípade, ak správa o vyšetrovaní obsahuje trestnoprávne opatrenia, je 

samozrejme na mieste, že tieto sa poskytnú hlavne Európskej prokuratúre a justičným 

orgánom príslušného členského štátu, a to najmä ak sú niektoré osoby podozrivé zo spáchania 

trestného činu a na základe informácií uvedených v tejto správe by mohli mariť priebeh 

trestného konania. 

Vo vzťahu k článku 12a ods. 3 novelizovaného nariadenia č. 883/2013  je tiež potrebné 

spomenúť možnosť vykonávania koordinačných činností AFCOS-mi členských štátov spoločne 

s úradom OLAF a zároveň možnosť spolupráce medzi jednotlivými AFCOS-mi, čo vytvára 

prepojenú sieť jednotlivých orgánov členských štátov zapojených do spolupráce s úradom 

OLAF. 

Druhou oblasťou spolupráce je spolupráca s úradmi a inštitúciami EÚ. Vzhľadom na 

samotnú povahu nariadenia č. 2020/2223, hlavnou oblasťou, ktorej je venovaná zvýšená 

pozornosť je spolupráca úradu OLAF s Európskou prokuratúrou. Konkrétne ide o ustanovenia 
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upravujúce oznamovanie trestnej činnosti Európskej prokuratúre (článok 12c); neduplicitu 

vyšetrovaní (článok 12d); podporu, ktorú má úrad OLAF poskytovať Európskej prokuratúre 

(článok 12e) a prípady doplňujúcich vyšetrovaní (článok 12f). Všetky tieto ustanovenia, 

v spojení s článkom 12g nariadenia č. 2020/2223, ktorý upravuje povinnosť úradu OLAF 

uzavrieť s Európskou prokuratúrou Dohodu o spolupráci a vzájomné postupy pri výmene 

informácií, predstavujú základ pre vzájomnú spoluprácu oboch subjektov. Vo všeobecnosti by 

sme mohli povedať, že zásadné postavenie v tomto systéme má Európska prokuratúra, pričom 

úrad OLAF, ako jej partner bude poskytovať podporu pri jej činnosti. Ak by sme to vyjadrili 

expresívne, úrad OLAF bude vykonávať administratívneho vyšetrovateľa pre Európsku 

prokuratúru.  

V tejto časti je tiež potrebné uviesť, že článok 13 ods. 1 novelizovaného nariadenia č. 

883/2013  zmenil pôvodné ustanovenie o spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre justičnú 

spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu 

v oblasti presadzovania práva (Europol). V rámci spolupráce s týmito agentúrami úrad OLAF 

môže uzavrieť dohody o spolupráci a tiež si túto spoluprácu môžeme predstaviť ako sieť 

orgánov, ktoré budú poskytovať súčinnosť Európskej prokuratúre. 

 

2.4  Ustanovenia o organizácií úradu OLAF 

 

 Zásadnú zmenu, ktorá sa týka samotnej organizácie úradu OLAF, prinieslo doplnenie 

ustanovení o tzv. kontrolórovi procesných záruk (článok 9a). Existencia kontrolóra procesných 

záruk dopĺňa systém ochrany hospodárskych subjektov a dotknutých osôb  rámci výkonu 

administratívnych vyšetrovaní. Ide najmä o podávanie sťažností týchto subjektov vo vzťahu 

k dodržiavaniu procesných záruk v rámci vyšetrovaní úradu OLAF. Zároveň kontrolór 

procesných záruk monitoruje dodržiavanie procesných záruk príslušných subjektov. Z nášho 

pohľadu ide o jednoznačné posilnenie práv vyšetrovaných subjektov. V tomto smere len 

doplníme, že mechanizmus na podávanie sťažností upravuje článok 9b nariadenia 

č. 2020/2223.  

 V súvislosti s článkom 16 novelizovaného nariadenia č. 883/2013 dávame do pozornosti 

zmenu, týkajúcu sa výmeny názorov s inštitúciami EÚ. Do predmetného ustanovenia bola 

doplnená povinnosť prizvania hlavného európskeho prokurátora na výmenu názorov o politike 

úradu OLAF s predstaviteľmi Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie. Na toto 

rokovanie môžu byť tiež prizvaní zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, 

Eurojustu a Europolu. Otázka, ktorú si na tomto mieste kladieme je, prečo na toto stretnutie 

nie sú prizývaní aj čelní predstavitelia AFCOS-ov členských štátov? Z nášho pohľadu by takáto 

široká diskusia mohla mať pozitívny vplyv na smerovanie úradu OLAF do budúcnosti. Sme si 

vedomí toho, že takéto stretnutie je náročné na organizáciu, no nepochybne by nebolo na 

škodu. Prečo nebola táto možnosť do nariadenia doplnená však zostáva záhadou. 

 

3 Ktoré predpisy bude potrebné novelizovať?  

 

 V 2. časti článku sme sa pokúsili uviesť najdôležitejšie novinky, ktoré so sebou prinieslo 

nariadenie č. 2020/2223. Pre dopady na slovenskú legislatívu môžeme tieto ustanovenia 

zhrnúť do týchto oblastí:  
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1. Postavenie koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS); 

2. Spolupráca s úradom OLAF; 

3. Súčinnosť AFCOS-u SR poskytovaná úradu OLAF na účely jeho spolupráce s Európskou 

prokuratúrou; 

4. Poskytovanie prístupu k bankovým údajom a transakciám; 

5. Zabezpečenie uplatniteľnosti ustanovení týkajúcich sa procesných záruk. 

 

 

3.1  Postavenie koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS) 

 

 Podľa § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších právnych predpisov Úrad vlády SR zabezpečuje a 

koordinuje ochranu finančných záujmov EÚ. Úrad vlády SR úlohy spojené s koordináciou boja 

proti podvodom, podľa nariadenia č. 883/2013 plní prostredníctvom svojej organizačnej zložky 

- odbor Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“). 

 Vo všeobecnosti teda môžeme konštatovať, že na plnenie úlohy koordinačného útvaru 

pre boj proti podvodom Slovenská republika označila konkrétny orgán, ktorý je povinný plniť 

tieto úlohy. Nejde však o žiadnu novinku. Úrad vlády SR vykonáva tieto úlohy už od roku 2001. 

Ak sa však bližšie zameriame na to, čo vlastne znamená plnenie úloh AFCOSu, v rámci národnej 

legislatívy nájdeme aj ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú postavenie ONÚ OLAF, resp. 

Úrad vlády SR. Konkrétne máme na mysli právne predpisy: (1) zákon č. 292/2014 Z. z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; (2) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 

fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších právnych predpisov; (3) zákon č. 

280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o 

zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov a (4) zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (5) zákon č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov. 

 Okrem záveru, že jednotlivé povinnosti Úradu vlády SR v oblasti zabezpečenia 

a koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ v SR sú roztrieštené vo viacerých právnych 

predpisoch, môžeme konštatovať, že ďalšie osobitné úpravy postavenia AFCOS-u by boli 

zbytočné. Jednotlivé povinnosti, ktoré Úradu vlády SR z pozície AFCOS vyplývajú by však bolo 

podľa nás vhodnejšie upraviť do jedného právneho predpisu, ktorý by bol rozhodne 

prehľadnejším a ucelenejším nástrojom na jeho fungovanie. Čo sa týka spolupráce v oblasti 

koordinácie s AFCOS-mi členských štátov, nevidíme dôvod na ďalšiu právnu úpravu. 

Spolupráca medzi jednotlivými orgánmi členských štátov môže byť vykonávaná napríklad na 

základe dohôd o spolupráci, či prostredníctvom rôznych pracovných skupín. 

 

3.2  Spolupráca s úradom OLAF 

 

 Základný právny predpis, ktorý upravuje spoluprácu Úradu vlády SR s úradom OLAF je 

zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov (ďalej 

len „zákon č. 10/1996 Z. z.“). Ustanovenie § 2 ods. 4 zákona č. 10/1996 Z. z. uvádza: „Úrad 
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vlády plní úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie a spolupracuje s 

Európskym úradom pre boj proti podvodom. Pri plnení týchto úloh spolupracuje s orgánmi 

štátnej správy, ako aj s osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky vrátane 

prostriedkov Európskej únie. Tieto subjekty sú úradu vlády povinné poskytovať súčinnosť.“ 

 V tejto súvislosti si kladieme zásadnú otázku, a síce prečo zákonodarca upravil oblasť 

spolupráce s úradom OLAF práve v rámci zákona č. 10/1996 Z. z.? Odpoveďou sčasti môže 

byť to, že kontrolu v zmysle predmetného zákona možno v obmedzenom režime pripodobniť 

výkonu administratívnych vyšetrovaní. Avšak na rozdiel od úradu OLAF, Úrad vlády SR v zmysle 

zákona č. 10/1996 Z. z. nemôže vykonávať kontrolu hospodárskych subjektov, a teda fyzických 

a právnických osôb, ale len kontrolu orgánov štátnej správy. Na tomto mieste môžeme 

opätovne odporučiť, aby aj vzhľadom na prijaté zmeny nariadenia č. 883/2013, zákonodarca 

prijal legislatívny zámer na zákon, ktorý by osobitne upravoval všetky povinnosti, ktoré Úradu 

vlády SR súčasná legislatíva v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ ukladá. V prípade 

konkrétnych povinností, ktoré vo vzťahu ku kontrolám novela nariadenia č. 883/2013 

predpokladá, tieto rozoberieme v rámci osobitných kapitol. 

  

3.3  Súčinnosť AFCOS-u SR poskytovaná úradu OLAF na účely jeho spolupráce s 

Európskou prokuratúrou 

 

 Ako sme už vyššie uviedli, spolupráca medzi slovenským AFCOS a úradom OLAF je 

primárne upravená zákonom č. 10/1996 Z. z.. Otázkou však zostáva, čo v prípade, ak úrad 

OLAF bude požadovať od Úradu vlády SR súčinnosť na účely podpory pre Európsku 

prokuratúru? V takom prípade bude Úrad vlády SR zrejme postupovať v zmysle platných 

právnych predpisov. Zastávame teda názor, že súčasná legislatíva je na tento účel postačujúca, 

hoci by bolo efektívnejšie, ak by celá táto oblasť bola upravená jedným právnym predpisom. 

Ak však do budúcna bude vo vzťahu k prehodnoteniu politiky boja proti podvodom úrad OLAF 

požadovať od AFCOS-u iný typ dát, ako napríklad štatistické údaje, je zrejme na mieste 

zamyslieť sa nad tým, či by nebolo vhodné zaviesť efektívnejšiu spoluprácu medzi európskymi 

a národnými orgánmi. 

 

 

 

3.4  Poskytovanie prístupu k bankovým údajom a transakciám 

 

 Ako sme už v našom príspevku uviedli, úrad OLAF má oprávnenie požadovať od 

členských štátov prístup k informáciám dostupným v centralizovaných automatizovaných 

mechanizmoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 

2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo 

financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica 

Komisie 2006/70/ES17 a k záznamom o bankových transakciách. 

 Prístup úradu OLAF k informáciám uvedeným v centralizovaných automatizovaných 

mechanizmoch by mohol byť v rámci SR upravený pripravovaným zákonom o centrálnom 

 
17 Dostupné online dňa 29.03.2021 na stránke: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.141.01.0073.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2015%3A141%3ATOC
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registri účtov a o zmene a doplnení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.18 V tomto prípade však ešte nie je zrejmé, 

akým spôsobom bude tento register účtov fungovať, ktoré údaje bude obsahovať a či bude 

zabezpečený priamy prístup úradu OLAF do tohto systému. Predpokladáme však, že tento 

prístup bude sprostredkovaný, a teda v praxi to bude vyzerať tak, že úrad OLAF požiada 

konkrétny orgán, určený predmetným zákonom, o poskytnutie konkrétnej informácie. 

V prípade informácií o bankových transakciách bude musieť ísť len o prípady, keď je to 

absolútne nevyhnutné pre účely vyšetrovania. Ak vychádzame z premisy, že by týmto orgánom 

mal byť AFCOS, a teda Úrad vlády SR, dovolíme si vysloviť pochybnosť o správnosti takéhoto 

spôsobu poskytovania tak citlivých informácií, akými bankové údaje bezpochyby sú. Úrad vlády 

SR je svojím spôsobom politickým orgánom, ktorý poskytuje servis pre vládu SR. Ak bude mať 

prístup do systému, ktorý obsahuje údaje o bankových účtoch, existuje riziko, že by tieto údaje 

mohli byť zneužité na iný účel, na aký slúžiť majú. Z tohto dôvodu by sme zákonodarcovi 

odporučili, aby na plnenie tejto úlohy bol určený iný orgán, ako AFCOS SR. 

 

3.5  Zabezpečenie uplatniteľnosti ustanovení týkajúcich sa procesných záruk 

  

 V rámci tejto kapitoly sa musíme bližšie zamerať na výkon kontroly v zmysle zákona č. 

10/1996 Z. z.. Je nepochybné, že procesné záruky v rámci vyšetrovaní úradu OLAF sa priamo 

netýkajú výkonu kontrol Úradu vlády SR. Na druhej strane sme toho názoru, že by nebolo na 

škodu inšpirovať sa príslušnými ustanoveniami nariadenia č. 883/2013 pre účely zákona č. 

10/1996 Z. z.. Konkrétne máme na mysli absenciu úpravy situácie, kedy kontrolovaný subjekt 

odmieta poskytnutie súčinnosti kontrolnému orgánu. V prípade, ak je kontrolovaným štátny 

orgán, tak má kontrolný orgán možnosť využiť inštitút poriadkovej pokuty podľa § 16 zákona 

č. 10/1996 Z. z.. Aj tu by sme mohli mať pochybnosti o výške pokuty. Z nášho pohľadu je však 

podstatnejšie, že Úrad vlády SR nemôže vykonať kontrolu u konkrétnych fyzických 

a právnických osôb na účely ochrany finančných záujmov EÚ. V tomto prípade nielenže 

nemôže postupovať v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z., ale ani nemá aké procesné záruky 

dodržiavať. Zákon č. 10/1996 Z. z. nepochybne má svoje miesto v právnom poriadku SR. Avšak 

na účely výkonu kontroly na účely ochrany finančných záujmov EÚ je z nášho pohľadu 

„bezzubý“. 

 

Záver 

 

 V našom príspevku sme hľadali odpoveď na otázku, čo prináša novela nariadenia č. 

2020/2223 do slovenského právneho poriadku? Odpovede sme hľadali predovšetkým 

prostredníctvom právnej analýzy jednotlivých ustanovení predmetného nariadenia. V rámci 

prvej kapitoly sme sa zamerali na definície jednotlivých právnych pojmov. Uviedli sme ako 

vznikol OLAF, aké je jeho postavenie a právomoci v rámci administratívnych vyšetrovaní 

a súčasný vzťah k slovenskému AFCOS-u. V druhej kapitole sme analyzovali jednotlivé články 

nariadenia č. 2020/2223, ktorých prínos sme jednotlivé novelizačné články rozdelili do skupín: 

všeobecné ustanovenia (články 1, 2, 19); ustanovenia o vyšetrovaniach (články 3, 4, 5, 7, 8, 

 
18 Dostupné online dňa 29.03.2021 na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/4.  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/4
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9, 10, 11); ustanovenia o spolupráci (články 12, 12a – 12g, 13); ustanovenia o organizácií 

úradu OLAF (články 9a, 9b, 15 - 17). 

 Na základe zistení uvedených v druhej kapitole sme tieto porovnali so súčasnou 

právnou úpravou v rámci tretej kapitoly, kde konkrétne odpovedáme na to, ktoré slovenské 

právne predpisy by bolo vhodné pro futuro novelizovať. Pre lepšiu prehľadnosť sme analýzu 

platných právnych predpisov rozdelili do podkapitol podľa novelizačných ustanovení nariadenia 

č. 2020/2223. 

 Záverom môžeme konštatovať, že nariadenie č. 2020/2223 so sebou prináša viacero 

noviniek v oblasti postavenia koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (AFCOS), 

spolupráce s Európskou prokuratúrou, poskytovania prístupu k bankovým údajom 

a transakciám, či zabezpečeniu uplatniteľnosti ustanovení týkajúcich sa procesných záruk. 

 Z našej analýzy vyplývajú dva hlavné závery. Prvý je, že nariadenie č. 2020/2223 so 

sebou prináša špecifickú úpravu postavenia koordinačného útvar pre boj proti podvodom 

(AFCOS). Ako sme v našom príspevku uviedli, národné právne predpisy nekonzistentne 

upravujú postavenie Úradu vlády SR vo vzťahu k ochrane finančných záujmov Európskej únie. 

Podľa nášho názoru by bolo vhodné, aby de lege ferenda postavenie slovenského 

koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS) bolo upravené v jednom právnom 

predpise, ktorý by upravoval všeobecne všetky právomoci tohto útvaru (napr. koordinačné, 

kontrolné a pod.).  

Náš druhý záver sa týka potreby úpravy prístupu úradu OLAF k bankovým údajom 

a informáciám o bankových transakciách. Predpokladáme, že uvedené bude predmetom 

pripravovaného zákona o centrálnom registri účtov, ktorý už v súčasnosti vyvoláva viaceré 

otázky.19 V tomto prípade však ešte nie je zrejmé, ako bude tento register účtov fungovať. 

Predpokladáme však, že tento prístup bude sprostredkovaný, a teda v praxi to bude vyzerať 

tak, že úrad OLAF požiada konkrétny orgán, určený zákonom, o poskytnutie konkrétnej 

informácie. V prípade informácií o bankových transakciách bude musieť ísť len o prípady, keď 

je to absolútne nevyhnutné pre účely vyšetrovania úradu OLAF. Ak by však týmto orgánom 

mal byť AFCOS, a teda Úrad vlády SR, predpokladáme, že to vyvolá búrlivú reakciu nielen 

odborníkov, ale aj verejnosti. Z dôvodov, ktoré sme uviedli v našom príspevku by sme preto 

odporučili zákonodarcovi, aby uvedenú povinnosť zabezpečoval nezávislý orgán, pri ktorom 

nebude existovať riziko úniku týchto informácií (napr. Finančná spravodajská jednotka Prezídia 

policajného zboru).  
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Samuel ŽILKA: K slobode prejavu a hanobeniu národa, rasy a presvedčenia 

 

Abstrakt 

Príspevok rozoberá trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia ako obmedzenie slobody prejavu. 

Krátko sa zameriava na teoreticko-právne východiská a na európsku doktrínu aktívnej intolerancie. 

Následne analyzuje dve vybrané rozhodnutia vo veci trestného činu hanobenia národa, rasy 

a presvedčenia. Tieto rozhodnutia skúma z hľadiska legitímneho obmedzenia slobody prejavu. Cieľom 

príspevku je načrtnúť možné problémy pri aplikácia trestného činu hanobenia národa, rasy a 

presvedčenia v súvislosti so slobodou prejavu. 

 

Abstract 

The article discusses the crime of defamation of a nation, race and belief as a restriction of freedom of 

speech. The article briefly focuses on theoretical and legal background and on the European doctrine of 

active intolerance. Then the article analyses two selected decisions on the crime of defamation of a 

nation, race and belief. These decisions examine in the light of a legitimate restriction on freedom of 

expression. The aim of the article is to outline possible problems in the application of the crime of 

defamation of a nation, race and belief in connection with freedom of expression. 

 

Kľúčové slová : sloboda prejavu, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, extrémizmus 
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Úvod 

 

Sloboda prejavu, diskusia, tolerancia či pripustenie iného názoru – všetky tieto hodnoty 

patria k základom demokracie. Trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia (patriaci 

pod trestné činy extrémizmu) zneužíva tieto hodnoty a porušuje práva iných. Určité teoretické 

hranice medzi slobodou prejavu a jej protiprávnym zneužitím už existujú. Stále však musíme 

skúmať ich praktickú realizáciu. 

V tejto otázke sa odborná verejnosť v jednotlivých prípadoch niekedy nezhoduje. Tento 

príspevok má za cieľ preskúmať práve tieto hraničiace situácie, na ktorých nie je zhoda. 

V prvom rade vymedzíme základné východiská problematiky. Následne rozoberieme dve 

vybrané súdne rozhodnutia (v ktorých sa posudzovalo naplnenie znakov trestného činu 

hanobenia národa, rasy a presvedčenia), pričom pozornosť budeme venovať slobode prejavu. 

 

 

1  Teoreticko-právne východiská 

 

 

1.1  Sloboda prejavu a hanobenie národa, rasy a presvedčenia 

 

 „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“1 Sloboda prejavu je 

ústavnoprávny inštitút, ktorý je pod ochranou základného zákona štátu – Ústavy Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Ústava“). Sloboda prejavu 

má dva kľúčové komponenty: slobodu a prejav. Na účely tohto príspevku použijeme 

nasledujúcu stručnú definíciu slobody: „Sloboda je v tom, že človek môže robiť všetko, čo 

inému neškodí.“2 Druhý komponent - prejav môžeme definovať ako „každé správanie človeka, 

ktorým vyjadruje názor, postoj k svojmu okoliu a udalostiam minulým, prítomným alebo 

budúcim.“3 

„Cenzúra sa zakazuje. Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno 

obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu 

práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a 

mravnosti.“4 

Podmienky na obmedzenie slobody prejavu môžeme rozdeliť na formálne a materiálne. 

Formálnou podmienkou je zákon (resp. určenie obmedzenia slobody prejavu v zákone). Takým 

zákonom je napríklad aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Trestný zákon“). Materiálne podmienky sú dve: podmienka nevyhnutnosti 

obmedzenia slobody prejavu a podmienka legitímneho účelu (dôvodu). Nevyhnutnosť 

znamená naliehavosť spoločenskej potreby prijať obmedzenie. Obmedzenie je nevyhnutné, ak 

cieľ nemožno dosiahnuť inak. Legitímny účel (dôvod) je napríklad ochrana práv a slobôd iných. 

Ústavný súd štandardne aplikuje tzv. test proporcionality, ktorý má tri kroky. Prvý krok: 

identifikácia účelu zásahu do základného práva a test vhodnosti tohto zásahu na dosiahnutie 

 
1 Čl. 26 ods. 1 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
2 DRGONEC, J. 2013. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 22. 
3 Tamže. 
4 Čl. 26 ods. 3 a 4 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
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účelu. Druhý krok: test nevyhnutnosti. Tretí krok: test proporcionality (vyvažovanie dvoch 

v kolízii stojacich práv a následné uprednostnenie jedného z nich v konkrétnom prípade).5 

Ústava teda výslovne zakotvuje možnosť obmedziť slobodu prejavu zákonom (formálna 

podmienka). Takýmto obmedzením sú napríklad trestné činy extrémizmu, ktoré sú taxatívne 

vymedzené v § 140a Trestného zákona.6 Ide napríklad o prejav sympatie k hnutiu 

smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 

alebo o podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.7 

V tomto príspevku sa zameriame práve na § 423 Trestného zákona – trestný čin 

hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Základná skutková podstata znie: „Kto verejne hanobí 

a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo b) skupinu osôb alebo 

jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, 

etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie 

alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.“8 

Toto ustanovenie Trestného zákona poskytuje ochranu základným právam a slobodám. 

Chráni rovnoprávnosť človeka bez ohľadu na jeho národnú, etnickú, rasovú, náboženskú alebo 

inú príslušnosť (nechráni politické, ekonomické a sociálne skupiny). Chráni pred útokmi proti 

verejnému hanobeniu. Hanobenie je hrubé, urážlivé a subjektívne znevažovanie urážlivým 

konaním alebo urážlivými výrokmi. Urážlivosť vyplýva z obsahu alebo zo spôsobu prejavu, 

alebo z okolností, za ktorých bol prejav urobený. O hanobenie však nepôjde, ak sa konštatuje 

objektívne existujúci fakt.9 

 

 

1.2  Európska doktrína aktívnej intolerancie 

 

Vyššie vymedzené obmedzenie slobody prejavu je plne v súlade s európskou doktrínou 

aktívnej intolerancie. Podľa nej ak spoločnosť nemieni tolerovať určité intolerantné prejavy, 

môže ich postaviť mimo zákon (resp. trestnoprávne postihovať). Ide o realizáciu konceptu tzv. 

obranyschopnej demokracie. Európsky súd pre ľudské práva uznal realizáciu tohto konceptu 

za legitímny cieľ.10 

Garancia slobody prejavu sa vzťahuje aj na šokujúce či urážajúce prejavy. Avšak len do 

určitej miery. Verejný záujem na bezpečnosti a poriadku, na predchádzaní zločinnosti 

podnecovanej extrémistickými prejavmi, či na ochrane osobnostných práv dotknutých osôb 

prevyšuje nad právom slobody prejavu. Preto sa takýmto (vymedzeným urážajúcim) prejavom 

ochrana neposkytuje a môžu byť trestnoprávne postihované.11 

Naproti tomu sloboda prejavu v USA je v tejto veci obmedzená menej. V USA v zásade 

platí, že obmedziť slobodu prejavu je možné iba ak bezprostredne hrozí násilie alebo porušenie 

práva. Je teda možné, že niektoré prejavy, ktoré sú trestnými činmi extrémizmu 

v kontinentálnej Európe, sa v USA nepovažujú za protiprávne činy.12 

 
5 DRGONEC, J. 2013. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 143 – 152. 
6 § 140a zákona z 20. mája 2005 č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
7 ČENTÉŠ, J. a kol. 2020. Trestný zákon : Veľký komentár. 5. aktualizované vydanie. Žilina : Eurokódex, 2020, s. 944 – 955. 
8 § 423 ods. 1 zákona z 20. mája 2005 č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
9 ČENTÉŠ, J. a kol. 2020. Trestný zákon : Veľký komentár. 5. aktualizované vydanie. Žilina : Eurokódex, 2020, s. 953 – 954. 
10 HERCZEG. J. 2011. Tolerance intolerantních – svoboda projevu versus rasizmus. Justičná revue, 63, 2011, č. 8-9, s. 1038. 
11 PETRÍK, M. 2004. Sloboda prejavu a fašistické, rasistické a iné extrémistické prejavy. Justičná revue, 56, 2004, č. 4, s. 422. 
12 HERCZEG. J. 2011. Tolerance intolerantních – svoboda projevu versus rasizmus. Justičná revue, 63, 2011, č. 8-9, s. 1033. 
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Zástancovia tejto koncepcie veria v silu neobmedzenej slobody prejavu, ktorá na voľnom 

trhu myšlienok zaistí víťazstvo dobra nad zlom. Skúsenosti Európy z 20. storočia túto tézu 

vyvracajú (Európa má inú historickú skúsenosť ako USA). Preto má Európa zvýšenú citlivosť 

a je viac ostražitá voči akýmkoľvek prejavom rasizmu, extrémizmu, atď. Trestné činy 

extrémizmu, resp. rasizmus je antidemokratický zo svojej podstaty – odopiera iným základné 

práva a slobody. Prejavy rasizmu sú emočnou prípravou násilia. Nie je možné čakať, až sa táto 

hrozba naplní. Je potrebné eliminovať extrémizmus v zárodku.13 

 

2  Rozhodovacia činnosť súdov 

 

Pri niektorých skutkoch je právna kvalifikácia pomerne jednoduchá. V prejavoch typu 

„vyjebaní židia“14, alebo „pojebaní Cigáni ... všetkých cigánov skurvených vystrieľa[m]“15, alebo 

„Vy čierne opice, vráťte sa späť, odkiaľ ste prišli, na Slovensku nemáte žiadne práva, ste len 

čierne opice s bielymi zubami“16 je posúdenie protiprávneho konania jednoduché. Samozrejme 

súd skúma všetky okolnosti a kontext skutku. Každopádne na posúdenie samotného prejavu 

v týchto prípadoch vôbec nie je potrebné ustanovovať znalca (ide o zjavné hanobenie). Preto 

sa nebudeme zaoberať výrokmi, pri ktorých sa stret slobody prejavu a trestného činu 

hanobenia národa, rasy a presvedčenia dá posúdiť už z gramatického výkladu či významu. 

Pre hlbšiu analýzu sme si vybrali dve rozhodnutia, v ktorých sa posudzovalo, či boli 

naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. 

Tieto rozhodnutia majú mnoho právnych (aj neprávnych) aspektov – my sa však v tomto 

príspevku budeme sústrediť iba na posudzovanie konfliktu slobody prejavu a hanobenia 

národa, rasy a presvedčenia. 

 

 

2.1  Prvý analyzovaný prípad 

 

V prvom analyzovanom prípade páchateľ v rámci živého vysielania rádia Frontinus ako 

hosť v danom rádiu uviedol, že: „...prioritná téma v súčasnosti pre mňa je ... tá problematika 

cigánskeho teroru na východnom Slovensku, ... poznáme tie prípady z východného Slovenska, 

kedy dospelí cigáni nahovoria maloletých - povedzme do trinásť rokov, ktorí nepodliehajú 

trestnej zodpovednosti, aby páchali rôznu trestnú činnosť... ...v Spišskej Belej je tá osobitná 

škola asi z 95 % tvorená týmto etnikom, keď sa tam otvorili dvere, vyleteli - bolo to jednoducho 

- ako keby sme boli v zoologickej záhrade... ...keď hovoríme o ... európskych fondoch... jedna 

z najbláznivejších čiastok, aké Róbert Fico za svoju kariéru dokázal vytvoriť... budem čerpať 

zo zdroja knihy prof. L. z Prešovskej univerzity, ktorý je môj asistent a jasne sa tam uvádza, 

že Róbert Fico schválil na roky 2013 až rok 2020 nejaký Akčný plán rozvoja rómskej komunity, 

a na tento plán bolo použitých 300 mil. Eur! Opakujem - 300 mil. Eur z Eurofondov, ale aj 

čiastka nejakých 10 alebo 20 % je zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z toho 150 mil. 

eur sa použije iba na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít, z cigánskych osád, to zn. 

ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič; práve 

naopak - rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém, 

 
13 REPÍK, B. 2004. Svoboda projevu versus rasizmus ve štrasburské judikatuře. Trestněprávní revue, 2004, č. 2, s. 48. 
14 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 10. 10. 2019 sp. zn. 1T/25/2019. 
15 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 5. 12. 2019 sp. zn. 2T/36/2019. 
16 Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo dňa 4. 9. 2019 sp. zn. 4T/18/2019. 
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tak týmto ľuďom vláda daruje 150 mil. Eur iba na ich bývanie ... my to investujeme do ľudí, 

ktorí nám v budúcnosti neprinesú nič.“17 

Po podaní obžaloby na prvostupňový súd – Špecializovaný trestný súd (ďalej ako „ŠTS“) 

sa obžalovaný bránil argumentom slobody prejavu. Tvrdil, že v žiadnom prípade nekritizoval 

Cigánov ako celok a ako etnickú skupinu. Poukazoval iba na trestnú činnosť jednotlivcov, ktorí 

sú zhodou okolností príslušníkmi tohto etnika. Obžalovaný tvrdil, že išlo iba o vecnú kritiku 

pozitívnej diskriminácie. Taktiež tvrdil, že pozná mnoho slušných Rómov.18 

 ŠTS rozhodol, že výroky mali v kontexte celého vystúpenia v rádiu rasistický charakter. 

Výroky obžalovaného jednoznačne smerovali proti konkrétnej rómskej menšine. Tú páchateľ 

predstavil ako príťaž pre spoločnosť bez akejkoľvek pozitívnej perspektívy. To potvrdzoval aj 

znalecký posudok, ktorý bol vyhotovený na žiadosť súdu. Avšak ŠTS sa domnieval, že tento 

posudok ani nebolo potrebné zadovažovať. Pretože aj z gramatického výkladu a významu 

prejavu obžalovaného si vedel urobiť úsudok ŠTS aj sám. Ďalej členenie ľudí na asociálov 

a tzv. slušných Rómov je podľa ŠTS len klasický koncept skrytého, maskovaného rasizmu so 

snahou vyhnúť sa trestnoprávnej zodpovednosti. ŠTS ustálil, že cieľom prejavu bolo hanobiť 

rómsku komunitu. ŠTS odôvodnil zásah do slobody prejavu tým, že slovenský právny poriadok 

to pripúšťa. Dospel k názoru, že prejav bol znevažujúci a rasistický. Zásah do slobody prejavu 

prechádza testom proporcionality. ŠTS uzavrel, že sloboda prejavu má mantinely, hranice, 

ktoré páchateľ svojimi prejavmi v rádiu výrazne prekročil. ŠTS odsúdil obžalovaného za 

hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Taktiež za trestný čin podnecovania, hanobenia 

a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, 

etnickej skupine alebo pôvodu rodu (podľa § 424a ods. 1 písm. a) Trestného zákona účinného 

do 31. decembra 2016). Obžalovaného potrestal (vzhľadom na jeho pomery) peňažným 

trestom vo výmere 5 000 eur.19 

 Obžalovaný sa odvolal. V odvolaní uviedol, že prejav v rádiu nebude kladne prijatý 

každým občanom Slovenska, avšak určite neprekračuje hranice vytýčené Trestným zákonom. 

Uviedol, že výroky nie sú spôsobilé hanobiť etnickú skupinu, pretože sa nedotýkajú celej 

etnickej skupiny, ale len určitých jednotlivcov z tejto skupiny. Rozhodujúce kritérium prejavu 

bolo podľa obžalovaného systematické porušovanie zákona, nie príslušnosť k etniku. 

Obžalovaný sa bránil, že sloboda prejavu sa uplatňuje aj vo vzťahu k prejavom, ktoré urážajú, 

šokujú či znepokojujú časť obyvateľstva. Ďalej uviedol, že si to vyžaduje pluralizmus, 

znášanlivosť a veľkorysosť. Bez nich nemožno hovoriť o demokratickej spoločnosti. Podľa 

obžalovaného kritika smerovala voči príslušníkom etnika, ktorí žijú asociálne, nie voči všetkým 

príslušníkom etnika. Obžalovaný tvrdil, že v kritike nie je etnický princíp, ale princíp asociálneho 

života. Preto podľa obhajoby nebola naplnená subjektívna stránka trestného činu – úmyselné 

zavinenie.20 

 Odvolací súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej ako „NS SR“) dospel k záveru, 

že odvolanie nie je dôvodné a odvolanie obžalovaného zamietol. Aj NS SR si kládol otázku 

(totožne ako ŠTS), či bolo vôbec potrebné ustanovovať znalca, keďže v rámci celého kontextu 

prejavu v relácií boli výroky obžalovaného zjavne urážajúce, nevraživé a vyvolávajúce 

nenávisť. Potvrdil, že už z gramatického výkladu a významu bolo možné posúdiť povahu 

a charakter výrokov. Ochrana slobode prejavu (uplatnená ako zásterka pre nenávistné 

 
17 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 3. septembra 2019 sp. zn. 2To/10/2018. 
18 Tamže. 
19 Tamže. 
20 Tamže. 
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prejavy) nebola poskytnutá, pretože išlo o zneužitie slobody prejavu. NS SR je oprávnený 

vydať konečné rozhodnutie o zlučiteľnosti obmedzenia slobody prejavu so samotným právom 

na slobodný prejav (pritom je pod európskym dohľadom orgánov ochrany práva – ktorý zahŕňa 

legislatívu, ako aj rozhodnutia). Ak niekto šíri hanobiaci obsah v médiách, dochádza 

k legitimizácii týchto postojov ako niečoho normálneho. Napriek tomu je takéto 

konanie škodlivé, nebezpečné a protiprávne. Osoby, ktoré ich šíria získavajú pocit, 

že ich názory sú nielen akceptované, ale aj správne a dôvodné. Niektorí sú na ich 

základe ochotní aj konať. Preto NS SR dospel k záveru, že obmedzenie je 

nevyhnutné, dôvody obmedzenia sú relevantné a dostatočné, a opatrenie je 

primerané sledovanému cieľu. Prejavy obžalovaného v teste proporcionality 

neobstáli. NS SR konštatoval, že útok – prejav bol zovšeobecňujúci. NS SR odvolanie 

obžalovaného odmietol a potvrdil právnu kvalifikáciu skutku, tak ako to uviedol prvostupňový 

ŠTS. Zároveň zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur (vzhľadom na pomery 

obžalovaného). Rozsudok nadobudol právoplatnosť.21 

  

 

2.2  Druhý analyzovaný prípad 

 

V druhom analyzovanom prípade bol obžalovaný v predvolebnej kampani autorom 

a distribútorom letákov, v ktorých sa okrem iného uvádza nasledovné: „S tvojou dôverou určite 

dokážem odstrániť nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými 

ľuďmi!“ Obžalovaný nechal tieto letáky nalepiť na rôznych verejne prístupných miestach 

v Banskej Bystrici. Bol trestne stíhaný za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.22 

Prvostupňový súd – Okresný súd Banská Bystrica – zastavil trestné stíhanie. Dospel 

k záveru, že nebolo nepochybne preukázané, že skutok spáchal obvinený. Prokurátor podal 

sťažnosť. Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a sám rozhodol 

vo veci. Krajský súd zastavil trestné stíhanie s odôvodnením, že skutok nie je trestným činom 

a nie je dôvod na postúpenie veci. Dospel k záveru, že skutok nie je namierený proti rómskeho 

etniku. Ďalej že obvinenému nešlo o Rómov ako etnikum v celku, ale iba o tých ktorí sa 

priživujú a napokon nejde len o parazitujúcich z tohto etnika, ale aj z väčšinového 

obyvateľstva, čo je zdôraznené spojkou „nielen“.23 

Proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici podala ministerka spravodlivosti 

dovolanie v neprospech obžalovaného. Argumentovala, že obžalovaný hanobil Rómov, nakoľko 

spojil prívlastok „cigánskych“ s termínom „parazitov“. Tým smeroval k tomu, aby v ľuďoch 

vyvolal dojem, že práve z tohto etnika pochádzajú paraziti a zdôraznil, že mu ide práve 

o Rómov. Pojem „cigáň“ použil v zrejmom urážlivom význame. Obžalovaný v reakcii na 

dovolanie tvrdil, že výrok nie je spôsobilý hanobiť rómske etnikum. Výraz „cigánskych“ sa 

podľa obžalovaného používa aj medzi samotnými Rómami. Výrok nehovorí o rómskom etniku 

ako celku. Argumentoval, že podstatou pri posudzovaní výroku je slovo „nielen“ – čím chcel 

zdôrazniť, že jeho program je zameraný aj na parazitov z iných etník. Tvrdil, že ministerka 

neuviedla argumenty alebo dôkazy, ktoré by preukazovali jeho úmysel hanobiť etnikum, 

pričom tento úmysel ministerka dôvodila len zo samotného textu.24 

 
21 Tamže. 
22 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. 3. 2013. sp. zn. 4 Tdo 49/2012. 
23 Tamže. 
24 Tamže. 
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NS SR dovolanie odmietol. NS SR sa nestotožnil s tvrdením, že obžalovaný naplnil 

skutkovú podstatu trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Čo sa týka 

subjektívnej stránky – NS SR tvrdí, že preukazovanie zavinenia je v praxi veľmi zložité. 

Zavinenie spočíva na zložke poznania a vôle. Navonok je poznateľné len samotnou výpoveďou 

páchateľa, alebo tým, že sa prejaví v správaní páchateľa. Úmysel je nutné preukázať. Záver 

o úmysle možno urobiť z objektívnych skutočností – z povahy činu, spôsobu vykonania, atď., 

alebo z okolností subjektívnej povahy – pohnútka, motív, atď. NS SR uviedol, že obžalovanému 

nebol bez akýchkoľvek pochybností preukázaný úmysel hanobiť Rómov. NS SR konštatoval, 

že obvinenému nebola preukázaná subjektívna stránka, keďže úmyselné 

zavinenie, podľa NS SR, nemožno vyvodiť výlučne z textu použitého výroku, ako sa 

domnieva ministerka.25 Avšak ako sme uviedli v prvom príklade, ŠTS a NS SR sa domnievajú, 

že aj z gramatického výkladu a významu prejavu sa dá posúdiť povaha a charakter výrokov. 

Preto si myslíme, že tento názor, že obžalovanému sa nedá preukázať subjektívna stránka 

(úmysel) z výroku, je prekonaný. Samozrejme pri každom skutku je nevyhnutné preskúmať 

všetky jeho okolnosti. 

Toto uznesenie bolo v laickej a odbornej verejnosti (podľa nášho názoru oprávnene) 

kritizované. Obvinenému nebol (podľa súdu) preukázaný úmysel bez akýchkoľvek 

pochybností. Každopádne toto uznesenie ilustruje náročnosť trestného postihu trestného činu 

hanobenia národa, rasy a presvedčenia z hľadiska subjektívnej stránky. 

Čo sa týka objektívnej stránky, ministerka v dovolaní uviedla, že obžalovaný hanobil 

Rómov, nakoľko spojil prívlastok „cigánskych“ s termínom „parazitov“. Podľa dovolania pojem 

„cigáň“ použil v zrejmom urážlivom význame. NS SR uviedol, že obžalovaný nepoužil slovo 

„cigáň“ ale „cigán“. Na základe toho usúdil, že nemôže ísť o urážlivé vyjadrenie, keďže súčasný 

kodifikovaný jazyk uvádza, že pojem cigán a Róm sú identické pojmy.26 Z uvedeného vyplýva, 

že samotné použitie slova „cigán“ samo osebe nie je hanobenie Rómov, keďže tento výraz je 

definovaný v spisovnom jazyku. Hanobenie Rómov použitím tohto výrazu je iba vtedy, ak je 

tento výraz spojený s prívlastkom hanlivej povahy.27 NS SR ale zabudol na podstatu veci, a síce 

že pojem „cigán“, resp. „cigánskych“ bol spojený s pojmom „parazitov“.  A to už – podľa nášho 

názoru, aj izolovane, aj v kontexte celého prejavu (letáku) je použitie v hanlivom, urážlivom 

význame. Podľa nášho názoru objektívna stránka bola naplnená. 

 

3  Diskusia 

 

Pri porovnaní konceptov obmedzenia slobody prejavu v Európe a v USA, pre Slovenskú 

republiku je podľa nášho názoru nevyhnutné zotrvať na európskej doktríne aktívnej 

intolerancie. A to z dôvodu historických skúsenosti z 20. storočia a kvôli ochrane práv iných. 

Vďaka tomuto konceptu sa môžu trestnoprávne postihovať aj zásahy do základných práv 

iných ľudí. Samozrejme existujú určité kritéria – materiálne a formálne podmienky obmedzenia 

slobody prejavu, resp. test proporcionality. 

V príspevku sme s v súvislosti so slobodou prejavu skúmali dva vybrané rozhodnutia. 

K prvému analyzovanému prípadu: prvostupňový aj druhostupňový súd sa zhodli v právnej 

 
25 Tamže. 
26 Tamže. 
27 MOCHNÁČOVÁ, M. 2016. Niekoľko vybraných poznámok k aplikácií postihu trestného činu „Hanobenia národa, rasy 
a presvedčenia“ podľa § 423 Trestného zákona ako limitu ústavne zaručenej slobody slova. In: Sloboda prejavu a jej limity – IV. 
ústavné dni (zborník). Košice : UPJŠ, 2016, s. 262. 
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kvalifikácii skutku. Zároveň vyslovili domnienku, že ani nebolo potrebné ustanoviť znalca. 

Podľa obidvoch súdov, a aj podľa našej mienky, čo sa týka samotného prejavu – išlo zjavne 

o hanobiace, znevažujúce a urážlivé výroky. V spore slobody prejavu a hanobenia národa, rasy 

a presvedčenia sa NS SR vysporiadal s testom proporcionality. Konštatoval, že predmetný 

prejav v tomto teste neobstál. Prvý analyzovaný prípad dokazuje pripravenosť súdov odsúdiť 

takýto trestný čin. 

Pri trestnom čine hanobenia národa, rasy a presvedčenia sa vyžaduje úmysel páchateľa. 

V rozhodovacej činnosti problém nastáva práve pri preukazovaní subjektívnej stránky 

skutkovej podstaty trestného činu. Dokázať páchateľovi úmysel je veľmi zložité. Túto tézu 

potvrdzuje náš druhý analyzovaný prípad. Každopádne úmysel páchateľa sa musí posudzovať 

v každom prípade individuálne. 

Na konci sporu teda budú mať v tom-ktorom prípade posledné slovo vždy súdy. Preto 

by bolo vhodné preskúmať rozhodovaciu činnosť súdov, kedy aplikujú § 423 Trestného 

zákona, a zistiť prípadné nedostatky právnej úpravy či aplikačnej praxe.  

Určitá skupina ľudí s extrémistickými názormi v našej spoločnosti skúša a testuje hranice 

trestnosti, resp. za čo ich zákon ešte netrestá. Extrémisti sa častokrát odvolávajú na slobodu 

prejavu. V tejto súvislosti si na dovolíme odcitovať inšpiratívny názor Ústavného súdu Českej 

republiky: „Demokracie, která by bezvýhradně odmítla používat proti svým protivníkům státní 

moc, otevírala by bránu nejen anarchii, ale i totalitě. Právo menšiny na vyjádření jejího 

politického postoje nesmí být zaměňováno za právo libovolnými prostředky hlásat zlo; 

povinnost demokratického právního státu (nesvázaného s žádnou výlučnou ideologií) 

uplatňovat státní moc v mezích a způsobem stanovených zákonem nelze pak zaměňovat s 

rezignací čelit projevům zla a nenávisti i takovými prostředky, jež se šiřitelům těchto projevů 

mohou jevit jako nepřiměřeně tvrdé.“28 

 

 

Záver 

 

V príspevku sme vymedzili európsku doktrínu aktívnej intolerancie, na ktorej je potrebné 

zotrvať a realizovať ju. Následne sme analýzou prvého prípadu potvrdili, že súdy na SR sú 

pripravené obmedziť slobodu prejavu – v zmysle trestnoprávneho postihovania hanobenia 

národa, rasy a presvedčenia. V druhom prípade sme potvrdili tézu, že úmysel páchateľa 

trestného činu podľa § 423 Trestného zákona je veľmi zložité dokázať. Myslíme si, že by bolo 

vhodné preskúmať ostatnú rozhodovaciu činnosť súdov, kedy aplikujú § 423 Trestného 

zákona, a to v súvislosti so slobodou prejavu. Mohli by sa zistiť prípadné nedostatky právnej 

úpravy či aplikačnej praxe, ktoré by sa na základe týchto zistené mohli odstrániť. 
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