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Zoznam skratiek
(Všetky právne predpisy citované v tejto monografii sa uvádzajú v zjednodušených názvoch a bez uvedenia „v znení neskorších predpisov“, sú citované v znení k 31. 10. 2019, ak nie je uvedené inak.)

ČR
GR ZVJS

Česká republika
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže
HRSZ
hodnotenie rizika sociálneho zlyhania
MS SR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
NEPO
nepodmienečný trest odňatia slobody
NR SR, Národná rada SR Národná rada Slovenskej republiky
NS ČR
Najvyšší súd Českej republiky
NS SR
Najvyšší súd Slovenskej republiky
OSPO
trest odňatia slobody s podmienečným odkladom
PaMÚ
probačný a mediačný úradník
PVTOS
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva
Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
SR
Slovenská republika
TDV
trest domáceho väzenia
TOS
trest odňatia slobody
TP, Trestný poriadok
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
TZ, Trestný zákon
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
TZ/1961
zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (účinnosť
do 31. 12. 2005)
ÚS ČR
Ústavný súd Českej republiky
ÚS SR
Ústavný súd Slovenskej republiky
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Ústava SR
ÚVTOS
VTOS
ZEM
ZPaMÚ
ZSZaS
ZVJS
ZVTOS
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Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 460/1992 Zb.
ústav na výkon trestu odňatia slobody
výkon trestu odňatia slobody
zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých
rozhodnutí technickými prostriedkami
zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných
úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbor väzenskej a justičnej stráže
zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia
slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predhovor
Do rúk sa Vám dostáva publikácia, ktorá vznikla ako výsledok vedeckej práce riešiteľov projektu VEGA 1/0542/17 „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Grant bol udelený Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre trestného práva, krimonológie a kriminalistiky na roky 2017 – 2019. Cieľom projektu bolo vyhodnotenie, ako sa počas
účinnosti Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a Trestného poriadku
č. 301/2005 Z. z. darilo doposiaľ napĺňať ciele trestnej politiky štátu, ktoré
boli deklarované pri prijímaní týchto kódexov a do akej miery sa aplikačná
prax stotožnila s týmito cieľmi. Cieľom projektu bolo tiež vyhodnotenie
aplikačných a výkladových problémov, ktoré boli zaznamenané počas vyše
10-ročnej účinnosti spomenutých kódexov a identifikované pri ukladaní
jednotlivých sankcií súdmi, ako aj pri ich výkone.
Rekodifikácia trestného práva v roku 2006 i napriek očakávanému
opaku priniesla výraznú kriminalizáciu spoločnosti, a najmä zvýšenie penalizácie. Silný vplyv retributívnej justície a jej aspektu trestnej sankcie v podobe trestu odňatia slobody mal byť doplnený o restoratívny prístup, ktorý
neznamená odmietnutie klasických postupov, ale vyžaduje najmä komplementáciu a rozšírenie možností voľby reakcie na trestné činy, čo určitým
spôsobom ovplyvňuje účinnosť trestného postihu. Zavedenie vybraných
aspektov restoratívnej justície v podobe alternatívnych prvkov trestania
z hmotnoprávneho hľadiska (alternatívne tresty, alternatívy k potrestaniu),
ako aj z procesného hľadiska (odklony) by malo plniť funkciu určitého doplnku k tradičnému trestaniu. Tieto dve formy trestania by mali tvoriť symbiózu, a nie konkurenciu, mali by byť vyvážené tak, aby trestná justícia štátu
bola hospodárna a efektívna. Práve v dôsledku týchto skutočností bolo naším
cieľom detailnejšie sa zamerať na túto problematiku a uskutočniť exaktnú
analýzu v zmysle zhodnotenia doterajšej aplikácie trestných sankcií formou
komparácie restoratívnej a retributívnej justície.
Medzi základné otázky výskumu patrilo najmä vyhodnotenie, v akom
rozsahu sa restoratívna justícia v porovnaní s tradičnými formami trestania
7

zúčastňuje na eliminácii kriminality a ako sa bude tento stav vyvíjať v budúcnosti, najmä s ohľadom na novozavedené inštitúty do trestných kódexov,
ako je elektronický monitoring či trestná zodpovednosť právnických osôb.
Cieľom vedeckej práce bolo určiť, v akom pomere sa podieľa na trestaní
restoratívna justícia v porovnaní s tradičným výkonom spravodlivosti formou nepodmienečného trestu odňatia slobody. Jedným zo základných cieľov
bolo tiež vyhodnotenie, aký vplyv na recidívu odsúdeného má tradičný nepodmienečný trest odňatia slobody v zmysle retributívnej justície v porovnaní s alternatívnymi trestami. Výsledkom tejto analýzy malo byť navrhnutie, akú podobu by mala nadobudnúť restoratívna justícia v v budúcnosti.
Obsahom tejto monografie sú všetky predmetné otázky v zmysle našich stanovených cieľov, t. j. zhodnotenie súčasnej trestnoprávnej úpravy
sankcií, komparácia prvkov restoratívnej a retributívnej justície, ako aj následné spracovanie návrhu vhodného konceptu riešenia trestnej justície do
budúcnosti. Pri jej čítaní však treba pamätať na to, že predstavuje špecifickú
publikáciu, ktorá nie je zameraná na základné prvky a atribúty sankcií platných v Slovenskej republike, ale je akousi nadstavbou k základným informáciám, filozofickým a analytickým dielom, ktoré pre svoje pochopenie
vyžaduje aspoň základné vedomosti o trestných sankciách obsiahnutých
v trestných kódexoch v SR. Podrobné predstavenie všetkých znakov a atribútov sankcií v Trestnom zákone a Trestnom poriadku by si vyžiadalo mimoriadny priestor a rozsah. Publikácia je teda zameraná len na čiastkové
problémy súvisiace s cieľom výskumu uvedeného vedeckého projektu,
ponúka zhrnutie uskutočnených záverov a zároveň navrhuje riešenia do
budúcnosti pre niektoré vybrané sporné otázky.
Táto publikácia predstavuje zavŕšenie trojročnej vedeckej práce riešiteľov. V mene celého riešiteľského kolektívu dúfam, že jej závery prispejú
k budúcemu zlepšeniu legislatívy v oblasti sankcií a že publikácia pomôže
vyriešiť niektoré aplikačné problémy, identifikované počas výskumu.
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca riešiteľského kolektívu
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1

Sankčný mechanizmus
v Slovenskej republike
po rekodifikácii trestných kódexov

K rekodifikácii trestného práva na území Slovenskej republiky
došlo k 1. januáru 2006 prijatím zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného
zákona a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku. Rekodifikácia
vo všeobecnosti priniesla hneď niekoľko významných zmien, zásadná
bola najmä zmena z materiálneho ponímania na formálne chápanie
trestného činu. Aby bolo konanie jednotlivca trestným činom, musí
byť splnená podmienka protiprávnosti činu a zároveň musia byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu uvedené v Trestnom
zákone. Závažnosť činu, podľa predchádzajúcej právnej úpravy označovaná ako spoločenská nebezpečnosť, prestala byť kritériom trestného činu ako takého. Čiastočne ostalo zachované zohľadnenie závažnosti činu pri prečinoch vo forme tzv. materiálneho korektívu –
„Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia
a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“1
Pokiaľ však orientujeme svoju pozornosť na sankčný systém
a jeho modifikácie, v rámci neho došlo k najciteľnejšej zmene zavedením ideového prístupu postaveného na vnímaní trestného práva ako
prostriedku ultima ratio, na dekriminalizácii a depenalizácii. V zmysle tejto koncepcie má byť trestnoprávna sankcia uložená súdom až
akýmsi posledným prostriedkom nápravy páchateľa, keď ostatné
miernejšie prostriedky zlyhajú, resp. nepostačujú na ochranu spoločnosti. Preto sa mali v zmysle rekodifikácie uplatňovať v širšej miere
alternatívne tresty a nepodmienečný trest odňatia slobody mal byť až
posledným možným prostriedkom nápravy páchateľa. Vo všetkých
1

Ust. § 10 ods. 2 TZ.
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prípadoch, kde to okolnosti spáchaného trestného činu a osobnosť
páchateľa dovoľujú, by sa mali v prvom rade ukladať alternatívne
tresty.
Rekodifikácii nevyhnutne predchádzalo aj prehodnotenie systému trestov a ochranných opatrení, ako aj zásad ukladania sankcií.
Zmyslom týchto úvah a záverov bolo vytvoriť dostatočný priestor pre
súdy, ktoré by mali rozhodovať v rámci jednotlivých druhov trestov
a ich rozpätia individualizovane a spravodlivo, za dodržania existujúcich zásad ukladania trestov.2
Na základe nového prístupu bolo v Trestnom zákone zakotvených niekoľko nových druhov trestov, v prvom rade trest domáceho
väzenia či trest povinnej práce. V rámci posilňovania alternatívnych
trestov bola rozšírená možnosť ukladania podmienečného trestu odňatia slobody o možnosť uložiť podmienečný trest odňatia slobody až
na 3 roky s probačným dohľadom.3 Taktiež bol doplnený systém
sankcií o niektoré ochranné opatrenia, ktoré predtým Trestný zákon
nepoznal, ako napríklad detencia.
Nový systém sankcií od 1. 1. 2006 bol založený na dualizme
trestných sankcií – trestoch a ochranných opatreniach.
Trestný zákon pri jeho prijatí obsahoval nasledovný výpočet
trestov:4
‒ trest odňatia slobody,
‒ trest domáceho väzenia,
‒ trest povinnej práce,
‒ peňažný trest,
‒ trest prepadnutia majetku,
‒ trest prepadnutia veci,
‒ trest zákazu činnosti,
‒ trest zákazu pobytu,
‒ trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
‒ trest straty vojenskej a inej hodnosti,
‒ trest vyhostenia;
2

3
4
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MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. 2013. Trestné
právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 274.
Ust. 51-52 TZ.
Ust. § 32 TZ v znení účinnom od 1. 1. 2006.

zároveň obsahoval nasledovný výpočet ochranných opatrení:
‒ ochranné liečenie,
‒ ochranná výchova,
‒ ochranný dohľad,
‒ detencia,
‒ zhabanie veci.
Počas účinnosti Trestného zákon od 1. 1. 2006 po súčasnosť
došlo k dvom zásadným zmenám vo výpočte druhov sankcií.
V rámci novej právnej úpravy od 1. 1. 2006 sa už uvažovalo
aj o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá bola do Trestného zákona nakoniec zakomponovaná až dodatočne zákonom
č. 224/2010 Z. z., a to vo forme ochranných opatrení, ktoré bolo
možné za splnenia zákonných podmienok uložiť právnickej osobe
s účinnosťou od 1. 10. 2010. Týmto riešením sa zaviedol sankčný
mechanizmus v podobe ochranných opatrení zhabania peňažnej
čiastky a zhabania majetku, tzv. nepravá trestná zodpovednosť
právnických osôb. Medzitým vývoj v oblasti trestnej zodpovednosti
právnických osôb pokročil a nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb bola v SR nahradená pravou trestnou zodpovednosťou
zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb, ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 2016. V zmysle § 19 ods. 2 TZ
tak v súčasnosti môže byť páchateľom trestného činu fyzická osoba
a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené ochranné opatrenia už
nie sú súčasťou nášho právneho poriadku, v tejto publikácií sa im
ďalej osobitne nevenujeme. Takisto sa nevenujeme trestnej zodpovednosti právnických osôb, pretože táto právna úprava presahuje
rámec našej publikácie.
Druhou zmenou bol nový druh trestu, trest zákazu účasti na
verejných podujatiach, ktorý bol do Trestného zákona zavedený
novelou zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou
od 1. 2. 2014.
Inak sa dá konštatovať, že čo do výpočtu trestov a ochranných
opatrení je Trestný zákon počas takmer 14-ročnej účinnosti pomerne
stabilný a v zásade iba tieto dve zmeny rozširovali, resp. zužovali
výpočet vyššie vymenovaných sankcií. Vývoj právnej úpravy v rámci
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konkrétnych druhov trestov a ochranných opatrení je rozpracovaný
v nasledujúcich podkapitolách.
Tieto podkapitoly sa zameriavajú najmä na základný filozofický rámec sankcií a na najdôležitejšie zmeny, ktoré nastali od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v systéme sankcií a v právnej
úprave sankcií až do súčasnosti. Cieľom tejto publikácie nie je predstaviť dopodrobna základné aspekty existujúcej právnej úpravy, ktorá
je predmetom mnohých učebníc a komentárov. Cieľom je sústrediť sa
len na vývoj sankcií s vyhodnotením tohto vývoja, a prípadne vyhodnotenie ďalšieho smerovania. Publikácia preto vyžaduje pre jej pochopenie nevyhnutné znalosti existujúcej právnej úpravy a je len akousi „nadstavbou“, ktorá má doplniť a zanalyzovať tie aspekty vývoja
právnej úpravy, ktorým sa práce zamerané na stav de lege lata väčšinou nevenujú. Je to najmä rozdiel medzi právnou úpravou k 1. 1. 2006
a právnou úpravou platnou v súčasnosti. Z uvedeného dôvodu odporúčame pre naštudovanie súvisiacej základnej právnej úpravy siahnuť
po niektorej z publikácií, ktoré rozoberajú výlučne právny stav de
lege lata ku dňu vydania tejto publikácie.

1.1 Tresty
V úvode tejto podkapitoly je potrebné v nevyhnutnej miere vysvetliť aspoň základné právne aspekty týkajúce sa trestov a ich ukladania, tak ako boli zavedené pri rekodifikácii a ako platia v zásade
dodnes ako nemenné premisy ukladania trestov.
Trestom rozumieme špecifické, zákonom ustanovené a štátom
vynútiteľné následky spáchaného trestného činu. Znakom trestu je, že
s jeho uplatnením sú spojené neželané dôsledky pre páchateľa. Ujma
je neodmysliteľnou súčasťou trestu. S prvkom ujmy nevyhnutne
a explicitne počíta Trestný zákon, ktorý v zákonnej definícii trestu
v ustanovení § 31 ods. 2 TZ vymedzuje trest ako „ujmu na osobnej
slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže
uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný
čin“. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 TZ predstavuje trest zároveň
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prostriedok morálneho odsúdenia páchateľa, ktoré vyslovuje súd nad
osobou páchateľa a jeho konaním. Trest je výlučne následok za spáchaný trestný čin, ukladaný v trestnom konaní. V zmysle čl. 49 Ústavy SR „len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký
trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za
jeho spáchanie“, z čoho logicky vplýva, že trest je možné uložiť len
na základe zákona, ktorým je práve Trestný zákon. Za spáchané trestné činy môže súd uložiť len niektorý z trestov zakotvených v čase
rozhodovania v Trestnom zákone, nakoľko výpočet týchto trestov
možno meniť či rozširovať len zmenou zákona.5 Účel trestu je uvedený v § 34 ods. 1 TZ: „Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred
páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti
a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život
a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň
vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.“ Účel trestu
u mladistvých páchateľov je vyjadrený v § 97 ods. 1 TZ: „Účelom
trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest má zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych
činov a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest má súčasne
viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.“
Všeobecne akceptovaná právna teória uvádza, že trest má plniť
nasledovné funkcie:
‒ ochranná funkcia – uloženie trestu má v prvom rade zaručiť
ochranu spoločnosti a určeného okruhu spoločenských vzťahov
pred spoločensky najzávažnejšími útokmi páchateľov. Trestom
sa zabráni odsúdenému ďalej páchať trestnú činnosť;6
‒ represívna funkcia – odsúdený sa postihuje na svojich právach, je určitých práv reálne pozbavený, keďže je uplatnenie
vybraných práv s výkonom konkrétneho trestu nezlučiteľné.
Niektoré tresty obmedzujú výkon práv a vytvárajú výrazné
5

6

7

ČENTÉŠ, J. a kol. 2015. Trestný zákon. Veľký komentár. 2. akt. vydanie. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 67.
IVOR, J., ZÁHORA, J. 2018. Repetitórium trestného práva. 3. vyd. Bratislava :
Wolters Kluwer, 2018, s. 11.
MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. 2013. Trestné
právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 285.

13

zábrany, ktoré odsúdeným znemožňujú páchať ďalej trestnú
činnosť či v nej pokračovať, ako trest zákazu činnosti, trest
zákazu pobytu. Trest prepadnutia veci obsahuje represiu vo
forme odňatia veci, ktorá bola určená na spáchanie trestného
činu alebo naň bola použitá;
‒ individuálna prevencia – touto zložkou trestu sa sleduje vedenie odsúdeného k riadnemu a usporiadanému životu. Na jej
účinnosť sa používa celý rad nástrojov, ktoré sa uplatňujú napr.
počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody (penitenciárna starostlivosť), ale aj počas podmienečného odkladu
výkonu trestu odňatia (napr. probačný dohľad). Využívajú sa aj
iné výchovné nástroje, napr. účasť záujmových združení pri
výkone niektorých trestov a pod.;
‒ generálna prevencia – sa uskutočňuje prostredníctvom individuálnej prevencie a jej cieľom je výchovne a zároveň odrádzajúco pôsobiť na potenciálnych páchateľov trestných činov.
Trestom sa dáva najavo ostatným členom spoločnosti, že konanie, ktorého sa páchateľ dopustil, je nežiaduce a v prípade, že
by sa ho ktorýkoľvek jednotlivec dopustil, postihne ho rovnaký
trest. Generálna prevencia predstavuje najmä posilnenie právnej istoty, dôvery v právo a spravodlivosť a vytváranie povedomia o neodvratnosti trestu. Generálna prevencia spočíva
v odstrašovaní potenciálnych páchateľov od protiprávneho konania;
‒ vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa – prostredníctvom trestu sa vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa súdom,
a rovnako aj spoločnosťou.
Trestný zákon upravuje v ustanovení § 34 TZ aj zásady ukladania trestov. Zásady vyplývajúce z ustanovenia § 34 TZ, resp. ďalších súvisiacich ustanovení pre ukladanie trestov možno vymedziť
nasledovne:
‒ zásada zákonnosti trestu (nulla poena sine lege),
‒ zásada personality trestu,
‒ zásada individualizácie trestu,
‒ zásada nezlučiteľnosti trestov,
‒ zásada ne bis in idem,
‒ zásada humánnosti trestu,
14

‒ zásada spravodlivosti trestu,
‒ zásada primeranosti trestu vo vzťahu k spáchanému trestnému
činu.
Zásada zákonnosti trestu sa nachádza v § 34 ods. 2 TZ: „Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako
je to ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti
ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody.“ V jej zmysle
možno uložiť páchateľovi len taký druh trestu a len v takej výmere,
ako ustanovuje Trestný zákon. Súd nesmie uložiť trest, ktorý naše
platné a účinné trestné právo nepozná. Jednak by nebolo možné takýto trest vykonať, jednak by došlo k porušeniu princípu právnej istoty.
V osobitnej časti TZ sú upravené iba trestné sadzby trestu odňatia
slobody zvlášť pre každý trestný čin. Pri ostatných druhoch trestov je
potrebné pri otázke dovolenej výmery postupovať podľa ustanovení
všeobecnej časti TZ.7 Dodržiavanie tejto zásady pramení z čl. 49
Ústavy SR.
Zásada personality trestu je ustanovená v § 34 ods. 3 TZ:
„Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.“ Trest nemožno
zmluvne previesť na iné osoby, ani ho nemožno zdediť. Napriek tomu, že trest postihuje vždy páchateľa, je prirodzené, že negatívne
následky trestu sa prejavujú v ďalších rôznych podobách, napr.
v podobe poklesu starostlivosti o dieťa, v prípade výkonu trestu jedného rodiča, v podobe straty príjmu jedného z manželov alebo straty
jediného príjmu.8 Ide o následky, ktoré sú síce neželané, no neodporujú zásade personality trestu a s trestom sú neoddeliteľne spojené.
Alternatívne tresty v tomto ohľade výrazne eliminujú neželaný dopad
trestu na rodinu a blízke okolie, pretože zabezpečujú, že odsúdená
osoba nebude odlúčená od rodinného a sociálneho prostredia. Pri ich
výkone nedochádza ani k prerušeniu citových väzieb či plneniu si
manželských alebo rodičovských povinností. Rovnako výkon alternatívnych trestov nebráni tomu, aby odsúdený naďalej pracoval.
7

8

MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. 2013. Trestné
právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 285.
TITTLOVÁ, M. 2018. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 28 a nasl.
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Zásada individualizácie trestu a zásada zákonnosti trestu sú
nedomysliteľne prepojené, nakoľko taký uložený trest, ktorý by nezodpovedal individuálnym osobitostiam trestného činu a páchateľa,
by nebol zákonný. Zákonná individualizácia trestu je vyjadrená
v trestnej sadzbe jednotlivo určenej pri každom trestnom čine v rámci
osobitnej časti TZ. Pre určenie výmery trestu odňatia slobody je rozhodujúce tiež zváženie poľahčujúcich či priťažujúcich okolností a ich
následná aplikácia – § 38 TZ. Zákonodarca týmto spôsobom vymedzil zákonnú individualizáciu trestu a stanovil limity pre diskrečnú
právomoc súdu. Následne je potrebné vymerať trest v rámci zákonom
stanovenej trestnej sadzby tak, aby zodpovedal individuálnym okolnostiam prípadu. Individualizácia trestu je zároveň ďalej vyjadrená
v § 34 ods. 4 a ods. 5 TZ: „Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery
súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok,
zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti
a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne
a) u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich
prispelo k spáchaniu trestného činu,
b) u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine,
c) pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do
akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu
trestného činu nedošlo.“
Zásada nezlučiteľnosti trestov je formulovaná v § 34 ods. 7
TZ: „Popri sebe nemožno uložiť trest
a) odňatia slobody a domáceho väzenia,
b) odňatia slobody a povinnej práce,
c) peňažný a prepadnutia majetku,
d) prepadnutia veci a prepadnutia majetku,
e) zákazu pobytu a vyhostenia.“
Cieľom tejto zásady je „zabrániť nedôvodnej kumulácii trestov
rovnakej alebo podobnej povahy pri jednom páchateľovi trestného
činu“. 9 Toto ustanovenie nadväzuje na § 34 ods. 6 TZ, ktorý uvádza,
9
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TITTLOVÁ, M. 2018. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 28 a nasl.

že „tresty uvedené v § 32 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe.“ Z uvedeného ustanovenia vyplýva,
že ak to nie je priamo vylúčené ustanovením § 34 ods. 7 TZ, je možné uložiť aj viaceré tresty popri sebe, ak je to potrebné pre dosiahnutie účelu trestu a nápravu páchateľa. Určité druhy trestov majú sami
osebe povahu vedľajších trestov, a teda ich možno uložiť výlučne len
popri inom treste (trest straty čestných titulov a vyznamenaní a trest
straty vojenskej hodnosti).
Zásada ne bis in idem je upravená v Trestnom zákone v § 38
ods. 1: „Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.“
Týmto ustanovením sa zabraňuje dvojitému pripočítaniu tej istej okolnosti páchateľovi za jeden trestný čin.
Zásada humánnosti trestu pramení primárne z čl. 16 ods. 2
Ústavy SR: „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“
Kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trest je Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, zakázané. Trest musí rešpektovať aspekt humánnosti bez ohľadu na druh
zákonne uloženého trestu. Ujma, ktorá je obsiahnutá v treste, by nemala byť pre páchateľa príliš prísna. Intenzitou a svojím trvaním by
trest nemal prevyšovať mieru, ktorá sa vyžaduje na nápravu páchateľa a zabezpečenie ochrany spoločnosti.
Zásada spravodlivosti trestu vychádza z toho, že spravodlivým trestom bude trest, ktorý je primeraný na zabezpečenie ochrany
spoločnosti a na dosiahnutie nápravy páchateľa. „Spravodlivosť trestu bude daná najmä účelom trestu, no bude závisieť aj od závažnosti
spáchaného činu, ktorý možno kvalifikovať ako trestný čin.“10
Usmernením zákonodarcu pre spravodlivosť trestu je stanovenie hornej a dolnej hranice trestnej sadzby pri jednotlivých trestných činoch
v osobitnej časti TZ. V rámci tejto zákonom ustanovenej sadzby súd
uplatňuje diskrečnú právomoc pri určovaní výmery trestu páchateľo10

Tamtiež, s. 32 a nasl.
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vi. Individualizácia trestu na základe osobitostí prípadu predstavuje
jeden z predpokladov uloženia spravodlivého trestu.
Zásada primeranosti trestu vo vzťahu k spáchanému trestnému činu. Súd musí vždy pri trestaní páchateľa nájsť správnu mieru
trestu vo vzťahu k protiprávnemu konaniu páchateľa, rešpektujúc
pritom jednotlivé trestné sadzby ustanovené v osobitnej časti TZ.
Zabezpečiť uvedenú úmernosť trestu možno najmä prostredníctvom
už spomenutej individualizácie trestu, zohľadnením poľahčujúcich
a priťažujúcich okolností, miery, akou konanie jednotlivcov prispelo
k spáchaniu konkrétneho trestného činu, je potrebné posudzovať doterajší život páchateľa, rodinné a sociálne prostredie, jeho zdravotný
stav a mieru narušenia chráneného záujmu.

1.1.1

Trest odňatia slobody

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré bolo možné zaznamenať
počas vývoja účinnosti Trestného zákona pri treste odňatia slobody,
patria tie, ktorými prešla tzv. asperačná zásada, resp. pravidlá ukladania úhrnného a súhrnného trestu podľa § 41 a 42 TZ. Už hneď pri
prijatí Trestného zákona sa nedostalo do účinnosti jeho pôvodne vyhlásené znenie v tejto časti, pretože pôvodne sa uvažovalo o ukladaní
trestu za použitia asperačnej zásady pri akomkoľvek dvojčinnom
súbehu, teda pri spáchaní dvoch trestných činov dvoma alebo viacerými skutkami. Toto znenie však nenadobudlo vlastne nikdy účinnosť, pretože ešte pred nadobudnutím účinnosti Trestného zákona bol
prijatý zákon č. 650/2005 Z. z.,11 ktorý zakotvil asperačnú zásadu
v znení, v ktorom bola aplikovateľná len v tom prípade, ak aspoň
jeden zo zbiehajúcich sa trestných činov spáchaných viacerými skutkami bol zločinom. Takto sme poznali asperačnú zásadu pomerne
dlhé obdobie, s ukladaním trestu nad jednu polovicu zostrenej trestnej
sadzby.
11
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Zák. č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov
v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Asperačnej zásady sa najviac dotklo rozhodnutie Ústavného
súdu SR zo dňa 28. 11. 2012, ktorý rozhodoval v konaní sp. zn. PL.
ÚS 106/2011 o nesúlade vtedajšieho ustanovenia § 41 ods. 2 TZ
s Ústavou SR.12 V dôsledku tohto rozhodnutia došlo k vypusteniu tej
časti asperačnej zásady, ktorá ukladala povinnosť súdu uložiť trest
„nad jednu polovicu“ zvýšenej trestnej sadzby.
Zmenami si prešiel aj § 47 TZ, podľa ktorého sa ukladá trest
odňatia slobody na doživotie. Zásada „3-krát a dosť“ ustanovená
v § 47 a ods. 2 TZ bola modifikovaná hneď od počiatku účinnosti
Trestného zákona, kedy zákonom č. 650/2005 Z. z. došlo k sprísneniu
ukladania trestu na doživotie v prípadoch opakovaného spáchania tam
uvedených trestných činov, a to tým spôsobom, že spáchanie týchto
činov mohlo byť uskutočnené aj v štádiu pokusu, teda nemuselo sa
jednať o dokonané trestné činy. Ďalšiu zmenu tohto ustanovenia zaznamenávame s účinnosťou od 1. 1. 2010 zákonom č. 576/2009 Z. z.,13
ktorým došlo k určitému zmierneniu tohto ustanovenia, keď za trestné
činy uvedené v § 47 ods. 2 TZ bolo možné uložiť od 1. 1. 2010 trest
odňatia slobody na doživotie iba za splnenia podmienok uvedených v
§ 47 ods. 1 TZ, čo predtým bolo možné aj bez splnenia týchto podmienok, t. j.
a) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a
b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do 25 rokov.
Podľa novej právnej úpravy u ostatných páchateľov trestných
činov vymedzených v § 47 ods. 2 TZ bolo potrebné ukladať trest na
20 – 25 rokov. Taktiež sa otvorila možnosť pre týchto odsúdených
žiadať o podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu, čo predtým
možné nebolo (§ 67 ods. 3 TZ účinný do 31. 12. 2009).
Tohto ustanovenia sa dotkla aj novela č. 262/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. 9. 2011, ktorá však len upravila vymedzenie trestných
činov, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie pri § 201 TZ.14
12
13

14

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 zo dňa 28. 11. 2012, s. 1.
Zákon č. 576/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov.
Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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Ďalšie zmeny nastali v súvislosti s možnosťou podmienečného prepustenia osoby z výkonu trestu odňatia slobody. Hneď na
počiatku účinnosti Trestného zákona došlo zákonom č. 650/2005 Z. z.
k úprave § 66 ods. 2 TZ, kedy súd nesmel prihliadať pri podmienečnom prepustení na predchádzajúci život odsúdeného, ale len na jeho
správanie vo výkone trestu odňatia slobody. Dôvodom bolo, že
správanie odsúdeného malo byť zohľadnené už pri ukladaní trestu,
jeho výške a druhu. Pri podmienečnom prepustení sa mal pretaviť
do rozhodovania súdu iba stupeň prevýchovy odsúdeného dosiahnutý výkonom trestu odňatia slobody. Ďalej sa zmenili pravidlá pre
podmienečné prepustenie osôb odsúdených na doživotie. Podľa
právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2009 nemohla o podmienečné
prepustenie žiadať osoba, ktorá bola odsúdená na trest doživotia
podľa § 47 ods. 2 TZ. Toto obmedzenie bolo s účinnosťou od
1. 1. 2010 zákonom č. 576/2009 Z.z. 15 zrušené. Zároveň bolo
s účinnosťou od 1. 9. 2011 stanovené, že tieto osoby majú nárok na
podmienečné prepustenie po výkone 3/4 vykonaného trestu.16 Ďalšia
zmena Trestného zákona vo vzťahu k podmienečnému prepusteniu
z výkonu trestu odňatia slobody sa realizovala novelou zákonom
č. 78/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 201617 v súvislosti so zavedením elektronického monitoringu osôb. Bolo zakotvené, že osobe
podmienečne prepustenej z výkonu trestu odňatia slobody je možné
nariadiť kontrolu technickými prostriedkami.
Ďalšou novelou, ktorá sa dotkla podmienečného prepustenia,
bola novela zákonom č. 321/2018 Z. z. 18 s účinnosťou od 1. 1. 2019,
ktorá zakotvila rôzne zmeny týkajúce sa podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Na jednej strane zakotvila, že
skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu
15

16
17
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Zákon č. 576/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Ust. § 67 ods. 1 TZ účinné od 1 .9. 2010.
Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

odňatia slobody a počas výkonu väzby. Ďalej zakotvila možnosť,
aby osoba odsúdená za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, bola podmienečne prepustená po výkone 1/2 nepodmienečného trestu odňatia slobody za
súčasnej kontroly technickými prostriedkami. Takýto návrh však
môže podať len riaditeľ ústavu, kde sa trest vykonáva. K zmene
dôvodová správa uvádza: „Ide o vytvorenie možnosti aplikácie elektronického monitoringu pri ukladaní trestov v záujme zvýšenia
úspešnosti reintegrácie páchateľa do spoločnosti. V Slovenskej republike doposiaľ správanie odsúdeného po podmienečnom prepustení z výkonu TOS, teda počas skúšobnej doby, nebolo kontrolované
technickými prostriedkami ani iným obdobným efektívnym nástrojom. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016 možno aj pri
rozhodnutí o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody nariadiť kontrolu technickými prostriedkami, čo však
v praxi (v niektorých prípadoch ako príliš obmedzujúce riešenie) nie
je využívané. Zároveň je vo väzenskom systéme evidované množstvo
prípadov páchateľov zločinu, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody po prvýkrát, pričom často ide o páchateľov, ktorí v porovnaní
s páchateľmi prečinov predstavujú nižšiu mieru rizika ďalšieho zlyhania a dĺžka pobytu v ústave na výkon trestu odňatia slobody
ovplyvňuje úspešnosť ich následnej reintegrácie do spoločnosti.
Kratší, resp. nevyhnutne dlhý pobyt odsúdeného vo výkone TOS
napomáha úspešnej resocializácii páchateľa a zároveň u prvotrestaných páchateľov je vyšší predpoklad ich úspešného začlenenia do
spoločnosti v porovnaní s viacnásobne trestanými páchateľmi menej
závažných prečinov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že dlhodobé uväznenie vplyvom procesu prizonizácie znižuje, ba až znemožňuje pravdepodobnosť úspešnej reintegrácie po prepustení (napr.
v oblasti sociálnych vzťahov). Pôsobí negatívne na formovanie sociálne žiaducich vzorcov správania, znižuje účinnosť resocializačných zámerov a postihuje i tzv. prosociálny typ odsúdených. Je však
potrebné zachovávať veľkú opatrnosť pri zovšeobecňovaní procesu
prizonizácie, ako sa tradične zdôrazňuje v niektorých spisoch v odbore väzenskej sociológie. Možno očakávať, že pravdepodobnosť
zlyhania vo viacerých podstatných sférach sociálneho života –
v profesii, partnerskom i občianskom živote – sa zvýši s dĺžkou
21

uväznenia.“ (Dlouhodobé tresty odnětí svobody, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2004, str. 131 a 144).“19
Tiež bolo explicitne zakotvené, že „ak odsúdený má vykonať
viac trestov odňatia slobody, odsúdený môže byť podmienečne prepustený najskôr po výkone súčtu pomerných častí uložených trestov
podľa odseku 1 písm. a) až c), § 67 ods. 1 a 2 a celého zvyšku trestu
podľa § 68 ods. 2 (t. j. trestu nariadeného po neosvedčení sa v skúšobnej dobe)“.20 K tejto zmene dôvodová správa uvádza: „V súčasnosti nie je upravené, ako sa má posudzovať splnenie lehoty k podmienečnému prepusteniu v prípadoch, keď odsúdený vykonáva viac
trestov odňatia slobody po sebe. Rozdielne výklady sú citeľné najmä
v prípadoch, keď odsúdený má zároveň dovykonať zvyšok trestu,
z ktorého opätovné podmienečné prepustenie nie je podľa § 68 ods. 5
Trestného zákona možné. Odsúdení v rovnakom postavení tak majú
rozdielne podmienky, len v závislosti od toho, aké poradie výkonu
trestov stanoví ústav na výkon trestu odňatia slobody a kedy bolo
ústavu doručené nariadenie výkonu trestu. Návrh reflektuje stanovisko trestnoprávneho kolégia NS SR uverejnené pod č. 16 v zbierke
2/2011.“21
Novela zakotvila aj to, že ak dochádza k premene trestu z dôvodu neosvedčenia sa v skúšobnej dobe a odsúdený sa už nachádza
vo výkone trestu odňatia slobody, súd rozhodne tak, aby výkony trestov odňatia slobody nasledovali plynule za sebou.22
Ďalšou významnou novelou Trestného zákona, ktorá sa dotkla
podmienečného prepustenia, je najnovšia novela zákonom
č. 214/2019 Z. z.23 s účinnosťou od 1. 8. 2019, ktorá zakotvila možnosť podmienečného prepustenia aj pre osoby odsúdené opakovane
na doživotie, resp. pre všetky osoby, ktoré sú odsúdené na doživotie,
pričom slovenské právo sa v tomto prispôsobuje medzinárodným
trendom. Z dôvodovej správy uvádzame: „Vo vzťahu k novelizačnému bodu 2 sa v § 34 Trestného zákona upravujúcom zásady uklada19
20
21
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Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.
Ust. § 66 ods. 3 TZ v znení od 1. 1. 2019.
Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.
Pozri ust. § 68 ods. 2 TZ v znení účinnom od 1. 1. 2019.
Zák. 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.

nia trestov vypúšťa odsek 8, v rámci ktorého bola doposiaľ upravená
možnosť súdu za splnenia určitých kritérií rozhodnúť, že podmienečné
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie nie je prípustné. Vypúšťa sa tak možnosť súdu, aby rozhodol o tzv. absolútnom
doživotnom treste, t .j. treste odňatia slobody na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Cieľom navrhovanej zmeny je zabezpečiť možnosť, resp. právo pre odsúdeného na doživotie spočívajúce v podaní žiadosti o podmienečné prepustenie, ktorá bude riadne
preskúmaná súdom. Neznamená to však, že takýto odsúdený bude
automaticky podmienečne prepustený. Uvedené má za následok vytvorenie priestoru pre súdny prieskum žiadosti o podmienečné prepustenie u každého odsúdeného na trest odňatia slobody na doživotie,
nakoľko súd už v zmysle navrhovanej zmeny dotknutého ustanovenia
nebude naďalej oprávnený rozhodnúť o tom, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie nie je prípustné.
(...) Vo vzťahu k novelizačnému bodu 14 sa v § 67 Trestného zákona
upravujúcom podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vypúšťa odsek 3, v ktorom bola doposiaľ zavedená povinnosť
spočívajúca v nemožnosti podmienečného prepustenia osoby, ktorá
bola opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie. Cieľom navrhovanej zmeny je taktiež odstránenie konceptu tzv. absolútneho doživotného trestu, čím sa zabezpečí možnosť pre osobu podať
žiadosť o podmienečné prepustenie.
V rámci vyššie navrhovaných zmien sa tak upúšťa od existencie
tzv. absolútneho doživotného trestu, v rámci ktorého nie je možné
podať zo strany odsúdeného žiadosť o podmienečné prepustenie. Navrhované zmeny majú za cieľ zosúladenie právnej úpravy s rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len
„ESĽP“) (napr. rozsudok ESĽP Vinter a ost. proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 9. júla 2013, rozsudok ESĽP László Magyar proti
Maďarsku zo dňa 20. mája 2017, rozsudok ESĽP Kafkaris proti Cypru zo dňa 12. februára 2008). Absolútne doživotie je v kontexte medzinárodného práva v rozpore so základnými ľudskými právami
a slobodami, pričom uvedené konštatuje aj ESĽP v rámci svojej judikatúry. Podľa názoru ESĽP má zakotvenie absolútneho trestu doživotia v právnom poriadku za následok porušenie čl. 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len ,,Dohovor“). Uvedené je odô23

vodnené tvrdením, že je neprijateľné, aby odsúdený nedisponoval
akoukoľvek možnosťou, aby bola jeho žiadosť o podmienečné prepustenie preskúmateľná súdom. Je teda nežiaduce, aby v právnom poriadku neexistoval mechanizmus, prostredníctvom ktorého dôjde
k preskúmaniu toho, či u odsúdeného na doživotie nenastali určité
zmeny, ktoré eliminujú jeho nebezpečnosť, a taktiež či je nevyhnutné,
aby u neho naďalej pretrvávalo odňatie slobody.
Existencia absolútneho doživotia má za následok trvalé, bezpodmienečné zbavenie osobnej slobody odsúdenej osoby, nakoľko
odsúdená osoba nemá absolútne žiadnu možnosť čo i len podať žiadosť o podmienečné prepustenie. Treba taktiež poukázať na skutočnosť, že samotné podmienečné prepustenie nie je možné chápať ako
ukončenie určitého procesu, ale práve naopak ako pokračovanie
prevýchovného a resocializačného programu v priaznivejších podmienkach, t. j. na slobode. Cieľom navrhovaných zmien nie je zavedenie možnosti automatického prepustenia odsúdenej osoby, ale len
poskytnutie možnosti takejto osobe, aby bola oprávnená podať žiadosť o podmienečné prepustenie, ktorú náležite preskúma príslušný
súd. V tejto súvislosti sa domnievame, že prílišný formalizmus vo
vzťahu k odmietnutiu čo i len možnosti revízneho postupu by zintenzívnil absenciu cieľa spočívajúceho v náprave a resocializácii odsúdenej osoby.“24
Novela sa dotkla aj ďalších ustanovení týkajúcich sa podmienečného prepustenia, ale v menšej miere, a ide v zásade len o technické úpravy.
Novela č. 334/2012 Z. z.25 s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa dotkla
ust. § 41, kde explicitne zakotvila v § 41 ods. 4 TZ a § 42 ods. 3 TZ,
že sa súhrnný a spoločný trest neukladá vo vzťahu k rozhodnutiam
cudzích štátov, resp. vo vzťahu k rozhodnutiam iných členských štátov EÚ.
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Dôvodová správa k zákonu č. 214/2019 Z. z.
Zák. č. 334/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1.1.2

Trest odňatia slobody
s podmienečným odkladom

Najdôležitejšia zmena Trestného zákona vo vzťahu k trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom sa realizovala novelou zákonom č. 78/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1.2 01626 v súvislosti so
zavedením elektronického monitoringu osôb aj v rámci ukladania
a výkonu práve tohto druhu trestu. V prvom rade bolo zakotvené, že
pri tomto druhu trestu je možné nariadiť kontrolu technickými prostriedkami: „Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,
môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo
povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“27 Takisto sa zaviedla možnosť, aby v prípadoch,
keď dal odsúdený podnet na nariadenie výkonu trestu svojím správaním v skúšobnej dobe, súd namiesto nariadenia výkonu uloženého
podmienečného trestu nariadil kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené
podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola
doposiaľ nariadená.28
Ďalšou významnou novelou, ktorá sa dotkla trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom, bola novela zákonom č. 321/2018
Z. z.29 s účinnosťou od 1. 1. 2019. Táto explicitne zakotvila do ust.
§ 50 ods. 1 a 51 ods. 2 TZ, že skúšobná doba neplynie počas výkonu
nepodmienečného trestu odňatia slobody a počas výkonu väzby.
Z dôvodovej správy uvádzame: „Navrhuje sa ustanoviť, že skúšobná
doba uložená pri podmienečnom odsúdení alebo podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody neplynie počas výkonu trestu
odňatia slobody alebo počas výkonu väzby v inej trestnej veci. V praxi sa vyskytujú prípady, v rámci ktorých prakticky celá skúšobná doba
uplynie počas väzby alebo výkonu trestu v inej trestnej veci, čím sa
26
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Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
Ust. § 50 ods. 2 TZ v znení účinnom od 1. 1. 2016.
Ust. § 50 ods. 4 písm. d) TZ a § 52 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. 1. 2016.
Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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marí podstata podmienečného odsúdenia, resp. podmienečného prepustenia, nakoľko osoba, ktorá je obmedzená na slobode v inej trestnej veci, nemá ako preukázať schopnosť viesť riadny život v rámci
uloženej skúšobnej doby.“30
Zároveň došlo k podstatnej modifikácii celého ustanovenia
§ 50 TZ, najmä ods. 2 až 4. Dôvody zmeny tohto ustanovenia sú
zrejmé z dôvodovej správy k zákonu č. 321/2018 Z. z.: „V praxi sa
uvedené ustanovenie neosvedčilo, ide len o formálnu a ťažko vykonateľnú oblasť z pohľadu probácie a len štatisticky, formálne navyšuje
počet prípadov probácie. Probačný a mediačný úradník nedisponuje
mandátom tak, ako je to pri nariadení probačného dohľadu, tzn. nemá možnosť vynútiť si súčinnosť odsúdeného, povinnosť dostaviť sa
k nemu do sídla súdu. Táto kategória odsúdených má často pobyt na
neznámom mieste, pracuje v zahraničí, resp. nepreberá predvolania
atď. Bežne sa v praxi stáva, že odsúdený sa nedostavuje na predvolania probačného a mediačného úradníka, resp. právni zástupcovia
odsúdených kontaktujú probačného a mediačného úradníka s požiadavkou, aby ich klienta neobmedzoval a pod. Úprava § 50 v aktuálnom znení je neefektívna a míňa sa účinku. Navrhuje sa umožniť súdu
uložiť sankcie podľa § 51 ods. 3 a 4, len ak zároveň nariadi probačný
dohľad, tzn. zmocní probačného a mediačného úradníka na overovanie dodržiavania uložených sankcií a kontakt s povinnou osobou.(...)
Primerane sa upravuje aj § 50 odsek 4, teda možnosti ďalšieho postupu pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, ak
bolo počas skúšobnej doby preukázané, že odsúdený nedodržiaval
stanovené podmienky. Ponecháva sa možnosť súdu uložiť doposiaľ
neuložené obmedzenia/povinnosti, avšak len so súčasným
,nariadenímʻ probačného dohľadu a možnosť predĺžiť skúšobnú dobu.
Keďže podľa § 51 ods. 5 je počas probačného dohľadu páchateľ povinný strpieť kontrolu technickými prostriedkami, je zachovaná aj
táto možnosť (taktiež len v rámci ustanovenia probačného dohľadu).
Naopak, v záujme zachovania jasného rozdelenia postupu pri
,alternatívnom trestaní´ sa neumožňuje súdu ukladať obmedzenia a
povinnosti alebo nariadiť kontrolutechnickými prostriedkami (ktorú
realizuje probačný a mediačný úradník), ak nie je zároveň ustanove30
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Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.

ný probačný dohľad. Korešponduje to aj s racionálnym využívaním
technických prostriedkov – dodržiavanie povinností, ktoré bude možné uložiť pri podmienečnom odsúdení bez probačného dohľadu (náhrada škody, zaplatenie dlhu a zaplatenie zameškaného výživného)
nemožno kontrolovať technickými prostriedkami podľa osobitného
predpisu.“ 31
Zároveň došlo k precizovaniu formulácie ust. § 50 ods. 6 TZ.
Tiež došlo k podstatnej zmene vo formulácii ust. § 51 ods. 7
TZ, kde sa precizovalo, že skúšobná doba predošlého odsúdenia, ak
sa ukladá súhrnný alebo spoločný trest, sa započítava do novej skúšobnej doby bez ohľadu na to, či počas uplynutia predchádzajúcej
skúšobnej doby v nej odsúdený viedol riadny život alebo nie. Formulácia o tom, že sa započíta skúšobná doba, v ktorej odsúdený viedol
riadny život, bola nelogická, pretože doposiaľ nikto neposudzoval
a nemohol posudzovať, či v uplynulej skúšobnej dobe odsúdený viedol riadny život. Takéto posúdenie je vyhradené výlučne rozhodovaniu súdu po skončení skúšobnej doby. Preto bolo ustanovenie precizované a rozhodovanie o tom, či odsúdený viedol riadny život v starej
i novej skúšobnej dobe, sa ponecháva na súd až po skončení celej
skúšobnej doby, pričom súd má možnosť posudzovať správanie sa
odsúdeného počas celej skúšobnej doby, nielen počas jej „novšej“
časti. Z dôvodovej správy uvádzame: „Navrhuje sa precizovanie
znenia § 51 ods. 7 Trestného zákona, nakoľko súčasné znenie ustanovenia je nelogické a nepresné. V čase, keď druhý súd rozhoduje
o započítaní, nevie a ani nemôže vedieť, či v tej skúšobnej dobe viedol
odsúdený riadny život, nakoľko prvý súd ešte nemohol rozhodnúť
o osvedčení alebo neosvedčení. Súčasne sa navrhuje vypustiť odkaz
na úhrnný trest, nakoľko úhrnný trest sa ukladá v jednom konaní,
pričom nedochádza k zrušeniu skoršieho rozsudku, teda ani žiadne
započítanie neprichádza do úvahy. Namiesto uvedeného sa navrhuje
doplniť odkaz na spoločný trest, pri ktorom sa výrok o treste skoršieho rozsudku ruší.“ 32
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Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.
Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.
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1.1.3

Trest domáceho väzenia

Jedna z najdôležitejších zmien Trestného zákona vo vzťahu k
trestu domáceho väzenia sa realizovala novelou zákonom č. 78/2015
Z. z.33 s účinnosťou od 1. 1. 2016 v súvislosti so zavedením elektronického monitoringu osôb aj v rámci ukladania a výkonu práve tohto
druhu trestu. Bola zavedená povinná kontrola technickými prostriedkami pre všetkých odsúdených na trest domáceho väzenia, zvýšila sa
horná hranica ukladania tohto trestu a zmenil sa pomer premeny nevykonaného zvyšku tohto trestu, ktorý bol pred touto novelou dva dni
nevykonaného trestu sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Novela zakotvila zvýhodnenú premenu trestu
domáceho väzenia tak, že nevykonaný jeden deň trestu domáceho
väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Tiež sa zakotvila možnosť pre súd uložiť páchateľovi počas
výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.
Zároveň bola rozšírená možnosť ukladať trest domáceho väzenia aj
mladistvým páchateľom, čo do 31. 12. 2005 nebolo možné.34
Z dôvodovej správy k tejto novele: „V § 53 ods. 1 sa nanovo
definujú podmienky uloženia trestu domáceho väzenia a jeho výmera.
Naďalej zostáva zachovaná úprava ukladania tohto trestu (len) páchateľovi prečinu. V § 53 ods. 1 písm. a) sa definuje požiadavka na
posúdenie vhodnosti uloženia tohto trestu namiesto trestu odňatia
slobody, a to s prihliadnutím na uvádzané okolnosti. Podľa § 53 ods.
1 písm. b) sa bude vyžadovať pre uloženie tohto trestu písomný sľub
páchateľa, že splní podmienky výkonu tohto trestu, ak mu bude uložený, čím sa zvýrazňuje alternatívny charakter tohto trestu, ktorého
uloženie bude závisieť aj od ochoty páchateľa trestného činu podrobiť
sa tomuto trestu namiesto trestu odňatia slobody, ktorý mu inak hrozí.
(...) Súčasne je potrebné poukázať na to, že podmienky uloženia trestu
domáceho väzenia je potrebné vnímať v kontexte základných zásad
ukladania trestov. Práva úprava v § 53 ods. 1 tieto základné zásady
33
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Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
Pozri ust. § 116a TZ účinné od 1. 1. 2016.

dopĺňa, resp. rozširuje a v žiadnom prípade nevylučuje ich aplikáciu.
Táto skutočnosť je dôležitá najmä z toho pohľadu, že zamedzuje vzniku situácie, kedy by sa trest domáceho väzenia uložil napr. páchateľovi trestných činov ako ublíženie na zdraví, nátlaku alebo pri trestnom čine sexuálneho zneužívanie v prípade, ak obeť takéhoto trestného činu žije v spoločnej domácnosti s páchateľom. Nie je žiaduce, aby
páchateľovi tohto trestného činu bol uložený trest domáceho väzenia,
keďže by hrozilo nebezpečenstvo páchania ďalšej trestnej činnosti
a obeť by bola opätovne vystavená páchateľovi. Z § 34 ods. 1 Trestného zákona je zrejmé, že ,Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti
pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti...ʻ. Ochrana spoločnosti pred páchaním napr. ,domáceho násiliaʻ
sa bez ďalších pochybností nedosiahne, ak sa uloží trest domáceho
väzenia. Trest domáceho väzenia by v tomto prípade rovnako nenapĺňal požiadavku zabrániť páchateľovi v páchaní ďalšej trestnej činnosti. (...) Na základe tejto zmeny sa kontrola výkonu trestu domáceho väzenia technickými prostriedkami stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou, a teda stráca svoj doterajší fakultatívny charakter. Zefektívnenie kontroly výkonu tohto trestu vytvára predpoklady pre jeho väčšie využitie, pričom tento stav nie je možné dosiahnuť bez využívania
technológií na to určených (...) V záujme posilnenia výchovného pôsobenia na odsúdeného sa navrhuje možnosť uložiť odsúdenému po
dobu výkonu trestu domáceho väzenia popri povinnostiach vyplývajúcich mu zo samotnej povahy trestu domáceho väzenia i primerané
povinnosti a obmedzenia podľa § 51 ods. 3 a 4. (...) V súvislosti
s navrhovanou úpravou zavedenia možnosti uložiť odsúdenému po
dobu výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia a povinnosti podľa
§ 51 ods. 3 a 4 sa navrhuje primerane upraviť následok spojený
s neplnením povinností vyplývajúcich z povahy trestu domáceho väzenia, prípadne obmedzení a povinností uložených odsúdenému podľa
§ 51 ods. 3 a 4. V prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z charakteru trestu domáceho väzenia alebo uložených obmedzení a povinností sa navrhuje premena trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody obdobne ako v prípade možnosti premeny
trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, teda, že každý deň
nevykonaného zvyšku trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu
nepodmienečného trestu odňatia slobody. (...) Vzhľadom na zavádza29

né možnosti efektívnej kontroly výkonu trestu domáceho väzenia, ako
aj s prihliadnutím na požiadavku rozširovania možností ukladania
alternatívnych trestov sa navrhuje umožniť uložiť trest domáceho
väzenia aj mladistvému páchateľovi trestného činu; vždy však len so
súhlasom jeho zákonného zástupcu.“35
Zároveň sa zaviedla možnosť premeny nevykonaného zvyšku
trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia:
„(1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne
a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností
a svojím správaním preukázal polepšenie,
b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu
odňatia slobody,
c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje
dva roky,
d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí
o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený
po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na
trest odňatia slobody a
f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone
trestu odňatia slobody.
(2) Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody
sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.“36
Ďalšou novelou, ktorá sa dotkla trestu domáceho väzenia, bola
novela zákonom č. 321/2018 Z. z.37 s účinnosťou od 1. 1. 2019, ktorý
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Dôvodová správa k zákonu č. 78/2015 Z. z.
Ust. § 65a TZ v znení účinnom od 1. 1. 2016.

zakotvil možnosť premeny trestu domáceho väzenia na trest odňatia
slobody aj vtedy, ak odsúdený marí výkon kontroly technickými prostriedkami. Zároveň sa rozšírila možnosť premeny zvyšku nepodmienečného trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia až v rozsahu
3 roky v porovnaní s predchádzajúcou úpravou zavedenou od 1. 1. 2016,
ktorá takúto premenu umožňovala len pre zvyšok trestu v dĺžke 2 roky.
Ďalšou významnou novelou, ktorá sa dotkla trestu domáceho
väzenia, bola novela zákonom č. 214/2019 Z. z.38 s účinnosťou od
1. 8. 2019, ktorá zakotvila možnosť ukladať trest domáceho väzenia
aj za zločiny s hornou hranicou 10 rokov a dolnou hranicou 4 roky.
Zároveň sa zvýšila výmera trestu domáceho väzenia, ktorú súd môže
uložiť až na 4 roky. Túto novelu zatiaľ možno považovať za najzásadnejšiu čo do zásahu do základných atribútov tohto trestu, pretože
od prijatia Trestného zákona v roku 2005 bol trest domáceho väzenia
primárne určený ako alternatívny k iným trestom len pri prečinoch.
Toto možno považovať za významný medzník vo vývoji sankčného
mechanizmu v SR za posledné roky. Rovnako sa zaviedlo aj podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.

1.1.4

Trest povinnej práce

Tento trest za dobu účinnosti Trestného zákona neprešiel žiadnymi zmenami.

1.1.5

Peňažný trest

K zásadnej novelizácii ustanovení o peňažnom treste došlo
s účinnosťou od 1. 9. 2011,39 kedy sa zmenou ustanovení Trestného
37
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Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zák. 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.
Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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poriadku (a čiastočne aj Trestného zákona) zmenila právna úprava
v tom, že sa upustilo od vymáhania peňažného trestu a súd priamo
prikročil k premene nezaplateného peňažného trestu na náhradný trest
odňatia slobody.40

1.1.6

Trest prepadnutia majetku

Tento trest bol počas existencie Trestného zákona viackrát novelizovaný, a to najmä s ohľadom na výpočet trestných činov, za
ktoré je možné ukladať tento trest bez splnenia podmienok v § 58
ods. 1 TZ. Prioritne sa má teda ukladať trest prepadnutia majetku „ak
páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak
ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť
závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého
rozsahu.“41 Bez splnenia tejto podmienky možno uložiť tento trest
len za taxatívne vymenované trestné činy v § 58 ods. 2 TZ a len ak
páchateľ nadobudol majetok alebo jeho časť z nelegálnych príjmov.
Pri prijatí Trestného zákona toto ustanovenie obsahovalo len
nasledovné trestné činy:
‒ trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi podľa § 172 ods. 2, 3 alebo 4 TZ,
‒ trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233
TZ,
‒ trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny podľa § 296 TZ,
‒ trestný činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej
skupiny podľa § 297 TZ
‒ trestný čin prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2 alebo 3 TZ
a § 329 ods. 2 alebo 3 TZ.
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Pozri ust. § 57 ods. 3 TZ.
Ust. § 58 ods. 1 TZ.

S účinnosťou od 1. 1. 2010 sa výpočet týchto trestných činov
rozšíril o: 42
‒ trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme
podľa § 419 TZ.
S účinnosťou od 1. 9. 2010 sa výpočet týchto trestných činov
rozšíril o: 43
‒ trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi podľa §173 TZ,
‒ trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 TZ,
‒ trestný čin obchodovania s deťmi podľa § 180 ods. 2 alebo 3
a § 181 TZ,
‒ trestný čin vydierania podľa § 189 ods. 2 písm. c) TZ,
‒ trestný čin hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, 3, 4 alebo 5 TZ
a § 191 ods. 3 alebo 4 TZ,
‒ trestný čin nátlaku podľa § 192 ods. 3 alebo 4 TZ,
‒ trestný čin podielnictva podľa § 231 ods. 2, 3 alebo 4 TZ
a § 232 ods. 3 alebo 4 TZ,
‒ trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 234
TZ,
‒ trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby
peňazí a cenných papierov podľa § 270 TZ,
‒ trestný čin uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271 ods.
1 TZ,
‒ trestný čin výroby a držby falšovateľského náčinia podľa § 272
ods. 2 TZ,
‒ trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 TZ,
‒ trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 TZ,
‒ trestný čin nezaplatenia dane podľa § 278 ods. 2 alebo 3 TZ,
‒ trestný čin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 2 alebo 3 TZ,
42
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Zákon č. 576/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
zákon č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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‒ trestný čin teroru podľa § 313 a 314 TZ,
‒ trestný čin podplácania podľa § 334 ods. 2 TZ a § 335 ods.
2 TZ,
‒ trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej
pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 6 TZ,
‒ trestný čin prevádzačstva podľa § 355 TZ a § 356 TZ,
‒ trestný čin kupliarstva podľa § 367 ods. 3 TZ,
‒ trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368 TZ,
‒ trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 TZ,
‒ trestný čin ohrozovania mravnosti podľa § 372 ods. 2 alebo
3 TZ.
S účinnosťou od 1. 9. 2010 sa síce rozšíril výpočet týchto trestných činov o značné množstvo nových trestných činov, obmedzilo sa
však ukladanie tohto trestu len na prípady, keď páchateľ nadobudol
majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov
pochádzajúcich z trestnej činnosti, muselo byť teda preukázané, že
páchateľ nadobudol majetok týmito trestnými činmi aspoň v rozsahu
26 600 eur. S účinnosťou od 1. 9. 2010 bola prispôsobená aj formulácia § 59 ods. 1 TZ v tom, akou formou a spôsobom sa realizuje
v praxi trest prepadnutia majetku, t. j. najmä ktorú časť majetku postihuje tento trest, pričom sa vychádza z predpisov o konkurznom
konaní.
Podľa právnej úpravy účinnej od 1. 9. 2010 sa má pri výkone
trestu prepadnutia majetku postupovať podľa zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právoplatné rozhodnutie, ktorým bol uložený trest prepadnutia
majetku, sa odošle konkurznému súdu, ktorý bezodkladne rozhodne
o vyhlásení konkurzu na majetok toho, komu bol takýto trest uložený.
Príslušným súdom na vyhlásenie konkurzu je okresný súd v sídle
krajského súdu. Konkurzný súd rozhoduje uznesením, proti ktorému
nie je prípustné odvolanie (§ 107a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov).44
44
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S účinnosťou od 1. 9. 2011 sa výpočet trestných činov v § 58
ods. 2 TZ rozdelil do dvoch ustanovení,45 pričom podstata zmeny
spočívala v tom, že časť trestných činov uvedených v § 58 ods. 2 TZ
sa odčlenila do nového ustanovenia § 58 ods. 3 TZ (v zásade išlo
o trestné činy, ktoré sa nachádzali v ustanovení § 58 ods. 2 TZ v čase
prijatia Trestného zákona v roku 2005, s miernymi obmenami):
‒ trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi podľa § 172 ods. 3 alebo 4 TZ a § 173 ods. 4 TZ,
‒ trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233
ods. 3 alebo 4 TZ,
‒ trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny podľa § 296 TZ,
‒ trestný činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej
skupiny podľa § 297 TZ,
‒ trestný čin prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3 TZ a § 329
ods. 3 TZ,
‒ trestný čin podplácania podľa § 334 ods. 2 TZ a § 335 ods. 2
TZ.
Pri týchto trestných činoch bolo možné uložiť trest prepadnutia
majetku aj vtedy, ak páchateľ nenadobudol majetok aspoň v značnom
rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej
činnosti, teda išlo o ďalšiu formu sprísnenia podmienok, za ktorých
bolo možné uložiť trest prepadnutia majetku. Čiastočné zmiernenie
možno badať len pri ustanovení § 173 TZ, kde z pôvodného celého
trestného činu bolo po 1. 9. 2011 možné uložiť trest prepadnutia majetku len za závažnejšie formy tohto konania podľa § 173 ods. 3
a ods. 4 TZ.
Zmiernenie tohto ustanovenia badáme aj v novele č. 246/2012
46
Z. z. s účinnosťou od 1. 10. 2012, kedy sa zúžilo ust. § 58 ods. 2 TZ
v týchto trestných činoch:
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Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zák. č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
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‒ trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 2, 3
alebo 4 TZ,
‒ trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3
alebo 4 TZ,
ale rozšírilo sa o nasledovný trestný čin:
‒ trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3
TZ.
Novela č. 174/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 201547 zúžila
použiteľnosť ust. § 58 ods. 3 TZ, keď zrušila aplikovateľnosť tohto
inštitútu na trestný čin podplácania podľa § 335 ods. 2 TZ.
S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa výpočet trestných činov v § 58
ods. 2 TZ rozšíril o: 48
‒ trestný čin nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných
hier podľa § 230 ods. 2, 3 alebo 4 TZ.
S účinnosťou od 1. 7. 201849 sa výpočet trestných činov v § 58
ods. 2 TZ zmenil v časti týkajúcej sa trestného činu terorizmu podľa
§ 419 TZ z dôvodu zmien týkajúcich sa zavedenia nových druhov
trestných činov vzťahujúcich sa na terorizmus. Vzhľadom na tieto
zmeny muselo byť zmenené aj ust. § 58 ods. 2 TZ.

1.1.7

Trest prepadnutia veci

Tento trest bol dotknutý novelou zákonom č. 397/2015 Z. z.
s účinnosťou od 1. 1. 2016,50 avšak len s ohľadom na definíciu veci,
ktorá sa pretavila do § 130 ods. 1 Trestného zákona a v súvislosti
s tým, že vecou sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 na účely Trestného
zákona rozumejú aj peňažné prostriedky na účte, tiež príjem z trestnej
47
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Zák. č. 174/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného
v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 161/2018 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.
Zák. 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.

činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov, listina,
ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo majetkové
právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota. S ohľadom na túto
zmenu bola odstránená nadbytočná definícia veci v § 60 ods. 4 TZ
účinnom do 31. 12. 2015, ktorý ustanovoval, že vecou, na ktorú sa
mohol vzťahovať trest prepadnutia veci, sa rozumeli aj príjmy z trestného činu, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov alebo
vecí.
Dôvodová správa k tejto novele uvádzala: „Zmena pojmového
vymedzenia veci na účely trestu prepadnutia veci je odôvodnená zavedením jednej a na účely trestného práva všeobecne použiteľnej
definície veci v § 130, v kontexte čoho sa stáva § 60 ods. 4 bezpredmetným. Z legislatívno-technického hľadiska sa obsah vymedzenia
veci podľa § 60 ods. 4 presúva do § 130 písm. e).“51

1.1.8

Trest zákazu činnosti

S účinnosťou od 1. 11. 2011 novelou zákonom č. 313/2011
Z. z.52 bol tento trest podstatne modifikovaný, pretože sa zaviedlo
obligatórne ukladanie sprísneného trestu zákazu činnosti vedenia
motorových vozidiel páchateľom, ktorí už boli odsúdení ako vodiči
za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289
TZ alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5 TZ.
Ak súd odsudzuje za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ páchateľa (vodiča), ktorý už bol za niektorý z týchto trestných činov v minulosti ako vodič odsúdený, uloží
mu obligatórne trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel
v hornej polovici trestnej sadzby tohto trestu (t. j. 1 až 10 rokov,
polovica je nad 6,5 rokov).53 Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3 TZ, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polo51
52

53

Dôvodová správa k zákonu č. 397/2015 Z. z.
Zák. č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Pozri § 61 ods. 3 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
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vici trestnej sadzby uvedenej v § 112 ods. 1 TZ (t.j. do 5 rokov, polovica je nad 2,5 rokom trestu). 54
Ak súd odsudzuje za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ páchateľa (vodiča), ktorý už bol za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ ako
vodič 2-krát odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel na doživotie.55 Ak súd odsudzuje mladistvého za
týchto podmienok, uloží mu trest zákazu činnosti na 7 až 15 rokov. 56
Ak súd odsudzuje páchateľa (vodiča) za trestný čin usmrtenia
podľa § 149 ods. 4 alebo 5 TZ, uloží mu trest zákazu činnosti vedenia
motorových vozidiel na doživotie.57 Ak súd odsudzuje mladistvého
za týchto podmienok, uloží mu trest zákazu činnosti na 7 až 15 rokov.58
Zároveň bolo zavedené, že na ukladanie trestu zákazu činnosti
podľa uvedených ustanovení nemá vplyv zahladenie odsúdenia.59
Zároveň bolo zakotvené, že súd nemôže podmienečne upustiť
od výkonu zvyšku takto uložených trestov zákazu činnosti.60 Zároveň
bolo zakotvené, že „súd nemôže podmienečne upustiť ani od trestu
zákazu činnosti, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
ktorý bol uložený odsúdenému,
a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom
návykovej látky, alebo
b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin
spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.“ 61
Trestu zákazu činnosti sa dotkla aj novela č. 246/2012 Z. z.62
s účinnosťou od 1. 10. 2012, keď bolo zakotvené, že „ak súd odsu54
55
56
57
58
59
60
61
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Pozri § 112 ods. 2 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 61 ods. 4 písm. a) TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 112 ods. 3 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 61 ods. 4 písm. b) TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 112 ods. 3 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 61 ods. 5 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 69 ods. 5 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.
Pozri § 69 ods. 4 TZ v znení účinnom od 1. 11. 2011.

dzuje páchateľa za trestný čin skrátenia dane a poistného podľa
§ 276 ods. 2, 3 alebo ods. 4 TZ, trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestný čin nezaplatenia dane
a poistného.“63 podľa § 278 ods. 2 alebo ods. 3 a trestný čin marenia
výkonu správy daní podľa § 278a ods. 2 alebo ods. 3, uloží mu
trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2
Trestu zákazu činnosti sa dotkla aj novela č. 204/2013 Z. z.64
s účinnosťou od 1. 8. 2013, keď bola zakotvená ďalšia možnosť uloženia trestu zákazu činnosti na doživotie, a to v prípadoch, ak súd
„odsudzuje páchateľa za trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa
§ 179, trestný čin znásilnenia podľa § 199, trestný čin sexuálneho
násilia podľa § 200, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201
až 202, trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, trestný
čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom
predstavení podľa § 370, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati.“65 Ak súd odsudzuje mladistvého za týchto podmienok, uloží mu
trest zákazu činnosti na 7 rokov až 15 rokov. Aj v tomto prípade
Trestný zákon zakotvil, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku
trestu je vylúčené.66 Dôvodová správa k tejto novele uvádza, že „Návrhom sa transponuje čl. 10 ods. 1 smernice 2011/93/EÚ, v zmysle
ktorého sú členské štáty Európskej únie povinné prijať vhodné opatrenia s cieľom minimalizácie rizika recidívy u osôb, ktoré spáchali
niektorý z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti na dieťati. Cieľom
takýchto opatrení má byť dočasné alebo trvalé zabránenie profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.
62

63
64

65
66

Zák. č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
Ust. § 61 ods. 5 TZ účinný od 1. 10. 2012.
Zák. č. 204/2013 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.
Ust. 61 ods. 4 TZ v znení účinnom od 1. 8. 2013.
Pozri ust. § 69 ods. 5 účinné od 1. 8. 2013.
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Uvedené sa dá dosiahnuť prostredníctvom zavedenia možnosti uloženia trestu zákazu činnosti tým páchateľom, ktorí spáchajú jeden
z označených trestných činov na dieťati a u ktorých súd vzhľadom na
okolnosti danej veci bude uloženie trestu zákazu činnosti považovať
za potrebné.“67
Tento trest bol ďalej doplnený novelou zákonom č. 87/2015
Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016, ktorou sa zladila trestnoprávna úprava s obchodnoprávnou úpravou a zakotvilo sa, že právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti v zmysle vykonávania funkcie
člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu
je po dobu výkonu trestu rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov
obchodného práva.68
Ďalšou novelou, ktorá sa dotkla trestu zákazu činnosti, bola
novela zákonom č. 321/2018 Z. z.69 s účinnosťou od 1. 1. 2019, ktorý
zakotvil, že trest zákazu činnosti neplynie nielen počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody, ale neplynie aj počas výkonu
väzby.

1.1.9

Trest zákazu pobytu

Najdôležitejšia zmena Trestného zákona vo vzťahu k trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom sa realizovala novelou zákonom č. 78/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 201670 v súvislosti so
zavedením elektronického monitoringu osôb aj v rámci ukladania
a výkonu práve tohto druhu trestu. Bolo zakotvené, že pri tomto druhu trestu je možné nariadiť kontrolu technickými prostriedkami.

67
68
69

70
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Dôvodová správa k zákonu č. 204/2013 Z. z.
Pozri § 61 ods. 10 TZ v znení účinnom od 1. 1. 2016.
Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.

1.1.10

Trest zákazu účasti na verejných
podujatiach

Tento trest bol do Trestného zákona zavedený novelou zákonom č. 1/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 2014.71
Najdôležitejšia zmena Trestného zákona vo vzťahu k trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom sa realizovala novelou zákonom č. 78/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 201672 v súvislosti so
zavedením elektronického monitoringu osôb aj v rámci ukladania
a výkonu práve tohto druhu trestu. Bolo zakotvené, že pri tomto druhu trestu je možné nariadiť kontrolu technickými prostriedkami.

1.1.11

Trest straty čestných titulov
a vyznamenaní

Tento trest za dobu účinnosti Trestného zákona neprešiel žiadnymi zmenami.

1.1.12

Trest straty vojenskej a inej hodnosti

Tento trest za dobu účinnosti Trestného zákona neprešiel žiadnymi zmenami.

1.1.13

Trest vyhostenia

Tento trest bol novelizovaný s účinnosťou od 1. 1. 2007, aby
právna úprava v Trestnom zákone reflektovala zmeny v zákone
č. 480/2002 Z. z.73 vykonané novelou č. 692/2005 Z. z.74 Tieto zmeny
71

72

73

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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však nemožno považovať za zásadné, pretože sa jednalo len o zjednotenie formulácií Trestného zákona s novým znením zákona
č. 480/2002 Z. z. a táto novela nemala zásadný dopad na obsah trestu.
Tento trest bol ďalej novelizovaný s účinnosťou od 1. 8. 2013,75
pričom sa bližšie a presnejšie špecifikovalo, ktorým osobám nie je
možné uložiť trest vyhostenia. Dôvodová správa k predmetnej novele
uvádza: „Zmenou ustanovenia § 65 Trestného zákona sa odstraňuje
transpozičný deficit Slovenskej republiky vo vzťahu k čl. 28 smernice
EP a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich
rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci
územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS)
1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS
a 93/96/EHS, ktorý upravuje podmienky ochrany občanov EÚ a ich
rodinných príslušníkov pred vyhostením z iného členského štátu Európskej únie. V súlade s označenou smernicou sa navrhuje upraviť
podmienky ukladania trestu vyhostenia pre občanov členských štátov
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj ich
rodinným príslušníkom viazaním na podmienku, že takéto osoby predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok (u páchateľa, ktorý je občanom Európskej únie alebo jeho rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky), alebo ak predstavujú hrozbu pre bezpečnosť
štátu (u páchateľa, ktorý je občanom Európskej únie s nepretržitým
pobytom na území Slovenskej republiky viac ako 10 rokov), alebo ak
uloženie trestu vyhostenia je v najlepšom záujme dieťaťa (u páchateľa, ktorý je dieťaťom a je občanom Európskej únie). V novom odseku
3 (bod 7) sa definuje pojem rodinný príslušník páchateľa k aplikácii
odseku 2 písm. b) v súlade s označenou smernicou.“ 76

74

75

76
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Zákon č. 692/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zák. č. 204/2013 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.
Dôvodová správa k zákonu č. 204/2013 Z. z.

Ďalšou novelou, ktorá sa dotkla trestu vyhostenia, bola novela
zákonom č. 321/2018 Z. z.77 s účinnosťou od 1. 1. 2019, ktorá zakotvila, kto sa na účely tohto ustanovenia rozumie byť rodinným príslušníkom osoby, ktorej nemožno uložiť trest vyhostenia.

1.2 Ochranné opatrenia
Rovnako ako v podkapitole o trestoch, aj táto podkapitola na
úvod vysvetľuje základné atribúty charakteru a ukladania ochranných
opatrení, aby bolo možné pochopiť špecifický výklad venovaný právnej úprave jednotlivých ochranných opatrení.
Ochranným opatrením rozumieme sankciu, ktorá sa takisto
ako trest ukladá na základe zákona v trestnom konaní. Sledujú v zásade totožný cieľ ako tresty: je ním ochrana spoločnosti, avšak ujma
pre dotknutú osobu nie je súčasťou alebo cieľom tejto sankcie. Od
trestov sa ochranné opatrenia odlišujú svojou prioritne terapeutickou,
výchovnou a zabezpečovacou funkciou. Na účely ochrany spoločnosti možno ochranné opatrenia ukladať popri trestoch, ale ochrannými
opatreniami možno za splnenia zákonných podmienok tresty aj nahrádzať. Zatiaľ čo tresty možno ukladať len páchateľovi trestného
činu, okruh osôb, ktorým možno uložiť ochranné opatrenie, je širší.
Napr. v prípade, že ide o páchateľa, ktorý nie je trestne zodpovedný,
trest ako sankciu uložiť nemožno, možno mu však uložiť ochranné
opatrenie. Zhabanie veci je zasa ochranným opatrením aplikovateľným v situácii, keď vec, ktorá sa má odňať, nepatrí páchateľovi, ale
tretej osobe, a teda nie je možné uložiť trest prepadnutia veci páchateľovi.
Tieto sankcie v sebe neobsahujú morálne odsúdenie páchateľa.
Uložením ochranného opatrenia sa sleduje splnenie konkrétneho účelu. Aj z tohto dôvodu doba a intenzita trvania ochranného opatrenia
77

Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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nie je určená presne v Trestnom zákone, ale je závislá od dosiahnutia
cieľa, ktorý sa ochranným opatrením sleduje, preto ochranné opatrenie trvá, až kým sa nenaplní jeho účel, alebo kým nie je konštatované,
že jeho účel nemožno dosiahnuť. Pri ochranných opatreniach sa neuplatňuje ani požiadavka úmernosti závažnosti spáchaného trestného
činu k uloženému ochrannému opatreniu. Závislosť podoby ochranného opatrenia od trestného činu alebo činu inak trestného je výrazne
nižšia, než je závislosť trestu od trestného činu.
Pri ukladaní ochranných opatrení sú aplikovateľné obdobné zásady ako pri ukladaní trestov. Tieto sú vymedzené v § 35 TZ, resp.
vyplývajú z iných súvisiacich ustanovení:
Zásada zákonnosti predstavuje rovnako ako pri trestoch zásadu, ktorá musí byť súdom striktne rešpektovaná. V zmysle toho súd
môže páchateľovi trestného činu, činu inak trestného, alebo inej osobe uložiť iba také ochranné opatrenie, ktoré náš právny poriadok pozná, a ktoré je explicitne upravené v § 33 TZ.
Zásada personality je vyjadrená v § 35 ods. 2 TZ: „Ochranné
opatrenie môže postihnúť osobu iba tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jej rodinu a blízke osoby.“ Podľa tejto zásady má súd
dbať na to, aby sa čo najviac minimalizoval vplyv ochranného opatrenia na rodinu a blízke osoby postihovanej osoby. Zväčša sa však
takmer vo všetkých prípadoch uloženie ochranného opatrenia nepriamo dotkne aj rodiny alebo blízkych osôb postihovanej osoby,
predovšetkým ak sú závislé od príjmov, starostlivosti postihovanej
osoby, alebo v dôsledku narušenia citových väzieb. Nie je preto možné úplne vylúčiť nepriame pôsobenie ochranného opatrenia aj na tieto
osoby, čo však nie je v rozpore so zásadou personality.
Zásada zlučiteľnosti trestu a ochranného opatrenia. V prvom rade zakotvuje ustanovenie § 35 ods. 1 TZ, že „ochranné opatrenie možno uložiť páchateľovi trestného činu buď popri treste, alebo
aj pri upustení od potrestania páchateľa, ak ochranné opatrenie zabezpečí ochranu spoločnosti pred páchateľom účinnejšie ako trest.“
Okrem toho je možné aj uloženie výlučne ochranného opatrenia, ktoré sa uloží napríklad v prípade, že nastali okolnosti vylučujúce
trestnú zodpovednosť a osobe trest ako sankciu nemožno uložiť.
Zásada použiteľnosti ochranného opatrenia aj na iné osoby
ako páchateľa. Ustanovenie § 35 ods. 3 TZ vymedzuje, že „ochran44

né opatrenie možno uložiť aj páchateľovi činu inak trestného alebo
inej osobe, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany spoločnosti
pred páchaním nových trestných činov.“ Toto ustanovenie určuje
širšie okruh subjektov, ktorým možno uložiť ochranné opatrenie,
pričom je to okrem páchateľa trestného činu i páchateľ činu inak
trestného (ak absentujú podmienky na vyvodenie trestnej zodpovednosti páchateľa) alebo iná osoba, ak si to vyžaduje efektívna ochrana
spoločnosti pred páchaním nových trestných činov.
Zásada neprípustnosti uloženia niektorých druhov ochranných opatrení popri sebe je priamo upravená v § 35 ods. 4 TZ:
„Popri ochrannej výchove nemožno uložiť ochranný dohľad.“ Je to
najmä z toho dôvodu, že povaha oboch ochranných opatrení sa vzájomne prelína a preto by súčasné uloženie oboch ochranných opatrení
nespĺňalo svoj účel. Ochrannú výchovu možno uložiť výlučne mladistvým páchateľom, zatiaľ čo podľa § 76 ods. 4 TZ ochranný dohľad
nemožno uložiť mladistvému páchateľovi a odsúdenému, ktorému
bol uložený trest odňatia slobody na doživotie.
Zásady (ne)úmernosti k spáchanému činu. Ustanovenie § 35
ods. 5 TZ ustanovuje v tomto prípade opak tejto zásady, ktorá sa
uplatňuje pri ukladaní trestov. V zmysle § 35 ods. 5 TZ: „Pri ukladaní ochranných opatrení sa súd neriadi zásadou úmernosti k spáchanému činu, ale potrebou ochrany spoločnosti, pričom prihliada aj na
potrebu liečenia, výchovy alebo dovŕšenia nápravy páchateľa alebo
inej osoby.“
Odlišne Trestný zákon stanovuje túto zásadu u mladistvých páchateľov, kde je v § 97 ods. 3 TZ ustanovené, že pri ukladaní ochranného opatrenia mladistvému páchateľovi „treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný
stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť
primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby
predchádzali protiprávnym činom.“
Zásada trvania ochranných opatrení, pokiaľ sa naplní ich
účel. Štandardne trvá ochranné opatrenie pokiaľ sa nenaplní jeho
účel, ako to vyplýva z ust. § 35 ods. 6 TZ: „Výkon ochranného opatrenia sa musí skončiť najneskôr dosiahnutím jeho účelu, prípadne
uplynutím doby, na ktorú bolo uložené, alebo dovŕšením zákonom
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ustanoveného veku odsúdeného alebo inej osoby.“ Ako je zrejmé
z tohto ustanovenia, trvanie ochranných opatrení je v niektorých prípadoch limitované dosiahnutím určitého veku (napr. ochranná výchova) alebo maximálnou dĺžkou ich trvania (napr. ochranný dohľad).
Celkovo však v porovnaní s trestami môže byť dĺžka trvania určitých
ochranných opatrení neurčitá (napr. ochranné liečenie, detencia).
Špecifické pravidlá sa uplatňujú pri ukladaní ochranných opatrení mladistvým páchateľom. Ustanovenie § 97 ods. TZ vymedzuje,
že „účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného
vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie,
z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.“
Cieľom ochranného opatrenia je mladistvého páchateľa správne nasmerovať v jeho vývoji a správaní, aby sa v budúcnosti nedopúšťal protiprávneho konania. Súd musí pri uložení ochranného opatrenia prihliadať na zvláštnosti prípadu, čím sú najmä osobné vlastnosti páchateľa, dosiahnutý stupeň rozumovej a mravnej vyspelosti, pomery, z ktorých páchateľ pochádza, či jeho zdravotný stav.
S účinnosťou od 1. 9. 2010 bolo do Trestného zákona zakotvené explicitné vymedzenie, že ochranné opatrenie možno uložiť len
v tom prípade, ak sa posudzuje aj trestný čin, v súvislosti s ktorým je
ochranné opatrenie ukladané, podľa ustanovení tohto Trestného zákona. T. j. ochranné opatrenia podľa nového Trestného zákona nemožno ukladať za trestné činy posudzované podľa starého Trestného
zákona z roku 1961.78

1.2.1

Ochranné liečenie

Toto ochranné opatrenie bolo modifikované novelou
č. 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2011.79 Novela rozšírila mož78
79
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Pozri § 7a TZ účinný od 1. 9. 2010.
Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

nosť uloženia ochranného liečenia aj osobe, ktorá konala v stave vyvolanom duševnou poruchou a jej pobyt na slobode je nebezpečný.80

1.2.2

Ochranná výchova

Hneď od počiatku účinnosti Trestného zákona, kedy zákonom
č. 650/2005 Z. z.81 došlo k úprave § 105 TZ, bolo toto ustanovenie
zosúladené s hranicou trestnej zodpovednosti, ktorá bola pri trestom
čine sexuálneho zneužívania posunutá na 15 rokov. Vyhlásené znenie
nereflektovalo skutočnosť, že „činu inak trestného“ sa mohla dopustiť
nielen osoba vo veku 12 – 13 rokov, ale pri trestnom čine sexuálneho
zneužívania vzhľadom na ust. § 22 ods. 2 TZ aj osoba vo veku
14 rokov. Toto ustanovenie teda muselo byť hneď na začiatku účinnosti Trestného zákona upravené, aby bolo možné ochrannú výchovu
v občianskom súdnom konaní (dnes v civilnom súdnom konaní) ukladať aj týmto osobám, ktoré síce dosiahli vek 14 rokov, ale neboli
trestne zodpovedné pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa
§ 201 TZ, a teda ak by sa ho dopustili vo veku 14 rokov, nebolo by
im podľa vyhláseného znenia zákona možné uložiť ochrannú výchovu v občianskom súdnom konaní. Novela zákonom č. 650/2005 Z. z.
túto chybu napravil

1.2.3

Ochranný dohľad

Najdôležitejšia zmena Trestného zákona vo vzťahu k tomuto
ochrannému opatreniu sa realizovala novelou zákonom č. 78/2015
Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 201682 v súvislosti so zavedením elektronického monitoringu osôb aj v rámci ukladania a výkonu práve tohto
80
81

82

Ust. § 71 ods. 2 písm. b) TZ v znení účinnom od 1. 8. 2013.
Zák. č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov
v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zák. č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
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druhu ochranného opatrenia. Bolo zakotvené, že pri tomto druhu
ochranného opatrenia je možné nariadiť kontrolu technickými prostriedkami.
Ďalšou novelou, ktorá sa dotkla podmieneného prepustenia,
bola novela zákonom č. 321/2018 Z. z.83 s účinnosťou od 1. 1. 2019,
ktorá zakotvila pre odsúdeného povinnosť dostaviť sa do dvoch pracovných dní po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody k probačnému a mediačnému úradníkovi okresného súdu, v ktorého obvode
má odsúdený bydlisko, a v rámci uloženého ochranného dohľadu.
Zároveň zakotvila možnosť, aby odsúdený nemusel oznamovať pravidelne opakujúce sa vzdialenia, o ktorých bol probačný a mediačný
úradník vopred informovaný. Z dôvodovej správy uvádzame: „Dostavovanie sa odsúdeného k probačnému a mediačnému úradníkovi
po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, ako i každé oznamovanie vzdialenia sa z miesta pobytu je dlhodobo problematickou oblasťou výkonu ochranného dohľadu. Navrhuje sa doplniť lehotu,
v ktorej sa má odsúdený prihlásiť na príslušnom súde podľa miesta
svojho pobytu. Zároveň sa ako skúmané kritérium navrhuje použiť
aktuálny, teda skutočný pobyt odsúdeného, nie formálny údaj, ktorý
nezodpovedá potrebám účinného výkonu ochranného dohľadu, resp.
dohliadaniu nad jeho priebehom.“84

1.2.4

Detencia

Toto ochranné opatrenie bolo modifikované novelou
č. 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2011, ktorá rozšírila možnosť
uloženia detencie aj pre osoby umiestnené v liečebných zariadeniach,
ktoré svojím správaním ohrozujú život alebo zdravie iných osôb a ich
pobyt na slobode je nebezpečný.85 Zároveň bolo spresnené, že osobou
83

84
85
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Zák. č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodová správa k zákonu č. 321/2018 Z. z.
Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

umiestnenou v detencii nemusí byť „odsúdený“, pretože touto osobou
je v zmysle Trestného poriadku iba osoba, voči ktorej bol vydaný
odsudzujúci rozsudok,86 ale tento pojem sa nahradil pojmom „páchateľ“, ktorý je vhodnejší, pretože v zmysle novej právnej úpravy bolo
možné detenciu uložiť aj osobám v ochrannom liečení, voči ktorým
nemusel byť vydaný odsudzujúci rozsudok.

1.2.5

Zhabanie veci

Toto ochranné opatrenie bolo modifikované novelou
č. 262/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2011,87 ktorá rozšírila možnosť uloženia zhabania veci nielen priamo na vec, ktorá má byť týmto
ochranným opatrením dotknutá, ale aj na inú vec takej hodnoty, ktorá
zodpovedá hodnote veci, ktorá má byť zhabaná, ak je táto vec nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom
páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom.88 Toto ochranné opatrenie bolo ďalej dotknuté novelou zákonom č. 397/2015 Z. z s účinnosťou od 1. 1. 2016, 89 ktorou sa rozšírilo, vo vzťahu k akým veciam je možné uložiť toto ochranné opatrenie. Mali nimi byť aj veci, ktoré nepatria páchateľovi a boli získaná
trestným činom alebo ako odmena za trestný čin, a veci, ktoré nadobudla iná osoba ako páchateľ hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin. Dôvodová
správa k tejto novele uvádzala: „Odporúčania MONEYVAL (európsky Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu – pozn. red.) vytýkajú platnej právnej úprave trestného práva nedostatok spočívajúci v právnej nemožnosti zhabať (resp. skonfiškovať) veci, ktoré nepatria páchateľovi
86
87

88
89

Ust. § 10 ods. 14 TP.
Zák. č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Pozri ust. § 83 ods. 4 TZ v znení účinnom od 1. 9. 2011.
Zák. 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.
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a boli získané trestným činom alebo ako odmena za trestný čin alebo
boli získané za takéto veci. Cieľom zmeny § 83 ods. 1 je preto umožniť zhabať v trestnom konaní aj takéto veci. Realizáciu uvedených
odporúčaní je potrebné z vecného hľadiska riešiť v rámci inštitútu
zhabania veci, nakoľko tento sa týka primárne vecí, ktoré nepatria
páchateľovi.“90

90

50

Dôvodová správa k zákonu č. 397/2015 Z. z.

2 Výskum –
Reflexie odborníkov
z praxe o sankčnej politike

Restoratívna justícia a alternatívne tresty podľa nášho názoru
nemožno považovať za dva pojmy, ktoré by v súčasnosti v Slovenskej republike predstavovali úplnú neznámu, avšak je ešte dlhá cesta,
kým dôjde k naplneniu a uplatneniu zásad, procesov a cieľov uvedených opatrení v slovenskej trestnej justícii. Základným východiskom
restoratívnych prístupov je presvedčenie o tom, že trestný čin nie je
len porušenie trestnoprávnych ustanovení, ale najmä konflikt medzi
konkrétnymi jedincami, zasahujúci do ich medziľudských vzťahov,
ktorý je potrebné riešiť na ich interpersonálnej úrovni, so snahou
obnoviť poškodené sociálne vzťahy a odčiniť následky spôsobené
trestným činom. Cieľmi restoratívnej justície je o. i. zníženie počtu
väznených osôb a snaha o predchádzanie kriminality, snaha motivovať páchateľa na nápravu škody, ktorú spôsobil a viesť ho k zodpovednosti za svoj život bez konfliktu so zákonom, zohľadňovať pri
riešení postihov trestnej činnosti potreby a záujmy obetí a účinnejšie
chrániť spoločnosť pred kriminalitou.91 Alternatívne tresty alebo alternatívne spôsoby riešenia trestných vecí možno charakterizovať ako
špecifické postupy využívané alternatívne k štandardnému trestnému
konaniu a zvláštne formy reakcie na trestnú činnosť predstavujúce
alternatívu k tradičnému trestu odňatia slobody. Predmetnou alternatívou sa rozumie možnosť zvoliť si z dvoch alebo viacerých spôsobov
riešenia, konkrétne pri ukladaní trestu to znamená, že sudca je oprávnený uložiť odsúdenému buď trest odňatia slobody, alebo trest, ktorý
bude vykonaný na slobode, pričom alternatívny charakter trestných

91

STRÉMY T., KURILOVSKÁ L., VRÁBLOVÁ M. 2015. Restoratívna justícia.
Praha : Leges, 2015, s. 324.
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sankcií sa nestráca ani v prípadoch, keď sú niektoré z nich spojené
s obmedzením slobody.92
Nad rámec vyššie uvedeného možno paradoxne vnímať prvky
restoratívnej justície i alternatívneho spôsobu riešenia trestných vecí
aj počas výkonu trestu odňatia slobody, a to najmä s ohľadom na
penitenciárnu starostlivosť a nastavenie programu zaobchádzania
v kontexte resocializácie páchateľa, či s odkazom na podmienečné
prepustenie alebo premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia. Väzenstvo dlhodobo bojuje s preplnenosťou väzníc odsúdenými a obvinenými a ZVJS preto logicky „neteší“ nárast
klientely, ktorá predstavuje jeden z hlavných dôvodov spomínanej
preplnenosti.93
V rámci vedeckého projektu VEGA „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“ (ďalej len „vedecký projekt“) sa riešitelia
zhodli, že na zhodnotenie sankčného mechanizmu bude účelné zachytiť aj analyzovať spätnú väzbu osôb, ktoré v sankčnom systéme pracujú a sú s touto problematikou v každodennom kontakte.
Riešiteľský kolektív vedeckého projektu VEGA 1/0542/17 sa
pri napĺňaní cieľov projektu rozhodol uskutočniť dotazníkový výskum medzi jednotlivými typmi aktérov z praxe, ktorí sa podieľajú na
trestnoprávnom vykonávacom konaní.94 Hlavným cieľom výskumu
bolo zistiť, sumarizovať a vyhodnocovať názory expertov z praxe –
probačných a mediačných úradníkov – na vybrané aspekty výkonu
trestu odňatia slobody, alternatívnych trestov a postpenitenciárnej
starostlivosti a ich možné úpravy de lege ferenda, v súlade s cieľmi
vedeckého projektu.
Prvou cieľovou skupinou dotazníkového výskumu boli odborníci z väzenskej praxe a výskum bol realizovaný v časovom období
09/2017 – 11/2017. V ďalšom procese výskumu boli v období
04/2018 – 06/2018 oslovení ako respondenti odborníci z praxe z ob92
93

94

52

STRÉMY T., KLÁTIK J. 2018. Alternatívne tresty. Praha : Leges, 2018, s. 233.
Väznice v Slovenskej republike dlhodobo vykazujú trest osôb v ústavoch na
výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. K tomu porovnaj štatistiky ZVJS
online na: https://www.zvjs.sk/sk/statistiky, 10. 11. 2019
Vyhodnotenie dotazníka spracoval pplk. JUDr. Jozef Griger z Generálneho riaditeľstva ZVJS.

lasti sociálnej kurately (04/2018), z oblasti mediácie a probácie
(05/2018) a rovnako aj odborníci z oblasti prokuratúry (06/2018).
Skupinu respondentov v predmetnom výskume uzavreli v období
01/2019 odborníci z oblasti súdnictva.95
V nasledujúcich podkapitolách predmetnej monografie chronologicky analyzujeme názory odborníkov z vyššie uvedených oblastí praxe. Vzhľadom na značnú diverzitu jednotlivých odborných
oblastí a tým aj skupín respondentov, rôznu mieru reprezentatívneho
zloženia skupín respondentov a aj rôzne modifikácie dotazníkov pre
jednotlivé skupiny respondentov podľa oblasti, v ktorej prakticky
pôsobia, sme si zvolili metodický postup, v rámci ktorého postupne
analyzujeme odpovede respondentov podľa jednotlivých oblastí,
v ktorých pôsobia. Tu si dovoľujeme upozorniť, že je dôležité zohľadniť časový rámec realizácie dotazníkového výskumu pri jednotlivých skupinách expertov. Upozorňujeme na to z dôvodu viacerých
legislatívnych zmien (na ktorých participovali aj niektorí členovia
riešiteľského tímu projektu VEGA). Tieto zmeny už reflektujú niektoré skutočnosti, na ktoré sa pýtame respondentov dotazníkov
(napr. od 1. januára 2019 možnosť podmienečného prepustenia po
polovici vykonaného trestu pri prvotrestných odsúdených za zločin
s nariadenou kontrolu technickými prostriedkami, od 1. augusta
2019 možnosť uloženia trestu domáceho väzenia aj za zločin až na
4 roky, a ďalšie).
Okrem parciálnych analýz názorov odborníkov z praxe z jednotlivých odvetví sa v záverečnej fáze dotazníkového výskumu
nachádza komparácia vybraných zistení z realizovaných dotazníkov
a syntéza poznatkov z analýz sa premieta do návrhov de lege
ferenda.
Na záver úvodnej textovej časti danej kapitoly, by sme sa radi
v mene celého riešiteľského tímu poďakovali všetkým respondentom, ktorí participovali na dotazníkovom výskume bez nároku na
honorár.

95

Pre úplné znenie dotazníkov pre jednotlivé skupiny pozri prílohy na konci monografie.
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2.1 Reflexie odborníkov z oblasti
väzenstva o sankčnej politike
Hlavnou metódou výskumu bol zvolený dotazník, adresne odosielaný so zatvorenými a polozatvorenými otázkami a záverečnou otázkou, doplnený o riadenú diskusiu expertov z praxe pôsobiacich v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.
Riešiteľský kolektív vedeckého projektu vytvoril dotazník
v časovom období 09/2017 – 11/2017. Súčasťou vzniku tohto dotazníka bol predvýskum, uskutočnený na odbore výkonu väzby a výkonu
trestu GR ZVJS dňa 16. novembra 2017. Dotazník obsahoval sprievodný text, 12 položiek a bol osobne doručený 96 osloveným respondentom (z toho 71 pedagógov a 26 vedúcich oddelení výkonu väzby,
výkonu trestu a otvorených oddelení). Ide o reprezentatívnu vzorku
respondentov vytvorenú kvótnym výberom zo základného súboru
(celkový počet pedagógov a vedúcich oddelení výkonu väzby, výkonu trestu a otvorených oddelení) 306 osôb (280 pedagógov a 26 vedúcich oddelení výkonu väzby, výkonu trestu a otvorených oddelení).
Zvolenými kvótami bolo pohlavie a dĺžka služobného pomeru respondentov (tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1
Výskumný súbor respondentov zo ZVJS

dĺžka služobného pomeru*
(v rokoch)

pohlavie
muž

žena

do 5

6 – 10

11 – 15

nad 15

základný
súbor

81,07 % 18,93 % 12,14 % 33,93 % 26,43 % 27,50 %

výskumný
súbor

80,95 % 19,05 %

4,76 %

34,92 % 30,16 % 30,16 %

Návratnosť dotazníka predstavovala 92,07 % – výskumný súbor tvorilo 89 respondentov (N = 89). Z pohľadu vykonávaných
funkcií bolo 64 pedagógov a 25 vedúcich pracovníkov (nadriadených) (graf č. 1).
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Graf č. 1
Funkcie respondentov

Tabuľka č. 2
Dĺžka služobného pomeru respondentov

N

%

do 5 rokov

3

3,4

viac ako 5 rokov – 10 rokov

23

25,8

viac ako 10 rokov – 15 rokov

25

28,1

viac ako 15 rokov

37

41,6

neuvedená prax

1

1,1

SPOLU

89

100,00

Tabuľka č. 3
Fyzický vek respondentov

N

%

viac ako 25 rokov – 35 rokov

10

11,2

viac ako 35 rokov – 45 rokov

53

59,6

viac ako 45 rokov – 55 rokov

22

24,7

viac ako 55 rokov

1

1,1

neuvedený vek

3

3,4

SPOLU

89

100,00
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Tabuľka č. 4
Pohlavie respondentov

N

%

žena

17

19,1

muž

71

79,8

neuvedené

1

1,1

SPOLU

89

100,00

Proporcionálne v najväčšom rozsahu bola vo vzťahu k dĺžke
služobného pomeru (t. j. prax vo väzenstve), fyzickému veku a pohlaviu zastúpená skupina respondentov mužov vo veku 35 – 45 rokov, ktorí sú v služobnom pomere viac ako 15 rokov (pozri tabuľky
č. 2 až 4).

2.1.1

Dotazník – okruhy

Obsah dotazníka sa zameriaval na vybrané okruhy, ktoré reflektovali špecifické trestnoprávne aspekty. Riešitelia vedeckého
projektu zostavili dotazník tak, aby otázky položené adresátom zodpovedali obsahu ich pracovnej činnosti a aby ich tak mohli adresáti
ako experti z väzenskej praxe relevantne zodpovedať. V rámci dotazníka boli vymedzené nasledujúce okruhy: všeobecné vnímanie trestu
odňatia slobody, vonkajšia diferenciácia, program zaobchádzania
s odsúdenými, elektronický monitoring, premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie
a návrhy, pripomienky, komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu.
2.1.1.1

Všeobecné vnímanie trestu odňatia slobody

Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu predpokladov na úspešnú
resocializáciu odsúdených bola v položke č. 1 vytvorená bodová šká56

la od 1 do 10, v ktorej respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy, resp. úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 =
vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu
trestu odňatia slobody až 10 = úspešná resocializácia páchateľa). Najväčší počet respondentov (29,21 %, N = 26) uviedol, resp. hodnotil
účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu predpokladov
na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 4. Priemerná známka
bola 3,87 (graf č. 2).
Graf č. 2
Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne
zaužívaný systém práce s odsúdenými za dostačujúci a efektívny?

Z porovnania odpovedí jednotlivých respondentov vyplýva, že
o niečo priaznivejšie vnímajú účinnosť trestu odňatia slobody ženy
(priemerná známka 4,1). Dĺžka služobného pomeru respondentov
a vykonávaná funkcia nemali podľa nášho názoru zásadný vplyv na
vnímanie účinnosti trestu odňatia slobody (tabuľka č. 5).
Tabuľka č. 5
Vplyv dĺžky služobného pomeru respondentov na vnímanie
účinnosti trestu

známka

do 5 rokov

viac ako
5 rokov –
10 rokov

viac ako
10 rokov –
15 rokov

viac ako
15 rokov

1

0

2

2

1

2

1

3

5

1

3

0

3

8

10
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známka

do 5 rokov

viac ako
5 rokov –
10 rokov

viac ako
10 rokov –
15 rokov

viac ako
15 rokov

4

1

5

5

14

5

1

6

2

6

6

0

2

3

1

7

0

2

0

4

8

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

0

0

0

0

Na výzvu uviesť zmeny, ktoré by respondenti v práci s odsúdenými navrhovali zaviesť, reagovalo všetkých 89 respondentov.
V položke č. 4 si vyberali (vybrať bolo možné aj viacej odpovedí
súčasne) z preddefinovaných možností (tabuľka č. 6).
Tabuľka č. 6
Výber z navrhovaných preddefinovaných zmien

preddefinované návrhy zmien

pedagóg

nadriadený

nižší počet odsúdených na jedného príslušníka
ZVJS

87,5 %

60 %

elektronický monitoring všetkých odsúdených

1,5 %

0%

menej administratívnej činnosti, resp. jej zjednodušenie

84,3 %

100 %

väčšie rozhodovacie právomoci riaditeľa ústavu

31,3 %

16 %

Medzi zmenami v práci s odsúdenými, ktoré by respondenti navrhli zaviesť (neboli uvedené v preddefinovaných možnostiach), je
napríklad podmienečné prepustenie, spolupráca s externými subjektami, technické inovácie v administratíve, postpenitenciárna starostlivosť, vnútorná a vonkajšia diferenciácia a obmedzenia práv odsúdených.
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2.1.1.2 Vonkajšia diferenciácia
Trest odňatia slobody sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu
odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa
stráženia diferencovane. Pohyb, kontakt, spôsob zabezpečenia
a uplatňovania práv odsúdených je rozdielny podľa toho, do akého
stupňa stráženia je odsúdený zaradený. Platí zásada, že čím je stupeň
stráženia vyšší, tým väčší je rozsah obmedzení; rovnako diferencovane je upravený aj výkon práv a formy zaobchádzania. To znamená, že
vonkajšia klasifikácia má priamy vplyv na spôsob, akým sa trest odňatia slobody vykonáva (napr. právo na návštevy s priamym kontaktom, materiálne podmienky a/alebo režim). O zaradení odsúdeného
do jednotlivých typov ústavov rozhoduje na základe trestnoprávnych
kritérií, uvedených v ustanovení § 48 TZ, súd v odsudzujúcom rozsudku. Toto zaradenie však nemusí byť konečné, pretože okresný súd,
v obvode ktorého odsúdený vykonáva trest, môže v priebehu výkonu
trestu (po splnení zákonných podmienok) odsúdenému zmeniť určený
stupeň stráženia.
Z hľadiska európskeho porovnania sme jednou z posledných
krajín, ktoré uplatňujú systém spomínaného zaraďovania zároveň
s ukladaním trestu. V zahraničí je rozhodovanie o zaradení odsúdeného do jednotlivých typov väzníc, resp. ich preraďovanie spravidla
zverené orgánom väzenskej správy (napr. v Nemecku, Rakúsku,
Taliansku, Českej republike, Veľkej Británii, Holandsku, v škandinávskych štátoch) na základe posúdenia bezpečnostných rizík, zručností a potrieb odsúdeného, a uskutočňuje sa pri jeho prijatí do väzenia.96
Na zistenie toho, či súčasný spôsob zaraďovania odsúdených
do ústavov podľa jednotlivých stupňov stráženia vytvára predpoklady
pre prevýchovu páchateľov, boli v dotazníku vytvorené dve položky.
Experti v nich vyjadrovali názor na súčasný – súdom určený – spôsob
96

Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) po návšteve jeho členov v Slovenskej republike,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. septembra až 3. októbra 2013, odporúčal okrem
iného „aby slovenské úrady posúdili súčasný model diferenciácie väzňov a vyvinuli a zaviedli vhodný systém rozdeľovania a diferenciácie väzňov väzenskými
úradmi v zmysle predchádzajúcich poznámok“.
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zaradenia (položka č. 5/graf č. 3), resp. úpravu de lege ferenda, podľa
ktorej by vonkajšiu diferenciáciu určovala väzenská správa (položka
č. 6/graf č. 4). S výrokom, že súčasný systém považuje za jednoznačne vyhovujúci, súhlasilo len 8 respondentov (9,1 %), pričom len jeden
z nich bol vo funkcii nadriadeného. S výrokom, že súčasný systém
považuje za jednoznačne nevyhovujúci, súhlasilo 5 respondentov
(5,7 %), pričom žiadny z nich nebol vo funkcii nadriadeného. Najväčšia časť respondentov bola zastúpená pri výroku, že súčasný systém
je skôr vyhovujúci – 59 respondentov (67 %).
Graf č. 3
Považujete spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých
stupňov stráženia za vyhovujúci?

Na výzvu uviesť zmeny, ktoré by respondenti s negatívnym
postojom k súčasnému systému vonkajšej diferenciácie zaviedli, reagovali vyplnením príslušnej položky 13 respondenti, ktorí ako navrhované zmeny uvádzali nasledovné: zaraďovanie „prvotrestaných“ do
stredného stupňa stráženia s krátkym trestom, zaraďovanie odsúdených po obnove konania do pôvodného stupňa stráženia, sprísnenie
kritérií pri zmene stupňa stráženia, napriek opätovnému spáchaniu
prečinu možnosť zaradenia do minimálneho stupňa stráženia, väčšie
rozdiely medzi stupňami stráženia, zohľadnenie recidívy, neprihliadať na kapacitné dôvody pri umiestňovaní a iné.
Zaujímavým zistením je, že i napriek prevažujúcemu súhlasu
respondentov so súčasným spôsobom zaradenia odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia (spolu až 76,1 % respondentov), si ich
vyše polovica (N = 54; 57,3 %) myslí, že možnosť určiť vonkajšiu
diferenciáciu by mal mať namiesto súdu väzenský orgán.
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Graf č. 4
Myslíte si, že by mal mať väzenský orgán možnosť určiť
vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu – zaradzovať odsúdených
do jednotlivých stupňov stráženia

Zo 67 respondentov, ktorí v položke č. 5 súhlasili so súčasným
spôsob zaraďovania odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia,
bolo 35 respondentov, ktorí v položke č. 6 súhlasili so zmenou orgánu, ktorý by rozhodoval o vonkajšej diferenciácii. Na výzvu uviesť
dôvod, ktorý vedie respondentov k nesúhlasu so zmenou orgánu,
ktorý by rozhodoval o vonkajšej diferenciácii, reagovali 3 respondenti, ktorí ako dôvody nesúhlasu uviedli potrebu vyššej odbornosti posudzovania, nárast administratívnej práce a potrebu úpravy opravných
prostriedkov voči daným rozhodnutiam.
2.1.1.3 Program zaobchádzania
Funkcia individuálnej prevencie trestu sa pri výkone trestu odňatia slobody formálne prejavuje v programe zaobchádzania, ktorý sa
vypracúva pre každého odsúdeného97 v závislosti od odporúčaní
vstupného psychodiagnostického vyšetrenia, dĺžky trestu, aktuálnych
možností vzdelávacích, sociálno-intervenčných a výchovných programov vo väzniciach a ďalších faktorov uvedených v poriadku výkonu trestu odňatia slobody.98 Program zaobchádzania dopĺňa princíp
zákonnosti trestov o zásadu individualizácie výkonu trestov – v rámci
97

98

Ak ide o odsúdeného so zvyškom trestu kratším ako deväť mesiacov, vypracujú
sa krátkodobé ciele zaobchádzania.
Ust § 23 a nasl. PVTOS.
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mantinelov určených možnosťami väznice musí pedagóg oddielu, do
ktorého je odsúdený umiestnený po pobyte v nástupnom oddieli, pôsobiť na odsúdeného cieľavedome, komplexne a štruktúrovane podľa
osobnostných vlastností, odborných vedomostí a stupňa vzdelania
odsúdeného.
Program zaobchádzania s odsúdeným obsahuje súhrn aktivít
v oblastiach pedagogického a psychologického pôsobenia na odsúdeného, zameraných na vzdelávanie a odstraňovanie subjektívnych príčin páchania trestnej činnosti, zmysluplné trávenie voľného času,
získavanie, prehlbovanie alebo udržiavanie pracovných zručností
odsúdeného, vytváranie, posilňovanie a udržiavanie sociálnych kontaktov odsúdeného s vonkajším svetom (blízkymi osobami, inštitúciami zabezpečujúcimi postpenitenciárnu starostlivosť), špeciálnopedagogické, psychologické, liečebné a rehabilitačné činnosti s odsúdeným. Odsúdený na príprave programu zaobchádzania aktívne participuje, je s jeho obsahom oboznámený a má povinnosť napĺňať stanovené ciele.
Graf č. 5
Myslíte si, že súčasný spôsob stanovenia programu
zaobchádzania a jednotlivé oblasti na ktoré sa zameriava je
efektívny a znižuje riziko recidívy?

Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia súčasný spôsob
stanovenia programu zaobchádzania a jeho oblasti, sme sa v položke
č. 7 pýtali na názor expertov na efektívnosť programu zaobchádzania,
a najmä na ich skúsenosť s tým, či stanovený program zaobchádzania
znižuje riziko opakovaného páchania trestného činu (graf č. 5).
S výrokom, že súčasný spôsob stanovenia programu zaobchádzania
a jednotlivé oblasti, na ktoré sa zameriava, je efektívny a znižuje rizi62

ko recidívy, súhlasilo 38 respondentov. Paradoxne však približne
rovnaký počet respondentov (N = 41) vyjadril opačný názor. Žiaden
z respondentov neoznačil súčasný spôsob stanovenia programu zaobchádzania ako jednoznačne efektívny.
Na výzvu uviesť návrh zmien v súčasnom systéme programu
zaobchádzania reagovalo 23 respondentov, medzi vybrané navrhované zmeny patria zjednodušenie stanovenia cieľov, zmena spôsobu
motivácie, v poslednom roku výkonu trestu doplnenie o návrh postpenitenciárnej starostlivosti, ponechať len edukáciu, prácu a kontakt
s vonkajším prostredím, nedostatok času na realizáciu programu zaobchádzania s odsúdenými a ďalšie.
2.1.1.4 Elektronický monitoring
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole
výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami došlo
okrem iného aj k novelizácii zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu
odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v tom
smere, že zákonodarca doplnil možnosti regulácie a kontroly pohybu
osôb vo výkone trestu odňatia slobody (nielen v priestoroch väzníc,
ale aj voľného pohybu mimo väznice) o technické prostriedky podľa
ZEM. Pri používaní technických prostriedkov v podmienkach väzníc
sa postupuje primerane ako v prípade inej kontroly technickými prostriedkami.
V čase realizácie dotazníkového výskumu bola možnosť regulácie a kontroly pohybu odsúdených elektronickým monitoringom
testovaná na vybraných vonkajších pracoviskách a pri udelení mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a/alebo pri povolení opustenia
ústavu z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, a z dôvodu návštevy kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a duchovných aktivít.
V položke č. 8 (graf č. 6) sa experti vyjadrovali k možnostiam
využitia elektronického monitoringu a vyberali z preddefinovaných
možností (vybrať bolo možné aj viacej odpovedí, pričom viac ako
jednu odpoveď si vybralo 20 respondentov a 11 respondentov si vybralo všetky možnosti).
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Graf č. 6
Pri kontrole ktorého inštitútu výkonu trestu odňatia slobody by
podľa Vás bolo vhodné využiť elektronický monitoring?

Napriek možnosti uviesť aj iné oblasti, v ktorých by experti
pociťovali potrebu zavedenia elektronického monitoringu, žiadny
respondent neuviedol takúto oblasť (5 respondentov uviedlo výhradu
voči zavádzaniu elektronického monitoringu vo výkone trestu odňatia
slobody a 2 respondenti uviedli odpoveď, ktorá sa uvádzala v preddefinovaných možnostiach – zaradzovanie do práce).
2.1.1.5 Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
V súlade s dôvodovou správou k ZEM sa inštitút premeny
zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia zaviedol ako
alternatíva k podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu odňatia
slobody. Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia bola v čase realizovania dotazníka relatívne novým inštitútom trestného práva, ktorý rozširuje existujúce inštitúty progresívneho a diferencovaného spôsobu výkonu trestu odňatia slobody. Progresivita výkonu trestu odňatia slobody v tomto prípade zjednodušene
znamená, že odsúdený môže svojím zodpovedným správaním získať
viac slobody. V prípade premeny zvyšku trestu odsúdený nezíska
„slobodu“ v plnom rozsahu, ale zabezpečí si zmiernenie zákonných
obmedzení osobnej slobody – „umelé“ väzenské prostredie s múrmi,
mrežami a kontrolou väzenským personálom je nahradené „prirodze64

ným“ rodinným prostredím s elektronickým monitoringom a kontrolou PaMÚ.
Podľa ustanovenia § 65a ods. 1 TZ a § 414a ods. 1 TP súd,
v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, môže odsúdenému na verejnom zasadnutí premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia, ak sú súčasne splnené formálne podmienky
(prečin, kriminálna minulosť odsúdeného, doba výkonu trestu odňatia
slobody, písomný sľub odsúdeného), materiálne podmienky (správanie počas výkonu trestu odňatia slobody) a technické podmienky.
Respondenti mali vyjadriť svoj názor a posúdiť, či sú podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia nastavené správne (graf č. 7). V prípade negatívnej odpovede
mali navrhnúť zmeny vybraných podmienok.
Graf č. 7
Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia nastavené správne? Ak nie,
zmeny ktorých podmienok by ste navrhovali?

Keďže premena zvyšku trestu je prvým trestno-právnym inštitútom, ktorý umožňuje riaditeľom ústavov na výkon trestu odňatia
slobody v obmedzenej miere vystupovať ako orgán „spolurozhodujúci“ o zmene súdom uloženého trestu, resp. o prepustení z výkonu
trestu odňatia slobody (súd môže rozhodovať o premene trestu len na
návrh riaditeľa ústavu), v položke č. 9 nás zaujímal názor expertov na
nastavenie podmienok, ktoré musia byť splnené pri premene zvyšku
trestu na trest domáceho väzenia, resp. návrh ich modifikácie. Na
otázku, či sú podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia nastavené správne, odpovedalo kladne 40
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respondentov (44,4 %), záporne 38 respondentov (42,2 %) a 12 respondentov (13,3 %) sa nevedelo vyjadriť. Zaujímavé je rozloženie
názorov podľa funkcií – kým záporný názor na nastavenie podmienok
na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
malo približne rovnaké percento nadriadených i pedagógov – 40 %
ku 39 %, tak kladný postoj k súčasne nastaveným podmienkam malo
viacej nadriadených – 52 % ku 42 %. V prípade pedagógov má značné zastúpenie aj skupina respondentov, ktorá sa k uvedenej otázke
nevedela vyjadriť (19 %).
K preddefinovaným možnostiam na zmenu súčasných podmienok premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa vyjadrilo 38 respondentov, z toho 23 respondentov navrhuje
rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
a 15 respondentov navrhuje rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov.
2.1.1.6 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody
Rekodifikáciou Trestného zákona ostali zachované všetky materiálne podmienky, ktoré musia byť naplnené pri podmienečnom
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Pri formálnych podmienkach však dochádza k sprísneniu čo sa týka doby, po uplynutí ktorej
je možné prepustiť odsúdeného z výkonu trestu v zmysle § 66 a 67
TZ – podmienečne prepustiť z výkonu trestu odňatia slobody je možné po vykonaní jednej polovice trestu u osoby odsúdenej za prečin,
dvoch tretín trestu u osoby odsúdenej za zločin99 a troch štvrtín trestu
u osoby odsúdenej za obzvlášť závažný zločin.

99
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Po realizovaní dotazníkového výskumu od 1. januára 2019 po účinnosti zákona
321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných
a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné
podmienečné prepustenie aj pri osobe odsúdenej za zločin, ktorá nebola pred
spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice
uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím preziden-

Na zistenie toho, čo je podľa expertov
riom pre záver súdu, že odsúdený preukazuje
na podmienečné prepustenie, bolo v položke
ných 6 odpovedí a jedna otvorená možnosť
(graf č. 8).

rozhodujúcim kritésplnenie podmienok
č. 11 preddefinovaoznačená ako „iné“

Graf č. 8
Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia
súdu, že odsúdený preukazuje splnenie podmienok
na podmienečné prepustenie?

Od 1. októbra 2012 bola do českého zákona č. 4/2009 Sb.
Trestní zákoník v znění pozdějších předpisů popri obdobnej úprave
ako u nás doplnená možnosť pre riaditeľa ústavu pri prečinoch navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím
zákonom stanovenej doby.100 Riešiteľský kolektív sa preto rozhodol
v položke č. 10 položiť osloveným expertom otázku, ako by vnímali
podobnú úpravu v našom právnom poriadku (graf. č 9). Z odpovedí

100

ta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
a súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.
Ust. § 88 ods. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník: „Jestliže odsouzený za
přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího
výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění
na svobodu nevedl řádný život.“.
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respondentov vyplýva, že s možnosťou pri prečinoch navrhnúť
podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím zákonom stanovenej doby jednoznačne súhlasila, resp. skôr súhlasila iba
tretina respondentov (N = 32), pričom z nich boli len 4 nadriadení
(t. j. 16 % zo všetkých nadriadených).
Graf č. 9
Myslíte si, že by mal mať riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch
navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred
uplynutím zákonom stanovenej doby (teda pred uplynutím
polovice výkonu trestu)?

Medzi dôvodmi, ktoré prevažovali v negatívnych odpovediach,
boli spomenuté ďalšia zámienka pre manipulatívne správania odsúdených a tlak na väzenský personál.

2.1.1.7 Otvorená otázka
V dotazníku mali respondenti možnosť vyjadriť akékoľvek pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu. Túto možnosť využilo s uvedením textácie 36 % respondentov (N = 32). Niektoré textácie jedného respondenta obsahovali viac
ako 1 pripomienku, návrhy na zmenu a/alebo komentár. Odpovede
možno zhrnúť do 8 základných kategórií: podmienečné prepustenie,
alternatívne tresty, postpenitenciárna starostlivosť, práva a povinnosti
väznených osôb, korupcia, personálne zabezpečenie, zásady ukladania trestov a iné uvedené – pozri transkripciu doslovných textácií
respondentov (tabuľka č. 7).
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Tabuľka č. 7
Pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie
trestnej politiky štátu

transkripcia
podmienečné
prepustenie

O podmienečnom prepustení by mala rozhodovať komisia zo zástupcov ústavu, doplnená o civilné osoby.
Legislatívne ošetriť – ak odsúdený už raz bol podmienečne prepustený a opätovne spáchal trestný čin – bez
možnosti opätovne podať žiadosť o podmienečné prepustenie – ak je legislatíva vysoká – bez možnosti
podmienečného prepustenia – nezlučovať tresty –
napočítavať každý trest (príklad: za krádež 10 mesiacov, za lúpež 3 roky – nezlučovať, nedávať dostačujúce, ale naratávať.)
Pridala by som lehotu na možnosť opätovného podania
žiadosti o preradenie do nižšieho stupňa stráženia
napr. po 6 mesiacoch tak, ako je to pri PP.
Ak je odsúdený na doživotie, nemal by mať súd možnosť dať dostačujúci trest v prípade dokázania ďalších
vrážd, ale mal by povinnosť dať ďalšie doživotie bez
možnosti PP.
‒ zobrať možnosť sudcom nabádať odsúdených, aby
vzali žiadosť o podmienečné prepustenie späť priamo počas pojednávania
Aby sa obmedzil počet podaných žiadostí odsúdených
o podmienečné prepustenie, keď ho sám na pojednávaní stiahne.
Obmedziť možnosť podmienečného prepustenia pri
recidivistoch...
Opakované žiadosti o PP a zmenu spôsobu výkonu
trestu spoplatňovať.

alternatívne
tresty

Trest domáceho väzenia hneď pri rozhodovaní súdu
aplikovať. Nenechať ho na návrh riaditeľa ústavu.
Ak má odsúdený krátky trest a počas neho spĺňa podmienky na udelenie TDV, neukladať trest odňatia slobody v pevnom ústave, ale uložiť súdom TDV vo väčšej
miere, ako sa to deje.
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V oveľa väčšej miere využívať alternatívne tresty.
‒ menej represie, viac prevencie pri prečinoch
‒ málo ukladajú alternatívne tresty
postpenitenciárna ÚVTOS človeka neprevýchovávajú. Podľa mňa chýba
v štáte spôsob, ako pracovať s ľuďmi prepustenými
starostlivosť
z ÚVTOS bezprostredne po prepustení. Týmto ľuďom
chýba "pomocná ruka", pokiaľ to nie je rodina. Ak
takýto človek nemá kde bývať alebo sa vráti do nefunkčnej rodiny, nevybaví si nič – občiansky preukaz,
prácu... automaticky ich treba zaradiť do terapeutických skupín... toto u nás vôbec nefunguje a ľudia sa
opakovane vracajú do ÚVTOS.
Zlepšiť sociálnu politiku v štáte.
‒ zlepšenie postpenitenciárnej politiky štátu
‒ záchyt, sociálna pomoc pre prepustených väzňov
Zefektívniť prechod odsúdeného z VTOS do reálneho
života (najmä dlhodobé tresty).
práva
a povinnosti
väznených osôb

Disciplinárne tresty by mali byť prísnejšie a pedagóg
by mal mať väčšiu disciplinárnu právomoc.
Odsúdení by mali viacej pracovať vo verejnom prostredí – čistenie verejných priestranstiev.
Každý odsúdený by mal byť pracovne zaradený.
Rozmáhajú sa podania trestných oznámení na personál
ústavu. V prípade, že sa to nepotvrdí, bolo by vhodné
podávateľovi uložiť nejakú "sankciu" (zavádzal, klamal, krivo obvinil...). Trestné oznámenia – prostriedok
ako odsúdení nátlakovo vplývajú na personál ústavu.
‒ zaoberať sa aplikáciou zákona o sťažnostiach
a riešiť aplikáciu odbúravania náporu podaní –
vhodnou metódou sankcionovať (chronických až
psychopatických) sťažovateľov/podávateľov podaní
s úmyslom uškodiť príslušníkom a zamestnancom
ZVJS (možno podobne, ako je zákon o radikalizácii).
Za porušenie zákona ukladať výšku trestu podľa určitej
normy – nie rozpätia „od-do“.
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Dávať menej priestoru väzneným osobám, ktoré zneužívajú nedostatky systému (pozn. – ods. Laduna).
‒ viacnásobným recidivistom nevytvárať totožné podmienky ako prvotrestaným resp. odsúdeným s malou
recidívou v rámci toho istého stupňa stráženia
‒ obmedziť obvinených a odsúdených v možnostiach
žiadať info podľa infozákona a v možnostiach podľa
zákona o sťažnostiach
‒ vyňať odsúdené osoby z infozákona a zákona o sťažnostiach
korupcia

Treba vyčistiť súdny systém od skorumpovaných sudcov!!!
‒ pracovať na skorumpovanosti súdov, ktorá je z roka
na rok horšia, z čoho vyplýva nedôvera ľudu voči
súdom
Miera korupcie v polícii, v súdnictve a v celej SR
(česť výnimkám, v ZVJS je nás viac ako je v spoločnosti, ktorá nás obklopuje, tých čestnejších som mal na
mysli :-).
Sudcov, ktorí "berú, treba lapnúť". Je ich dosť.

personálne
zabezpečenie

Organizácia školení (odborných) pre príslušníkov
ZVJS – kurz rétoriky, manažmentu a pod.
Všetko je o ľuďoch, kto na to má, a kto nie.
Zlepšenie finančného ohodnotenia ľudí zainteresovaných do trestnej politiky štátu.
– slabá motivácia (finančná)
‒ pri tvorbe zákonných noriem zapojiť viac ľudí
z praxe – posilniť kompetencie na rôznych úrovniach
(napr. riaditeľ ústavu)

zásady
ukladania
trestov

‒ odsúdenia by mal súd spočítavať (a nie dostačujúce
tresty, lebo na to sa odsúdení spoliehajú, že za 20
skutkov majú jeden trest)
Obnoviť trest smrti!!!
‒ zvýšiť horné sadzby za niektoré trestné činy
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Pri obnove konania sa odsúdený často vracia do ústavu s určeným nižším stupňom stráženia i napriek tomu,
že bol súdom zaradený predtým na návrh riaditeľa
ústavu do vyššieho stupňa stráženia.
Mali by byť výraznejšie rozdiely medzi stupňami stráženia.

iné

Zabezpečiť rovnosť pred zákonom. Zabezpečiť väčšiu
vymožiteľnosť práva.
‒ dôvera v spravodlivosť súdov – vymožiteľnosť práva
U odsúdeného prepojenie života pred výkonom trestu
(lekár, inštitúcie, škola atď.) s pobytom v ústave, následne zaradenie do života. Napr. nie je možné, že
ústav z neho spraví psych. pacienta, keď ním nebol
pred výkonom trestu a nevyužíva jeho pomoc ani potom.
K otázke č. 2 – myslím si, že viac než systém práce s odsúdenými, ovplyvňuje riziko recidívy skôr sklon odsúdeného podľahnúť prizonizácii, a najmä sociálne prostredie, do ktorého sa vracia (sociálno-ekonomické podmienky), možnosť zamestnať sa, predsudky okolia a pod.
‒ eliminovať prieťahy v súdnych konaniach
‒ viac riešiť prostredie, motiváciu, možnosti ľudí, ktorí
spáchali trestný čin
‒ eliminácia viacerých "metrov"

2.1.2

Čiastkové závery

Na základe odpovedí z dotazníka sme dospeli k viacerým záverom. Odborníci z väzenskej praxe vnímajú ako najproblematickejšie
zo skúmaných oblastí elektronický monitoring a podmienečné prepustenie. Ďalším výsledkom dotazníka bolo zistenie, že len na jednu
z položených otázok bola v rámci jednotlivých možností odpoveď,
ktorú si vybrala nadpolovičná väčšina respondentov. Boli to tí, ktorí
si myslia, že súčasný spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých
stupňov stráženia je skôr vyhovujúci.
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Z nášho pohľadu za najvýznamnejšie zistenie z výsledkov dotazníka možno považovať odpovede na otázku, ako respondenti hodnotia účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených, kde respondenti vyjadrovali
názor na pravdepodobnosť recidívy, resp. úspešnosť resocializácie
odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody až 10 = úspešná resocializácia
páchateľa). Negatívne hodnotenie (škála 1 – 5) označilo takmer 90 %
respondentov a pozitívne hodnotenie (škála 6 – 10) označilo necelých
10 % respondentov. Tento výsledok môže poukazovať na systémový
problém, ktorý spočíva v neefektívnosti trestu odňatia slobody vo
vzťahu k resocializácii odsúdeného a pri zabránení jeho recidivovaniu.
Ide o to závažnejší poznatok, že jeho zdrojom sú priamo osoby každodenne sa podieľajúce na chode ústavov na výkon trestu odňatia slobody.

2.2 Reflexie odborníkov z oblasti
sociálnej kurately o sankčnej politike
Skupina odborníkov z praxe dostala dotazník (vytvorený riešiteľským kolektívom v období 02/2018 – 04/2018) so zatvorenými
a polozatvorenými otázkami a záverečnou otvorenou otázkou. Súčasťou tvorby dotazníka bol predvýskum uskutočnený na odbore sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 3. apríla 2018 – 10. apríla 2018. Dotazník
obsahoval sprievodný text, 12 položiek a bol dňa 10. apríla 2018 rozposlaný na mailové adresy pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktorí vykonávajú sociálnu kuratelu u plnoletých fyzických
osôb (82 sociálnych kurátorov). Dotazník bolo možné do 30. apríla
2018 vypĺňať alternatívne – cez internetový formulár, alebo zaslaním
emailom určenému členovi riešiteľského kolektívu.
Návratnosť dotazníka bola 41,46 % – výskumný súbor tvorilo
34 respondentov (N = 34). Rozdelenie respondentov z pohľadu pohlavia, veku a dĺžky vykonávania funkcie sociálneho kurátora je uvedené v tabuľkách č. 8 až 10.
73

Tabuľka č. 8
Dĺžka vykonávania funkcie u respondentov

N

%

do 5 rokov

10

29,41

viac ako 5 rokov – 10 rokov

13

38,24

viac ako 10 rokov – 15 rokov

7

20,59

viac ako 15 rokov

4

11,76

SPOLU

34

100,00

Tabuľka č. 9
Fyzický vek respondentov

N

%

viac ako 25 rokov - 35 rokov

11

32,35

viac ako 35 rokov - 45 rokov

11

32,35

viac ako 45 rokov - 55 rokov

8

23,53

viac ako 55 rokov

3

8,82

neuvedený vek

1

2,94

SPOLU

34

100,00

Tabuľka č. 10
Pohlavie respondentov

N

%

žena

24

70,59

muž

10

29,41

SPOLU

34

100,00
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2.2.1

Dotazník – okruhy

Obsah dotazníka sa zameriaval na vybrané okruhy, ktoré reflektovali špecifické trestnoprávne aspekty. Riešitelia vedeckého
projektu zostavili dotazník tak, aby otázky položené adresátom zodpovedali obsahu ich pracovnej činnosti a aby ich tak mohli adresáti
ako experti z oblasti sociálnej kurately relevantne zodpovedať.
V rámci dotazníka boli vymedzené nasledujúce okruhy: všeobecné
vnímanie sankčnej politiky štátu, postpenitenciárna starostlivosť
a návrhy, pripomienky, komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu
a postpenitenciárnej starostlivosti.
2.2.1.1 Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody, resp. účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu
k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených,
bola v položkách č. 2 a 3 vytvorená bodová škála od 1 do 10, v ktorej
respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy,
resp. úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy až 10 = úspešná resocializácia páchateľa).
Najväčší počet respondentov (29,41 %, N = 10) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5.
Priemerná známka bola 4,62 (graf č. 10).
Graf č. 10
Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne
zaužívaný systém práce s odsúdenými za dostačujúci a efektívny?
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Z porovnania odpovedí jednotlivých respondentov vyplýva, že
o niečo priaznivejšie vnímajú účinnosť trestu odňatia slobody muži
(priemerná známka 5,1) – v prípade žien bola priemerná známka 4,42.
Vplyv dĺžky vykonávania funkcie zúčastnených respondentov na vnímanie účinnosti trestu odňatia slobody je uvedený v tabuľke č. 11.
Tabuľka č. 11
Vplyv dĺžky vykonávania funkcie respondentov na vnímanie
účinnosti trestu

známka

do 5 rokov

viac ako
5 rokov –
10 rokov

viac ako
10 rokov –
15 rokov

viac ako
15 rokov

2

2

1

0

0

3

0

5

1

0

4

1

2

1

1

5

1

2

2

3

6

2

1

1

0

7

1

2

2

0

Najväčší počet respondentov (20,59 %, N = 7) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 7.
Priemerná známka bola 4,88 (graf č. 11).
Graf č. 11
Ako vnímate účinnosť alternatívnych trestov, považujete súčasný
systém alternatívnych trestov za efektívny a dostačujúci?
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2.2.1.2 Postpenitenciárna starostlivosť
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia jednotlivé opatrenia postpenitenciárnej starostlivosti, bol v položkách 8 a 9 zisťovaný názor respondentov na najväčšie prekážky úspešnej resocializácie
osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, resp. správnosť
nastavenie poskytovania resocializačného príspevku.
Graf č. 12
Považujete súčasné nastavenie poskytovania resocializačného
príspevku za správne?

Jedným z aktívnych opatrení pri postpenitenciárnej starostlivosti je resocializačný príspevok, ktorý sa fakultatívne poskytuje
občanom SR prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu
väzby, po skončení ochrannej výchovy alebo ochranného ústavného
liečenia, ak trvalo viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, najmä na
účel vybavenia osobných dokladov a zabezpečenia nevyhnutných
vecí osobnej potreby. Resocializačný príspevok najviac vo výške
40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
v súlade s ustanovením § 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste obvyklého pobytu poberateľa príspevku najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jeho prepustenia z výkonu
trestu odňatia slobody, z výkonu väzby, skončenia ochrannej výchovy
alebo ochranného ústavného liečenia. S výrokom, že súčasné nastavenie poskytovania resocializačného príspevku je správne, jednoznačne súhlasili 5 respondenti (15 % respondentov), skôr súhlasili
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14 respondenti (41 %), jednoznačne nesúhlasili 7 respondenti a skôr
nesúhlasili 6 respondenti. K tejto otázke sa nevedeli vyjadriť 2 respondenti (graf č. 12).
Na výzvu na uvedenie dôvodu, ktorý vedie respondentov k nesúhlasu so súčasným nastavením poskytovania resocializačného príspevku, reagovali vyplnením príslušnej položky 12 respondenti. Ako
dôvody nesúhlasu so súčasným nastavením poskytovania resocializačného príspevku boli najčastejšie uvádzané ako dôvody neefektívne
využívanie príspevku odsúdeným na nákup alkoholu či cigariet, skutočnosť, že vyplatením príspevku sa končí motivácia odsúdeného
spolupracovať, a nízka výška príspevku.
Názor respondentov na najväčšie prekážky úspešnej resocializácie osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody sme zisťovali v položke č. 9, v ktorej si respondenti vyberali z troch preddefinovaných možností,101 resp. z otvorenej možnosti vyjadriť inú prekážku úspešnej resocializácie. Až štyri pätiny respondentov považuje
za prekážku úspešnej resocializácie absenciu zamestnania u prepustených odsúdených (graf č. 13).
Graf č. 13
Najväčšie prekážky úspešnej resocializácie osôb prepustených
z výkonu trestu odňatia slobody

Ako iné prekážky úspešnej resocializácie respondenti uviedli
absenciu vhodného bývania (3x), návrat do kriminálneho prostredia
101
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Absencia rodinných väzieb prepustených osôb; nezamestnanosť prepustených
osôb; exekúcie/zadlženie prepustených osôb.

(4x), chýbajúce finančné prostriedky a nastavenie spoločnosti voči
prepusteným odsúdeným – ich odmietanie.
Otázke (ne)zamestnanosti sme sa venovali aj v položke č. 11,
v ktorej sme zisťovali praktické skúsenosti expertov s pracovným
zaradení osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody. Na
otázku „koľko percentuálne prepustených osôb má odhadom z Vašich
poznatkov trvalú prácu“ uviedli 4/5 respondentov hodnotu maximálne
30 % – z toho sa dá vyvodiť záver, že viac ako 70 % prepustených
odsúdených nemá pri kontakte so sociálnym kurátorom trvalú prácu
(graf č. 14). Na druhej strane, je zaujímavé, že na otázku „percentuálne koľko prepustených osôb má odhadom z Vašich poznatkov záujem
o trvalú prácu (prosím uveďte číselnú hodnotu)“ uviedli dve tretiny
respondentov hodnotu maximálne 30 % – z toho sa dá vyvodiť záver,
že viac ako 70 % prepustených odsúdených nemá pri kontakte so
sociálnym kurátorom ani záujem o trvalú prácu (graf č. 15).102
Graf č. 14

Graf č. 15

Odhad trvalej práce
prepustených odsúdených

Odhad záujmu o trvalú prácu
prepustených odsúdených

S vyššie uvedenými prekážkami úspešnej resocializácie súvisela aj posledná otázka, ktorú sme v téme zabezpečovania postpenitenciárnej starostlivosti u respondentov zisťovali. V položke č. 10 sme sa
pýtali na oblasti, ktorým sa respondenti venujú pri stretnutiach s osobami prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody. Respondenti
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Niektorí respondenti uviedli, že nezáujem o prácu stúpa u viacnásobných recidivistov. „Prvotrestané“ osoby majú vysoký záujem o prácu.
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vyberali zo preddefinovaných možností,103 resp. z otvorenej možnosti
uviesť inú oblasť, ktorej sa pri komunikácii s prepustenými osobami
venujú. Sociálni kurátori sa pri kontakte s prepustenými osobami
venujú približne rovnomerne všetkým preddefinovaným oblastiam
(graf č. 16).
Graf č. 16
Ktorým oblastiam sa najviac venujete pri stretnutiach s osobami
prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody?

Medzi iné oblasti, ktorým sa venujú pri práci s osobami prepustenými z výkonu trestu, respondenti zaradili usporiadanie vzťahov
s rodinou (2x), informácie o možných finančných príspevkoch (4x)
a monitorovanie. Zaujímavým zistením bola informácia od dvoch
respondentov, ktorí sa zhodli na tom, že väčšina ich klientov „nepotrebuje od kurátorov žiadnu pomoc, potrebujú peniaze, na ktoré
podľa nich majú nárok zo zákona a žiadna ďalšia spolupráca ich
nezaujíma“.
2.2.1.3 Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi
penitenciárnu starostlivosť
Podmienkou úspešnej resocializácie je okrem opatrení postpenitenciárnej starostlivosti aj spolupráca medzi subjektami zabezpeču103
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Práca (hľadanie práce, evidovanie na úrade práce a pod.); oddlženie/riešenie
finančných problémov; bývanie; osobné doklady.

júcimi penitenciárnu a postpenitenciárnu starostlivosť. Úroveň tejto
spolupráce sme zisťovali v položkách č. 4 až 7. Respondenti hodnotili
spoluprácu so ZVJS, resp. s PaMÚ známkami (známkou od 1 do 5
ako pri hodnotení v škole). Spoluprácu so ZVJS ohodnotili respondenti priemernou známkou 2 (graf č. 17). Spoluprácu s probačnými
a mediačnými úradníkmi ohodnotili respondenti priemernou známkou
2,8 (graf č. 18).
Graf č. 17
Hodnotenie spolupráce so Zborom väzenskej a justičnej stráže

Graf č. 18
Hodnotenie spolupráce s probačnými a mediačnými úradníkmi

Na výzvu na uvedenie oblastí, ktoré by v spolupráci konkrétne
zlepšili, uviedli 8 respondenti spoluprácu so ZVJS (lepšia vzájomná
informovanosť a komunikácia, operatívnejšia spolupráca, personálna
poddimenzovanosť) a 14 respondenti spoluprácu s PaMÚ (slabá úroveň spolupráce a komunikácie, personálna poddimenzovanosť).
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2.2.1.4 Otvorená otázka
V rámci distribuovaného dotazníka mali respondenti možnosť
vyjadriť akékoľvek pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na
zlepšenie trestnej politiky štátu a postpenitenciárnej starostlivosti
(právne/procesné/organizačné). Túto možnosť využilo s uvedením
textácie 16 respondentov. Odpovede sú diferencované do 6 základných kategórií s uvedením (transkripciou) doslovných textácií respondentov (tabuľka č. 12).
Tabuľka č. 12
Pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej
politiky štátu a postpenitenciárnej starostlivosti

transkripcia
alternatívne
tresty
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V prípade odsúdenia oboch rodičov automaticky rozdeliť ich nástup do výkonu trestu – pretože ak si o to
sami nepožiadajú, nemá kto zabezpečovať starostlivosť o mal. deti – tie konči na náklady štátu v zariadení na výkon rozhodnutia súdu a častokrát po návrate
rodičov z VTOS už sú ich rodinné podmienky nevyhovujúce na návrat detí zo zariadenia – susedia rodičom
rozoberú drevenú chatrč a tí už nemajú prostriedky na
novú. Rodičia si častokrát sami radšej nepožiadajú
o odloženie nástupu do VTOS, pretože je pre nich
jednoduchšie nastúpiť na výkon trestu, kde si reálne
oddýchnu od starostlivosti o svoje deti, pretože vedia,
že štát sa o deti musí postarať. To isté platí aj o požiadaní si o odpustenie časti trestu. Rodičia si častokrát
nepožiadajú o odpustenie polovice trestu, pretože je
pre nich výhodnejšie ostať vo VTOS, ako sa starať
o svoje deti v osade. Výkon alternatívneho trestu –
povinnej práce naši klienti častokrát nevnímajú ako
trest, nakoľko sú nezamestnaní – pre obec si odrábajú
dávku v hmotnej núdzi, prípadne vykonávajú aktivačnú činnosť a keď vykonávajú trest povinnej práce,
robia tú istú činnosť – doobedu odrábajú dávku, poobede trest – nevnímajú to ako trest.

‒ viac alternatívnych trestov ako trest domáceho väzenia pri málo závažných trestných činoch
Viac alternatívnych trestov, aby si mohli počas trestu
riešiť aj svoju finančnú otázku, zmena legislatívy zamestnania odsúdených a po prepustení z VTOS úľavy
zamestnávateľom pri zamestnaní odsúdeného resp.
prepusteného z VTOS tak, ako to je pri dlhodobo evidovaných alebo znevýhodnených uchádzačoch.
‒ absencia detenčného zariadenia
práca s rodinami
väznených osôb
prenos
informácií

sociálne
služby

‒ intenzívna práca s páchateľmi trestných činov na
blízkych osobách a deťoch, priamo vo väzniciach
(TERAPIE a pod.)
Najväčší problém je, ak z VTOS nemáme o prepustenom viac informácií typu, ako sa správa, či pracuje, či
v prípade § 208 s odsúdeným pracuje psychológ, či sú
poznatky o jeho rodine = rodinná, sociálna a osobná
anamnéza, poprípade ak má vážne zdravotné problémy, základná informácia o nich.
Sociálni pracovníci vo VTOS často poskytujú informácie zlou formuláciou, čo mnohí prepustení chápu inak,
ako to v skutočnosti je. Hlavne pokiaľ ide o resocializačný príspevok.
‒ lepšia, v predstihu informácia, že bude prepustený
odsúdený za TČ násilného charakteru: týranie, domáce násilie a pod., a potom konečne spolupráca
s probačnými a mediačnými úradníkmi
Určite by som privítal častejšie pracovné porady zamestnancov ÚVTOS a ÚPSVaR pre výmenu informácií
a skúseností.
‒ väčšia kapacita ubytovacích zariadení pre prepustených, ktorí sa nemajú možnosť vrátiť do rodinného
prostredia
Hlavným problémom našich klientov v okrese Trnava
po prepustení je otázka bývania, v prípade, že nemajú rodinu resp. známych, ani jeden z nich nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohol
zaplatiť ubytovňu. Bývanie, ktoré poskytuje mesto, je
iba nocľaháreň, z ktorej musia cez deň odísť. Chýba
taký typ zariadenia, v ktorom by sa mohol klient po
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resocializačný
príspevok

sociálna
kuratela

2.2.2

prepustení ubytovať maximálne na 3 mesiace, čo je
dostatočne dlhá doba na to, aby si našiel prácu
a bývanie. Verím, že takúto formu pomoci by využívali mnohí klienti po prepustení.
Zapojiť všetky subjekty (obce, sociálna kuratela, úrady
práce – hmotná núdza a zamestnanosť, súdy – probační úradníci, a pod.) v zmysle nastavenia spoločných stretnutí a následnej spoločnej intervencie, najmä však obec, kuratela, neverejní poskytovatelia
a sociálni pracovníci ÚVTOS.
Ja by som navrhovala zaviesť aj v Prešovskom kraji,
resp. v našom okrese spoluprácu s neziskovými organizáciami spolupracujúcimi s občanmi po návrate
z výkonu trestu odňatia slobody, nakoľko som počula
o úspešnosti a efektívnosti neziskových organizácii
v tejto oblasti. V súčasnosti táto činnosť neziskovej
organizácie v blízkom okolí absentuje.
Ak je zákonodarca toho názoru, že je potrebné vyplácať resocializačný príspevok, podľa môjho názoru by
ho mali vyplácať priamo pri prepustení z ÚVTOS,
väčšina klientov nemá záujem o inú pomoc, iba čisto
o finančné prostriedky.
V prvom rade treba uviesť vysoký počet klientov na
sociálneho kurátora, ktorý sa venuje aj mal. deťom,
celým rodinám. Málo sociálnych pracovníkom, sú
vyhorení, slabo finančne ohodnotení.
Z dôvodu, že soc. kurátor má na starosti aj kuratelu
detí a mladistvých, ako aj z dôvodu obmedzených
právomocí má malý priestor venovať dostatok času
kuratele plnoletých fyzických osôb, ktorá sa často
končí iba poskytnutím základných informácií a vyplatením resocializačného príspevku.

Čiastkové závery

Pri vyhodnocovaní dotazníka sme identifikovali viacero zreteľne problematických oblastí. Odborníci z oblasti sociálnej kurately
v priemere nevnímajú rozdiel v účinnosti trestov odňatia slobody
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(priemerná známka 4,62) a alternatívnych trestov (4,88) vo vzťahu
k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených.
Pri zameraní sa na resocializáciu považujeme pri zisťovaní názoru respondentov za najprínosnejšie identifikovanie prekážok úspešnej resocializácie. Na pomyselných stupňoch víťazov tu na prvom
mieste figuruje nezamestnanosť (28 respondentov), relatívne tesne na
druhom mieste skončila existencia exekúcie (21 respondentov), na
treťom mieste sa objavuje absencia rodinných väzieb (15 respondentov). Už pri tvorbe dotazníka sme nezamestnanosť prezumovali ako
hlavnú prekážku úspešnej resocializácie, čo potvrdili aj názory respondentov, preto sme sa otázkou nezamestnanosti zaoberali aj v ďalších položkách dotazníka. Dospeli sme k nasledovnému zisteniu:
Viac ako 70 % prepustených odsúdených nemá pri kontakte so sociálnym kurátorom trvalú prácu. Na druhej strane, je zaujímavé, že
viac ako 70 % prepustených odsúdených nemá pri kontakte so sociálnym kurátorom ani záujem o trvalú prácu. Nemožno uzavrieť, že ide
o prekrývajúce sa množiny, ale je zjavné, že mnohí nezamestnaní prepustení odsúdení nemajú záujem o nájdenie si trvalého zamestnania.
Záverom nemožno nespomenúť identifikáciu problematických
oblastí prepájania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
Pri jej riadnom fungovaní je žiaduca kooperácia jednotlivých článkov
(v našom prípade väzenstva, probácie a mediácie, a sociálnej kurately). Z pohľadu expertov z oblasti sociálnej kurately je tu však potrebné zlepšiť informovanosť a komunikáciu, operatívnosť spolupráce
a vyriešiť personálnu poddimenzovanosť, čo sú podľa nášho názoru
všetko zásadné a elementárne požiadavky na zaistenie kooperácie
penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.

2.3 Reflexie odborníkov z oblasti
probácie a mediácie o sankčnej politike
Dotazník adresovaný odborníkom z oblasti probácie a mediácie
(vytvorený riešiteľským kolektívom v období 02/2018 – 04/2018)
obsahuje zatvorené a polozatvorené otázky a záverečnú otvorenú
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otázku. Súčasťou tvorby dotazníka bol predvýskum realizovaný na
odbore probácie, mediácie a prevencie kriminality sekcie trestného
práva Ministerstva spravodlivosti SR dňa 10. mája 2018. Dotazník
obsahoval sprievodný text, 16 položiek a dňa 16. mája 2018 ho odbor
probácie, mediácie a prevencie kriminality zaslal vedúcim oddelení
probácie a mediácie jednotlivých krajských súdov s inštrukciou rozposlať ho všetkým PaMÚ (88 PaMÚ). Dotazník bolo možné do
15. júna 2018 vyplniť alternatívne – cez internetový formulár alebo
zaslaním e-mailom určenému členovi riešiteľského kolektívu.
Návratnosť dotazníka bola 40,91 % – výskumný súbor tvorilo
36 respondentov (N = 36). Rozdelenie respondentov podľa pohlavia,
veku a dĺžky vykonávania funkcie PaMÚ je uvedené v tabuľkách
č. 13 až 15.
Tabuľka č. 13
Dĺžka vykonávania funkcie zúčastnených respondentov

N

%

do 5 rokov

19

52,78

viac ako 5 rokov – 10 rokov

3

8,33

viac ako 11 rokov

14

38,89

SPOLU

36

100,00

Tabuľka č. 14
Fyzický vek respondentov

N

%

viac ako 25 rokov – 35 rokov

9

25,00

viac ako 35 rokov – 45 rokov

18

50,00

viac ako 45 rokov – 55 rokov

5

13,89

viac ako 55 rokov

3

8,33

neuvedený vek

1

2,78

SPOLU

36

100,00
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Tabuľka č. 15
Pohlavie respondentov

N

%

žena

30

83,33

muž

6

16,67

SPOLU

36

100,00

2.3.1

Dotazník – okruhy

Obsah dotazníka sa zameral na vybrané okruhy, ktoré reflektovali špecifické trestnoprávne aspekty. Riešitelia vedeckého projektu
zostavili dotazník tak, aby otázky položené adresátom zodpovedali
obsahu ich pracovnej činnosti a aby ich tak adresáti ako experti
z oblasti probácie a mediácie mohli relevantne zodpovedať. V rámci
dotazníka boli vymedzené nasledujúce okruhy: všeobecné vnímanie
sankčnej politiky štátu, trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, postpenitenciárna starostlivosť,
spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi vykonávacie konanie
a návrhy, pripomienky, komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu
a postpenitenciárnej starostlivosti.
2.3.1.1 Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody, resp. účinnosť jednotlivých alternatívnych trestov vo
vzťahu k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených bola v položke č. 2 až 5 vytvorená bodová škála od 1 do 10,
v ktorej respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy, resp. úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy až 10 = úspešná resocializácia páchateľa).
Najväčší počet respondentov (25,71 %, N = 9) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu
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predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5, resp.
6. Priemerná známka bola 5,89 (graf č. 19).
Graf č. 19
Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete
súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými za dostačujúci
a efektívny?

Najväčší počet respondentov (38,88 %, N = 14) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť podmienečného trestu odňatia slobody vo vzťahu
k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených
známkou 8. Priemerná známka bola 7,36 (graf č. 20).
Graf č. 20
Ako vnímate účinnosť podmienečného trestu odňatia slobodu
s probačným dohľadom, považujete súčasne zaužívaný systém
za dostačujúci a efektívny

Najväčší počet respondentov (28,57 %, N = 10) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť trestu domáceho väzenia vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 9.
Priemerná známka bola 8,17 (graf č. 21).
Najväčší počet respondentov (22,86 %, N = 8) uviedol, resp.
hodnotil účinnosť trestu povinnej práce vo vzťahu k vytváraniu pred88

pokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 8. Priemerná známka bola 6,77 (graf č. 22).
Graf č. 21
Ako vnímate účinnosť trestu domáceho väzenia, považujete
súčasne zaužívaný systém práce za dostačujúci a efektívny?

Graf č. 22
Ako vnímate účinnosť povinnej práce, považujete súčasne
zaužívaný systém práce s odsúdeným za dostačujúci a efektívny?

2.3.1.2 Trest domáceho väzenia
Jedným z deklarovaných cieľov rekodifikácie trestného práva
mala byť depenalizácia, ktorej výrazom bolo aj rozšírenie palety
trestov o domáce väzenie a trest povinnej práce, resp. podmienečný
odklad výkonu trestu s probačným dohľadom. Snahou zákonodarcu
bolo umožniť súdom vo zvýšenej miere siahať aj k trestom bez odňatia slobody (...) a posilniť zásadu, že nepodmienečný trest odňatia
slobody je „ultima ratio“, ktoré treba uplatniť len vtedy, keď iné,
menej závažné prostriedky boja proti zločinnosti, vrátane trestov
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bez odňatia slobody, zlyhali.104 Zaujímavé je, že dôvodová správa
k rekodifikácii Trestného zákona počítala s tým, že pri treste domáceho väzenia budú otázky jeho výkonu upravené v osobitných zákonoch. Keďže kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia vykonávajú PaMÚ, tak nás v položke č. 6 a 7 zaujímal názor expertov na
nastavenie podmienok na uloženie trestu domáceho väzenia (graf
č. 23), resp. na nastavenie podmienok jeho kontroly (graf č. 24).
Kým podmienky kontroly respondenti jednoznačne považujú za
správne (skoro 90 % respondentov považuje nastavenie podmienok
kontroly za správne, resp. jednoznačne správne), pri podmienkach
na uloženie trestu domáceho väzenia takáto zhoda neexistuje (podmienky na uloženie považuje za správne nastavené len približne
polovica respondentov – 56 %).
Graf č. 23
Sú podľa Vás podmienky
na uloženie trestu domáceho väzenia
„nastavené správne“?

Graf č. 24
Sú podľa Vás podmienky
kontroly trestu domáceho väzenia
„nastavené správne“?

Na výzvu uviesť návrh zmien v podmienkach na uloženie trestu domáceho väzenia, resp. v podmienkach kontroly trestu domáceho
väzenia reagovali 3 respondenti (rozšíriť skupinu osôb, pri ktorých
prichádza do úvahy uloženie trestu domáceho väzenia; ostatné odpovede nepredstavovali návrhy zmien podmienok na uloženie trestu
domáceho väzenia).
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Dôvodová správa k Trestnému zákonu.

2.3.1.3 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody
Rekodifikáciou trestného práva ostal oprávnený orgán, ktorý
rozhoduje o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, zachovaný. V niektorých trestnoprávnych systémoch (Švédsko,
Dánsko a pod.) existuje dlhá tradícia, kedy je zo zákona oprávnená
rozhodnúť o podmienečnom prepustení väzenská správa alebo poradný výbor (parole board). Je zaujímavé, že viac ako polovica respondentov by si „parolový“ orgán vedela predstaviť (graf č. 25).
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Na výzvu uviesť dôvod, ktorý vedie respondentov k nesúhlasu
so zmenou orgánu, ktorý by rozhodoval o podmienečnom prepustení,
reagovali vyplnením príslušnej položky 6 respondenti (nekompetentnosť PaMÚ – neznalosť osoby odsúdeného, nárast administratívy,
riziko nižšej objektivity, o prepustení odsúdeného má rozhodovať
sudca).
2.3.1.4 Postpenitenciárna starostlivosť
Názor respondentov na najväčšie prekážky úspešnej resocializácie osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody sme zisťovali v položke č. 14, v ktorej si respondenti vyberali z 3 preddefino91

vaných možností,105 resp. z otvorenej možnosti vyjadriť inú prekážku
úspešnej resocializácie. Až štyri pätiny respondentov považuje za
prekážku úspešnej resocializácie absenciu zamestnania prepustených
odsúdených.
Graf č. 26
Najväčšie prekážky úspešnej
resocializácie
osôb prepustených
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Medzi iné dôvody – prekážky úspešnej resocializácie respondenti zaradili absenciu vhodného bývania (2x), existujúce závislosti
prepustených (2x), absenciu práce v súlade s očakávaniami odsúdených/stratu vnímania reality (2x), povrchnú sociálnu práca s prepustenými, absenciu pracovných návykov a nastavenie spoločnosti voči
prepusteným odsúdeným – ich odmietanie/stigmatizáciu.
S vyššie uvedenými prekážkami úspešnej resocializácie súvisela aj otázka v položke č. 15, ktorou sme zisťovali oblasti, ktorým sa
respondenti venujú pri stretnutiach s osobami prepustenými z výkonu
trestu odňatia slobody. Respondenti vyberali z preddefinovaných
možností,106 resp. z otvorenej možnosti uviesť inú oblasť, ktorej sa pri
komunikácii s prepustenými osobami venujú. PaMÚ sa pri kontakte
s prepustenými osobami venujú najmä asistencii pri hľadaní práce
a veciam s tým súvisiacim.
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Absencia rodinných väzieb prepustených osôb; nezamestnanosť prepustených
osôb; exekúcie/zadlženie prepustených osôb.
Práca (hľadanie práce, evidovanie na úrade práce a pod.); oddlženie/riešenie
finančných problémov; bývanie; osobné doklady.

Graf č. 27
Ktorým oblastiam sa najviac venujete pri stretnutiach s osobami
prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody

Medzi iné oblasti, ktorým sa respondenti venujú pri práci
s osobami prepustenými z výkonu trestu respondenti, zaradili usporiadanie vzťahov s rodinou a osobné problémy prepustených (2x),
právne problémy, monitorovanie plnenia ustanovených povinností
a obmedzení (2x), riešenie problémov so závislosťou prepustených
osôb (2x), existenčné problémy – stravovanie, vyrovnanie sa s realitou po prepustení – určovanie cieľa a motivácie (2x).
2.3.1.5 Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi
vykonávacie konanie
Podmienkou naplnenia účelu trestného konania je aj spolupráca
medzi orgánmi verejnej moci vstupujúcimi do tohto procesu. Úroveň
tejto spolupráce sme zisťovali v položkách č. 9 až 12. Respondenti
hodnotili spoluprácu so ZVJS, resp. so sociálnymi kurátormi známkami (od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole). Spoluprácu so ZVJS
ohodnotili respondenti priemernou známkou 2 (graf č. 28). Spoluprácu so sociálnymi kurátormi ohodnotili respondenti priemernou známkou 2,9 (graf č. 29).
Na výzvu vymenovať oblasti, ktoré by v spolupráci respondenti
konkrétne zlepšili, uviedli 7 respondenti spoluprácu so ZVJS (absolvovanie rôznych sociálnych výcvikov či výchovných programov
a pod., poskytovanie odbornejšej spätnej väzby v prípadoch, kedy ide
o probačný dohľad, zintenzívnenie vzájomnej súčinnosti, prístup
k informáciám) a 13 respondenti spoluprácu s PaMÚ (súčinnosť,
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komunikácia medzi inštitúciami a komunikácia medzi konkrétnymi
pracovníkmi, rozšírenie možností spolupráce, nastavenie sa na spoločný cieľ).
Graf č. 28
Hodnotenie spolupráce so Zborom väzenskej justície
a justičnej stráže

Graf č. 29
Hodnotenie spolupráce so so sociálnymi kurátormi

Súčasťou výkonu alternatívnych trestov môže byť aj primerané
obmedzenie alebo povinnosť, ktoré ukladá súd v súlade s ustanovením § 51 ods. 3 a 4 TZ. Podľa ustanovenia § 51 ods. 4 písmeno f) až
i) TZ môže súd uložiť odsúdenému povinnosť získať určitú pracovnú
kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom kurze, podrobiť sa
programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,
podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok alebo psychoterapii (psychologickému poradenstvu). Dohľad nad výkonom týchto
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povinností vykonáva PaMÚ. V položke č. 13 sme preto zisťovali,
s ktorými subjektmi PaMÚ spolupracujú pri napĺňaní primeraných
povinností uložených odsúdenému pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, resp. iných alternatívnych trestoch (najmä
pri povinnosti podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému
výchovnému programu).107 Pri klasifikácii subjektov podľa typu
(štátny subjekt/samospráva/neziskový subjekt/podnikateľský subjekt)
je zrejmé, že najčastejšie sú pri plnení si povinností podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo výchovnému programu zapájaní neverejní poskytovatelia – občianske združenia, resp. psychológovia ako
samostatné zárobkovo činné osoby (osobitne bolo u viacerých respondentov spomenuté o. z. EDUKOS – 6 respondentov). Zaujímavým zistením je, že podľa informácie od viacerých respondentov
v ich okrese nevykonáva žiadny typ subjektu program sociálneho
výcviku alebo výchovný program, resp. položku o spolupracujúcich
subjektoch nevyplnili – spolu 10 respondentov (graf č. 30).
Graf č. 30
Typ subjektov zabezpečujúcich formatívne povinnosti ako súčasť
alternatívneho trestu

2.3.1.6 Otvorená otázka
V rámci distribuovaného dotazníka mali respondenti možnosť
vyjadriť akékoľvek pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na
107

Respondenti mohli uviesť viaceré subjekty.
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zlepšenie trestnej politiky štátu a postpenitenciárnej starostlivosti
(právne/procesné/organizačné). Túto možnosť využilo s uvedením
textácie 9 respondentov. Odpovede nie sú diferencované do kategórií
pre značnú obsahovú rozmanitosť a sú uvedením (transkripciou) doslovných textácií respondentov.
Tabuľka č. 16
Pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej
politiky štátu a postpenitenciárnej starostlivosti

transkripcia
Uplatňovanie trestných konaní už počas vyšetrovania, aby ihneď po vznesení obvinenia šli na mediáciu, a nie podať obžalobu na súd, ďalej prijať
zákon, aby sa mediácia mohla v tr. veciach uplatniť aj nad trestnou sadzbou 5 rokov (zločiny), napr. aj pri smrti a pod. Odsúdený vo VTOS by lepšie "znášal" trest a pobyt v ÚVV či ÚVTOS. Nečakať na to, že odsúdený
bude plniť veci až po výkone trestu (NŠ, ospravedlnenie a pod.). Výborný
nápad zavolať vedúceho alebo zástupcu PaM v sídle ÚVV a ÚVTOS do
komisie o rozhodovaní PP. Často ide o obvinených či odsúdených, ktorí už
boli a sú v kontakte s PaMÚ. V rámci restoratívnej justície by pomohlo
zriadiť tzv. justičné domy, ako je to v Belgicku a odporúčam aplikovať
v našej praxi závery belgických expertov v SR z rokov 2007 a 2008. Samozrejme posilnenie počtu PaMÚ v SR na každom súde, aby bola zastupiteľnosť, a funkciu krajských vedúcich na krajských súdoch zrušiť, a to z dôvodu, že terajší vedúci strácajú prax v mediácii a probácii pri osobných stretnutiach a tak ani nemôžu vykonávať supervízie či riadne kontroly spisov,
keď niektorí vedúci v SR ani prax PaMÚ na jednotlivých súdoch nevykonávali! V SR tak PaMú stratili 8 resp. 7 funkčných PaMÚ, lebo tak, ako predseda súdu má krátený nápad vecí, tak aj vedúci PaMÚ by mal mať tento
krátený nápad. Osoba PaMÚ nemá taktiež právnu ochranu – štatút verejného činiteľa, čo je ďalší veľký problém. Dennodenné stretávanie sa s odsúdenými je nebezpečné a škodlivé aj zdraviu vo význame zabezpečenia
zdravotných podmienok pri práci s chorými odsúdenými či pri realizácii
predbežných šetrení v ich domácnostiach. Taktiež je to aj nedostatočné
platové ohodnotenie PaMÚ v SR. Do dnešného dňa chýba metodický pokyn
k práci PaMÚ, pretože sa vystriedalo počas 12 rokov najviac riaditeľov
odboru PaMÚ na MS SR (ide o tzv. prestupnú stanicu pred a po voľbách)
a tento odbor nebol a nie je zastabilizovaný a braný ako potrebný, hoci
práca PaMÚ šetrí štátu nesmierne finančné prostriedky (napr. porovnaj
1 deň pobytu odsúdeného vo VTOS) v súvislosti s alternatívnym trestom,

96

napr. probačný dohľad, trest povinnej práce, použitie elektronického náramku pri treste domáceho väzenia či náhrady väzby a pod. Samozrejme,
započítať treba peňažnú sumu určenú MS SR na ochranu a podporu obetí
trestných činov podľa osobitného zákona z mediačných konaní.
Myslím si, že z obsahu, čo som napísal, je zrejme, kde a v akých oblastiach je potrebné realizovať organizačné zmeny. Skrátka, väznice by sa
mali v tejto oblasti otvoriť a nehľadať výhovorky, ako sa nedá, resp.
upraviť legislatívu tak, aby sa to v čo najväčšej miere dalo realizovať.
Inštitúcie, ktoré participujú na postpenitenciárnej práci, by mali mať
vyhradené, akreditované oblasti, ktoré služby poskytujú, aby sa mohli vo
väčšej a ľahšej miere osloviť. Na každom krajskom súde by mal byť prijatý jeden psychológ, ktorý by v rámci KS poskytoval intervencie v vzťahu
k odsúdeným na požiadanie PaMÚ na lokálnej úrovni. Tým by ich činnosť
bola špecializovaná na individuálne prípady atď. Dal by sa využívať aj vo
vzťahu k obetiam TČ v akútnych prípadoch atď. Navýšenie počtov PaMÚ
tak, aby sa ich práca dala vo vzťahu k prepusteným špecializovať, aby
využívali na profesionálnej úrovni pri práci probačné programy, ktorých
cieľom je minimalizovať rizikové faktory za aktívnej účasti odsúdeného.
Aby mediácie vykonával iný PaMÚ, ktorý nie je zaťažený prácou v oblasti
probácie a elektronického monitoringu. Aj legislatívne klásť dôraz na
kvalitatívnu stránku postpenitenciárnej práce určením minimálneho
a maximálneho počtu odsúdených na jedného PaMÚ (napr. v ČR je to od
50 do 100 prípadov), aby kapacitne jeden PaMÚ stačil na reálnu prácu
s odsúdenými. Ak nedôjde k takémuto rozhodnému kroku, tak aj tie najlepšie opatrenia, prijatá legislatíva nepomôže znižovať počet recidivujúcich odsúdených. Tým sa opäť dostaneme do stavu, že budeme len štatistami a budeme realizovať takéto projekty za účelom hľadania príčin.
Skrátka, v súčasnosti je potrebne zastabilizovať kapacity PaMÚ, aby
nepracovali a neboli vyhodnocovaní z pohľadu kvantitatívnych ukazovateľov, ale aby mali priestor a nástroje na kvalitnú prácu :-)
Na Slovensku sú nedostačujúce podmienky pre resocializáciu a postpenitenciárnu starostlivosť o ľudí po VTOS, jednak nedostatok zariadení (ubytovanie, práca...) sociálne výcviky poskytujú zväčša platené inštitúcie, ktoré
si odsúdení nemôžu z finančných dôvodov dovoliť. Vzhľadom na to, že veľká
časť odsúdených má exekúcie, je pre nich problém sa oficiálne zamestnať,
čo následne vytvára príležitosť pre čiernu prácu. Návrhy – aby každý
PaMÚ mal odbornú spôsobilosť na výkon sociálnych výcvikov, prípadne
výchovných programov,
‒ užšia spolupráca medzi sociálnym kurátorom a PaMÚ
‒ zvýšiť počet PaMÚ na jednotlivých súdoch.
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Rozšíriť zákonné podmienky na uloženie TDV; zvýšiť počet PaMÚ tak, aby
na okresných súdoch pôsobili min. dvaja; prijať legislatívne zmeny v záujme širšieho využitia technických prostriedkov v prípadoch nahradenia väzby probačným dohľadom.
Je veľký problém s realizáciou sociálnych výcvikov alebo iných výchovných
programov. Absentujú neziskové organizácie, ktoré by to zastrešovali, alebo nie sú na to školení ani probační a mediační úradníci.
Čo sa týka trestu povinnej práce – poskytovateľ práce by mal byť povinný
zo zákona podpísať dohodu o zabezpečení práce vzhľadom na to, aby mohol
byť trest na základe dohody riadne nariadený – až potom, ak vzniknú praktické problémy s klientom a jeho výkonom, môže byť trest daný na premenu,
inak je problém, čo sa týka sociálneho výcviku, riadne definovať štátne
zariadenia, ktoré tento druh práce s klientom vykonávajú (predpoklad zadarmo).
V probačnej praxi – viem si predstaviť špecializovanie probačných a mediačných úradníkov (PaMÚ), t. j. rozdelenie na kategórie "probačných
úradníkov" a "mediačných úradníkov".
V rámci kategórie probačných úradníkov vytvoriť užšie špecializácie na
jednotlivé typy probácií, nakoľko v súčasnosti existuje veľa druhov probácií, pričom PaMÚ vykonáva "všetko".
Špecializoval by sa tak na konkrétny typ probácie a vyprofilovali by sa
konkrétne overené metodické a pracovné postupy, a to aj v rámci spolupráce s inými inštitúciami.
Ďalej by som určite ukotvila v rámci systemizácie miest PaMÚ hornú hranicu čo do počtu prípadov na jedného PaMÚ, aby sa vytvorila rovnomerná
zaťaženosť jednotlivých PaMÚ, a tiež by sa odstránila "bezbrehá" preťaženosť – prípadne naopak, nevyťaženosť PaMÚ.
Za úvahu by stálo tiež, aby v rámci každého kraja bol PaMÚ, ktorý by sa
venoval len realizácii výchovných programov, za predpokladu získania,
a teda splnenia kvalifikačných predpokladov pre takúto činnosť. Vyriešil by
sa tým problém realizácie výchovných programov inými subjektami.
Pekný deň :)
Jednoznačne treba zabezpečiť prepojenie na portál úradu práce, aby z neho
mohol PaMÚ čerpať informácie o vyradení, zaradení do evidencie.
Nariadenie výkonu trestu odňatia slobody v prípade neosvedčenia v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia na trest domáceho väzenia.
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2.3.2

Čiastkové závery

Dotazník adresovaný PaMÚ obsahoval viaceré špecifiká oproti
ostatným dotazníkom. Odborníci z oblasti probácie a mediácie mali
posúdiť efektivitu výkonu viacerých druhov trestov (trest odňatia
slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce a podmienečný
trest odňatia slobodu s probačným dohľadom. Čo sa týka efektivity
posudzovaných trestnoprávnych inštitútov, najviac respondentov
verí v efektivitu v prípade resocializácie odsúdeného pri treste
domáceho väzenia (priemerná známka 8,17), s o niečo nižším skóre
skončil podmienečný trest odňatia slobodu s probačným dohľadom
(priemerná známka 7,36), trojicu alternatívnych spôsobov trestania
uzatvára trest povinnej práce (priemerná známka 6,77) a na pomyselnom chvoste zostáva štandardný trest odňatia slobody (priemerná
známka 5,89).
Pri treste domáceho väzenia sme zisťovali názor respondentov na nastavenie podmienok uloženia tohto trestu, resp. jeho kontroly. V tejto súvislosti je zaujímavý názor, že kým podmienky kontroly respondenti považujú za správne (skoro 90 % respondentov),
pri podmienkach na uloženie trestu domáceho väzenia takáto zhoda
neexistuje (za správne ich považuje len približne polovica respondentov).
Pokiaľ ide o resocializáciu, za najprínosnejšiu pri zisťovaní názoru respondentov považujeme identifikáciu prekážok úspešnej resocializácie (obdobne ako pri sociálnych kurátoroch). Na základe odpovedí sme identifikovali ako hlavnú prekážku resocializácie nezamestnanosť, v čom sa názor PaMÚ zhoduje s názorom sociálnych kurátorov. Až 4/5 respondentov považujú za prekážku úspešnej resocializácie absenciu zamestnania prepustených odsúdených. Tomuto výsledku zodpovedá aj skutočnosť, že respondenti asistujú osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody najčastejšie pri hľadaní práce
a pri veciach s tým súvisiacich.
Pri identifikácii problematických oblastí prepájania penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti sa opakovane (opäť
podobne ako u respondentov z oblasti sociálnej kurately) objavuje
deficit vzájomnej medziodborovej kooperácie, informovanosti a komunikácie.
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2.4. Reflexie odborníkov z oblasti
prokuratúry o sankčnej politike
Zvolený dotazník so zatvorenými a polozatvorenými otázkami
bol adresne odosielaný expertom z praxe – prokurátorom. Riešiteľský
kolektív vedeckého projektu vytvoril v časovom období 02/2018 –
04/2018 dotazník, ktorého respondentmi boli 19 účastníci celoslovenskej porady prokurátorov vykonávajúcich dozor nad zachovávaním zákonnosti vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody
Tabuľka č. 17
Dĺžka služobného pomeru respondentov

N

%

do 5 rokov

4

21,05

viac ako 5 rokov – 10 rokov

4

21,05

viac ako 10 rokov – 15 rokov

5

26,32

viac ako 15 rokov

6

31,58

SPOLU

19

100,00

Tabuľka č. 18
Fyzický vek respondentov

N

%

viac ako 25 rokov – 35 rokov

2

10,53

viac ako 35 rokov – 45 rokov

11

57,89

viac ako 45 rokov – 55 rokov

3

15,79

viac ako 55 rokov

2

10,53

neuvedený vek

1

5,26

SPOLU

19

100,00

100

Tabuľka č. 19
Pohlavie respondentov

N

%

žena

0

0,00

muž

19

100,00

SPOLU

19

100,00

a riaditeľov ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
konanej 15. júna 2018. Rozdelenie respondentov z pohľadu veku
a dĺžky služobného pomeru reprezentuje zastúpenie celej škály možností (či už z pohľadu dĺžky služobného pomeru, alebo veku), avšak
čo sa týka kategórie pohlavia, všetci devätnásti boli muži. Rozdelenie
respondentov z pohľadu pohlavia, veku a dĺžky vykonávania funkcie
prokurátora je uvedené v tabuľkách 17 až 19.

2.4.1

Dotazník – okruhy

Obsah dotazníka sa zameral na vybrané okruhy, ktoré reflektovali špecifické trestnoprávne aspekty. Riešitelia vedeckého projektu
zostavili dotazník tak, aby otázky položené adresátom zodpovedali
obsahu ich pracovnej činnosti a aby ich tak mohli adresáti ako experti
z oblasti prokuratúry relevantne zodpovedať. V rámci dotazníka boli
vymedzené nasledujúce okruhy: všeobecné vnímanie sankčnej politiky,
vonkajšia diferenciácia, trest domáceho väzenia, premena zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie
z výkonu trestu odňatia slobody, spolupráca so ZVJS a pripomienky,
návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu.
2.4.1.1 Všeobecné vnímanie trestnej politiky
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody, resp. účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu
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k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených,
bola v položke č. 2 a 3 vytvorená bodová škála od 1 do 10, na ktorej
respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy,
resp. úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy až 10 = úspešná resocializácia páchateľa).
Najväčší počet respondentov (36,84 %, 7) uviedol resp. hodnotil účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5 (graf č. 31).
Priemerná známka bola 5,84.
Graf č. 31
Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne
zaužívaný systém práce s odsúdeným za dostačujúci a efektívny?

Obdobne najväčší počet respondentov (21,05 %, 4) uviedol,
resp. hodnotil účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5 a 6
(graf č. 32). Priemerná známka bola 5,11.
Graf č. 32
Ako vnímate účinnosť alternatívnych
Graf č. 32 trestov, považujete súčasne
Ako vnímate
účinnosť systém
alternatívnych
trestov, považujete
súčasne zaužívaný
zaužívaný
za dostačujúci
a efektívny?
systém za dostačujúci a efektívny?
4
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2.4.1.2 Vonkajšia diferenciácia
Na zistenie toho, či súčasný spôsob zaradenia odsúdených do
jednotlivých stupňov stráženia vytvára predpoklady pre prevýchovu
páchateľov, boli v dotazníku vytvorené dve položky. Experti v nich
vyjadrovali názor na súčasný – súdom určený spôsob zaradenia (graf
č. 33), resp. úpravu de lege ferenda, podľa ktorej by vonkajšiu diferenciáciu určovala väzenská správa (graf č. 34). S výrokom, že súčasný
systém považuje za jednoznačne vyhovujúci, súhlasilo až 17 respondentov (94 %), žiadny respondent tento systém nepovažuje za nesprávny.
Graf č. 33
Považujete spôsob zaradenia
odsúdených do jednotlivých
Graf č. 33
Považujete spôsobstupňov
zaradeniastráženia
odsúdených za
do vyhovujúci?
jednotlivých stupňov stráženia za
vyhovujúci?
jednoznačne áno; 1;
6%

skôr áno; 17; 94%

Graf č. 34
Myslíte si, že by mal mať väzenský orgán možnosť určiť
vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu – zaraďovať odsúdených
Graf
č. 34 stráženia?
do jednotlivých
stupňov
Myslíte si, že by mal mať väzenský orgán možnosť určiť vonkajšiu diferenciáciu
namiesto súdu – zaraďovať odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia?
jednoznačne nie; 1;
6%
skôr áno; 6; 33%

skôr nie; 11; 61%

S predošlým zistením súvisí aj negatívny postoj respondentov
k možnej zmene súčasného systému, na základe ktorej by vonkajšiu
diferenciáciu namiesto súdu určoval väzenský orgán.
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Na výzvu uviesť dôvod, ktorý vedie respondentov k nesúhlasu so zmenou orgánu rozhodujúceho o vonkajšej diferenciácii,
reagoval vyplnením príslušnej položky len jeden respondent, ktorý
uviedol, že „väzenský orgán nedisponuje poznatkami z tvorby
veci a spisového materiálu pre možnosť určiť vonkajšiu diferenciáciu“.

2.4.1.3 Trest domáceho väzenia
V kontexte problematiky trestu domáceho väzenie nás zaujímal
názor expertov na nastavenie podmienok na uloženie trestu domáceho
väzenia. Podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia považuje za
správne nastavené len približne tretina respondentov – 35 %; vyše
polovica respondentov súčasné nastavenie podmienok za správne
nepovažuje (graf č. 35). Na výzvu uviesť dôvody, prečo respondenti
nepovažujú súčasné nastavenie za správne, reagovali 5 respondenti.
Uvádzané dôvody negatívneho vnímania trestu domáceho väzenia
možno kategorizovať do troch skupín: a) materiálne dôvody (hmotné
a personálne zabezpečenie PaMÚ, zamestnancov súdov a ZVJS),
b) úprava aktuálnej právnej úpravy (zjednotiť právne normy, rozšíriť
z prečinov aj na niektoré druhy zločinov), c) aplikácia právnej úpravy
(zjednotiť spôsob ukladania trestov, menej formalizmu a prácnosti,
zjednodušiť systém).
Graf č. 35
Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu
Graf č. 35 správne“?
domáceho väzenia „nastavené

Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia „nastavené
správne“?
neviem sa vyjadriť; 2;
11%

jednoznačne áno; 1;
6%
skôr áno; 5; 28%

jednoznačne nie; 6;
33%
skôr nie; 4; 22%
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2.4.1.4 Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
Podľa ustanovenia § 65a ods. 1 TZ a § 414a ods. 1 TP súd,
v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, môže odsúdenému (po splnení technických, materiálnych a formálnych podmienok) uložiť trest domáceho väzenia. V danej oblasti nás zaujímal
názor expertov na nastavenie podmienok na premenu zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Možno konštatovať, že
takmer 70 % respondentov z radov prokurátorov nepovažuje dané
podmienky, potrebné na uloženie trestu domáceho väzenia, za nastavené vhodne a de lege ferenda odporúčajú najmä rozšíriť o možnosť
uloženia predmetného trestu aj na vybraných páchateľov zločinov,
prípadne na recidivistov (graf č. 36).
Graf č. 36
Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia „nastavené správne“?
Graf č. 36

Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia „nastavené správne“?
skôr nie, navrhujem
rozšíriť možnosť
premeny aj na
recidivistov; 2; 11%
jednoznačne nie,
navrhujem rozšíriť
možnosť premeny aj
na odsúdených za
spáchanie zločinu; 1;
6%

skôr nie, navrhujem
rozšíriť možnosť
premeny aj na
odsúdených za
spáchanie zločinu; 10;
56%

skôr áno; 4; 22%

jednoznačne áno; 1;
5%

2.4.1.5 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody
Riešiteľský kolektív sa rozhodol položiť osloveným expertom
tiež otázku, ako by vnímali, keby pri prečinoch mal riaditeľ ústavu
možnosť navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred
uplynutím zákonom stanovenej doby (graf č. 37). Negatívne odpovede boli v menšine (37 %, 7) a ako dôvody tu respondenti uvádzali
možné porušenie právnej istoty, negáciu preventívneho a výchovného
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účinku pri zmene pevnej hranice a potenciálny priestor pre korupčné
správanie.
Graf č. 37
Myslíte si, že by mal mať riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch
navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred
uplynutím zákonom stanovenej
doby (teda pred uplynutím
Graf č. 37
výkonu
trestu)?
Myslíte si, že by mal polovice
mať riaditeľ
ústavu možnosť
pri prečinoch navrhnúť
podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím zákonom stanovenej
doby (teda pred uplynutím polovice výkonu trestu)?
neviem sa vyjadriť;
jednoznačne nie; 1;
jednoznačne áno; 3;
1; 5%
5%
16%

skôr nie; 6; 32%

skôr áno; 8; 42%

Graf č. 38
Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia
súdu, že odsúdený preukazuje splnenie podmienok na
Graf prepustenie?
č. 38
podmienečné

Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia súdu, že odsúdený
preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie?
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12
9

6
2
0
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Na zistenie toho, čo je podľa expertov rozhodujúcim kritériom
pre záver hodnotenia súdu, že odsúdený preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie, bolo v položke č. 9 preddefinovaných 6 odpovedí a jedna otvorená možnosť označená ako „iné“, pričom bolo možné označiť viaceré položky. Najväčší počet respondentov (13) za spomínané kritérium považuje predchádzajúce odsúdenie
páchateľa, porovnateľne relevantné kritériá sú podľa názoru respon106

dentov aj charakter spáchaného trestného činu (12) a sociálne prostredie, do ktorého sa odsúdený vráti (9). Zaujímavé je, že žiadny
z respondentov nepovažuje za rozhodujúce kritérium správu riaditeľa
ústavu o správaní odsúdeného, ktorá pravdepodobne najviac reflektuje efekt možnej resocializácie, a na druhej strane aj potenciálnej recidívy u odsúdených, keďže odsúdený je pri výkone trestu odňatia slobody každodenne monitorovaný (graf č. 38).
Riešiteľský kolektív chcel rovnako poznať názor expertov na
to, či považujú súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného prepustenia odsúdeného za dostačujúce. Na danú otázku sa vyjadrilo
kladne až 74 % (14) respondentov, len 10 % (2) nepovažuje súčasné
spôsoby kontroly za dostačujúce, a až 16 % (3) uchádzačov sa k otázke nevedelo vyjadriť (pozri graf č. 39).
Graf č. 39
Považujete súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného
prepustenia odsúdeného
Graf č.za
39dostačujúce
Považujete súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného prepustenia
odsúdeného za dostačujúce?
jednoznačne áno; 1;
neviem sa vyjadriť;
5%
3; 16%
jednoznačne nie; 1;
5%
skôr nie; 1; 5%

skôr áno; 13; 69%

Graf č. 40
Vedeli by ste si predstaviť, že by o podmienečnom prepustení
(po zmene právnej úpravy) rozhodoval väzenský orgán
v spolupráci
Graf sč.PMaÚ?
40
Vedeli by ste si predstaviť, že by o podmienečnom prepustení (po zmene právnej
úpravy) rozhodoval väzenský orgán v spolupráci s PMaÚ?
neviem sa vyjadriť;
1; 5%
jednoznačne nie; 4;
21%
skôr áno; 8; 42%

skôr nie; 6; 32%
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Poslednou otázkou, ktorú sme položili respondentom, sme zisťovali ich názor na možnosť, že by o podmienečnom prepustení (po
zmene právnej úpravy) rozhodoval väzenský orgán v spolupráci
s PaMÚ (riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán). O spomínanej novej právomoci pre väzenský orgán sa respondenti vyjadrili
prevažne negatívne (53 %, 10), avšak autori vedeckej práce predpokladali vyššiu mieru odmietnutia, a naopak boli prekvapení, že až
42 % (8) respondentov vznik takejto novej právomoci pre väzenský
orgán pripúšťa (graf č. 40).
2.4.1.6 Spolupráca so Zborom väzenskej a justičnej stráže
Podmienkou naplnenia účelu trestného konania je aj spolupráca
medzi orgánmi verejnej moci, vstupujúcimi do tohto procesu. Respondenti hodnotili spoluprácu so ZVJS známkami ako v škole. Spoluprácu so ZVJS ohodnotili priemernou známkou 1,05 (graf č. 41).
Jeden respondent vyjadril názor, že by privítal pravidelné a častejšie
medzirezortné stretnutia (porady).
Graf č. 41
Hodnotenie spolupráce so Zborom
Graf č. 41väzenskej a justičnej stráže
Hodnotenie spolupráce so Zborom väzenskej a justičnej stráže
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2.4.1.7 Otvorená otázka
V rámci distribuovaného dotazníka mali respondenti možnosť
vyjadriť akékoľvek pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre smerujúce k zlepšeniu trestnej politiky štátu. Túto možnosť využil len
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jeden respondent (neuvádzame preto, ako pri predošlých skupinách
respondetov, transkripciu odpovede v tabuľke), ktorý uviedol/navrhol
„je vhodné pri alternatívnych trestoch, resp. v prípade trestu domáceho väzenia s využitím ESMO, legislatívne ujednotiť podmienky
(formálne aj materiálne) na využitie ESMO“. Z odpovede nemožno
presne určiť, čo mal respondent na mysli pojmom „ujednotiť“, domnievame sa však, že mohlo ísť skôr o názor na zmenu jednotlivých
podmienok, tak ako to vyplýva z vyššie uvedených podkapitol k danej problematike.

2.4.2

Čiastkové závery

V rámci vykonaného dotazníka sme dospeli k viacerým záverom. Odborníci z radov prokurátorov vnímajú ako najproblematickejšie zo skúmaných oblastí trest domáceho väzenia a premenu zvyšku
trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Z nášho pohľadu za
najvýznamnejšie zistenie z výsledkov dotazníka možno považovať
odpovede na otázku, ako respondenti hodnotenia účinnosť trestu odňatia slobody, resp. alternatívnych trestov vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených, pri ktorej respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy, resp.
úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť
recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody až 10 =
úspešná resocializácia páchateľa). Obidve hodnotenia získali podobný
priemerný výsledok na úrovni 5,81, resp. 5,11. Predmetný výsledok
môže poukazovať na systémový problém, ktorý spočíva v neefektívnosti trestu odňatia slobody, resp. alternatívnych trestov vo vzťahu
k resocializácii odsúdeného a zabránení jeho recidivovaniu.108 Ide o
to závažnejší poznatok, že jeho zdrojom sú priamo osoby každodenne
participujúce v rámci trestného konania, preto im je aj problematika
sankčnej politiky dôverne blízka, najmä ak plnia aj úlohu dozoru nad
výkonom trestu odňatia slobody.

108

K tomu pozri ROZUM, J., TOMÁŠEK, J., VLACH, J., HÁKOVÁ, L. 2016:
Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. Praha : ISKP, 2016, s. 71 a nasl.
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2.5 Reflexie odborníkov z oblasti
súdnictva o sankčnej politike
Riešiteľský kolektív vedeckého projektu vytvoril v časovom
období 12/2018 dotazník. Dotazník obsahoval sprievodný text, 14
položiek a dostali ho účastníci vzdelávacieho podujatia na pôde Justičnej akadémie dňa 29. januára 2019 (pred začiatkom vzdelávacej
časti, s ohľadom na možnú ovplyvniteľnosť respondentov obsahom
vzdelávacích aktivít). Vybranou cieľovou skupinou dotazníka mali
byť výlučne sudcovia, avšak vzhľadom na nemožnosť ovplyvniť výber účastníkov podujatia organizovaného Justičnou akadémiou a aj
v kontexte skutočnosti, že akcie sa zúčastnili len piati sudcovia, bolo
prijaté operatívne rozhodnutie adresovať dotazník všetkým zúčastneným, keďže išlo osoby participujúce na trestnej justícii. Dotazník bol
adresovaný osobám vo funkcii asistent sudcu, právny čakateľ prokuratúry, prokurátor, sudca, vyšší súdny úradník (pre konkrétne počty
pozri tabuľku č. 20). Vzhľadom na cieľovú skupinu (v počte 41 osôb)
nemožno hovoriť o reprezentatívnej vzorke. Na druhej strane, argumentom v prospech takéhoto rozhodnutia je, že okrem prokurátorov
ide o osoby, u ktorých spravidla môže byť prirodzenou motiváciou
uchádzať sa v budúcnosti o funkciu sudcu, naviac ide o osoby pomerne nízkeho veku s krátkou dĺžkou služobného pomeru (k tomu pozri
Tabuľka č. 20
Funkcia respondentov

N

%

asistent sudcu

1

2,44 %

právny čakateľ prokuratúry

1

2,44 %

prokurátor

6

14,63 %

sudca

5

12,20 %

vyšší súdny úradník

28

68,29 %

SPOLU

41

100,00 %
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Tabuľka č. 21
Dĺžka služobného pomeru respondentov

N

%

do 5 rokov

22

53,66 %

od 6 rokov – 10 rokov

6

14,63 %

od 11 rokov – 15 rokov

6

14,63 %

viac ako 15 rokov

7

17,07 %

SPOLU

41

100,00 %

N

%

viac ako 25 rokov – 34 rokov

21

51,22 %

35 rokov – 44 rokov

13

31,71 %

45 rokov – 54 rokov

5

12,20 %

viac ako 55 rokov

1

2,44 %

neuvedený vek

1

2,44 %

SPOLU

41

100,00 %

Tabuľka č. 22
Vek respondentov

Tabuľka č. 23
Pohlavie respondentov

N

%

žena

18

43,90 %

muž

22

53,66 %

neuvedené pohlavie

1

2,44 %

SPOLU

41

100,00 %
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tabuľku č. 21 a č. 22, čo sa týka pohlavia, ide o pomerne rovnomerné
zastúpenie respondentov, pozri tabuľku č. 23), čo pri naplnení naznačovanej ambície stať sa sudcom vytvára ideálny predpoklad na formovanie názorovej platformy modelujúcej budúce nazeranie na trestné súdnictvo cez prizmu restoratívnej justície.

2.5.1

Dotazník – okruhy

Obsah dotazníka sa zameriaval na vybrané okruhy, ktoré reflektovali špecifické trestnoprávne aspekty. Riešitelia vedeckého
projektu zostavili dotazník tak, aby otázky položené adresátom zodpovedali obsahu ich pracovnej činnosti a aby ich tak adresáti ako
experti z oblasti súdnictva mohli relevantne zodpovedať. V dotazníku
boli vymedzené nasledujúce okruhy: všeobecné vnímanie sankčnej
politiky, vonkajšia diferenciácia, trest domáceho väzenia, premena
zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, spolupráca so
ZVJS, spolupráca s PaMÚ a pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre zamerané na zlepšenie trestnej politiky štátu.
2.5.1.1 Všeobecné vnímanie trestnej politiky
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody, resp. účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu
k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených,
bola v položkách č. 2 a 3 stanovená bodová škála od 1 do 10, v ktorej
respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy,
resp. úspešnosti resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy až 10 = úspešná resocializácia páchateľa).
Najväčší počet respondentov (26,83 %, 11) uviedol, resp. hodnotil účinnosť trestu odňatia slobody vo vzťahu k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5 (graf č. 42).
Priemerná známka bola 5,26.
Obdobne najväčší počet respondentov (29,27 %, 12) uviedol,
resp. hodnotil účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu k vytváraniu
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predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených známkou 5 (graf
č. 43). Priemerná známka bola 5,55.
Graf č. 42
Ako vnímate účinnosť trestuGraf
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Graf č. 43
Ako vnímate účinnosť alternatívnych
Graf č. 43 trestov, považujete súčasne
Ako vnímate zaužívaný
účinnosť alternatívnych
považujete
súčasne zaužívaný systém
systém zatrestov,
dostačujúci
a efektívny?
za dostačujúci a efektívny?
12

9

5
4

4

4

1

1

0
1

0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5.1.2 Vonkajšia diferenciácia
Na zistenie toho, či súčasný spôsob zaradenia odsúdených do
jednotlivých stupňov stráženia vytvára predpoklady pre prevýchovu
páchateľov, boli v dotazníku vytvorené dve položky. Experti v nich
vyjadrovali názor na súčasný – súdom určený – spôsob zaradenia
odsúdených (graf č. 44), resp. úpravu de lege ferenda, podľa ktorej by
vonkajšiu diferenciáciu určovala väzenská správa (graf č. 45). S vý113

rokom, že súčasný systém považuje za jednoznačne vyhovujúci, súhlasilo až 33 respondentov (81 %), žiadny respondent tento systém
nepovažuje za absolútne nesprávny. Vzhľadom na profesijnú charakteristiku respondentov, ktorí sa priamo podieľajú na určovaní vonkajšej diferenciácie odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, si
dovolíme uviesť aj námety z transkripcie odpovedí. V prvom rade nás
zaujal názor respondenta, ktorý uvádza, že zaraďovanie by malo byť
podmienené konkrétnou resocializačnou prognózou odsúdeného, nie
formálnymi kritériami. Zaujímavá je aj myšlienka respondenta, že by
sa malo zvážiť zavedenie viacerých stupňov (stráženia). Ako posledný
uvádzame námet, týkajúci sa odsúdených na doživotie, pri ktorých
podľa názoru respondenta je potrebné prehodnotiť možnosť preradenia do nižšieho stupňa.
Graf č. 44
Považujete spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých
stupňov stráženia za vyhovujúci

Graf č. 45
Je pre Vás prijateľné (po zmene právnej úpravy), aby mal
väzenský orgán (riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán)
možnosť určiť vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu?
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Napriek predchádzajúcemu zisteniu je výsledok pomerne prekvapivý vo vzťahu k možnosti, aby vonkajšiu diferenciáciu mohol
namiesto súdu určiť väzenský orgán. Súhlasné stanovisko pripúšťajúce túto zmenu vyjadrilo až 73 % respondentov (30), a naopak absolútne negatívne stanovisko vyjadril len jeden respondent. Ako prekážku danej zmeny oslovení respondenti vnímajú nedostatočnú kvalifikáciu a predpoklady pre ZVJS a ústavne zakotvenú skutočnosť, že
o treste rozhoduje súd.
2.5.1.3 Trest domáceho väzenia
V kontexte problematiky trestu domáceho väzenie nás zaujímal názor
expertov na nastavenie podmienok na uloženie trestu domáceho väzenia. Podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia považujú za
správne nastavené viac ako tri štvrtiny respondentov – 77 %; iba jeden respondent považuje nastavenie trestu domáceho väzenia za absolútne nesprávne (graf č. 46). Na výzvu uviesťdôvody, prečo nepovažujú súčasné nastavenie za správne, reagovali 2 respondenti. Ako
legislatívny námet možno vyhodnotiť podnet jedného respondenta,
ktorý uvádza, že domáce väzenie možno uložiť vtedy, keď do úvahy
neprichádza nepodmienečný trest, ale v tom prípade sú k dispozícii
"jednoduchšie tresty" (peňažný, povinná práca). Navrhujem, aby
bolo možné ukladať domáce väzenie namiesto nepodmienečného
trestu odňatia slobody, t. j. napríklad pri porušení podmienky.
Graf č. 46
Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia
Graf č. 46
„nastavené správne“?

Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia „nastavené
správne“?

neviem sa vyjadriť; 3;
8%
jednoznačne nie; 1;
3%

jednoznačne áno; 2;
5%

skôr nie; 5; 12%

skôr áno; 29; 72%
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Odpoveď ďalšieho respondenta akcentuje nevyhovujúce materiálne
podmienky u niektorých skupín odsúdených, keď uvádza, že pre TDV
nie sú v osadách podmienky (elektrina).
2.5.1.4 Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
Podľa ustanovenia § 65a ods. 1 TZ a § 414a ods. 1 TP súd, v ktorého
obvode sa trest odňatia slobody vykonáva, môže odsúdenému (po
splnení technických, materiálnych a formálnych podmienok) uložiť
trest domáceho väzenia. V danej oblasti nás zaujímal názor expertov
na nastavenie podmienok na premenu zvyšku trestu odňatia slobody
na trest domáceho väzenia. Možno konštatovať, že 66 % respondentov sa prikláňa k pozitívnemu stanovisku („skôr áno“), avšak ani jeden respondent absolútne súhlasí s daným nastavením (pozri graf
č. 47). Ako de lege ferenda odporúčanie vyplynula z odpovedí respondentov potreba rozšíriť možnosť takejto premeny trestu aj na recidivistov (6 respondentov) a aj na odsúdených za spáchanie zločinu
(4 respondenti).
Graf č. 47
Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia „nastavené správne“?

2.5.1.5 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody
Riešiteľský kolektív sa rozhodol v rámci predmetného okruhu
položiť osloveným expertom otázku, či by súhlasili so zmenou práv116

nej úpravy, a to takou, že by mal riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred
uplynutím zákonom stanovenej doby (graf č. 48). Kategoricky proti
danej idei boli len 3 respondenti (7 %), pričom odpovede ako dôvody
nesúhlasu akcentovali (ne)splnenie účelu trestu a potenciálne zneužívanie právomoci.
Graf č. 48
Súhlasili by ste so zmenou právnej úpravy, a to tak, že by mal
riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch navrhnúť podmienečné
prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím zákonom
stanovenej doby (teda pred uplynutím polovice výkonu trestu)?

V ďalšej položke sme zisťovali, čo je podľa expertov rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia súdu, že odsúdený spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie. Preddefinovaných bolo 6 odpovedí a jedna otvorená možnosť, označená ako „iné“, pričom bolo
možné označiť viaceré odpovede. Najväčší počet respondentov (32)
za predmetné kritérium považuje správu riaditeľa ústavu o správaní
odsúdeného a rovnaký počet respondentov (30) ako ďalšie rozhodujúce kritériá vybralo predchádzajúce odsúdenia páchateľa a charakter
spáchaného trestného činu (pre všetky kritériá pozri graf č. 49). Najmenej respondentov (7) za dané kritérium považuje možnosť zaradenia odsúdeného do pracovného pomeru a ani jeden respondent nevyužil otvorenú možnosť uviesť vlastné rozhodujúce kritérium pre záver
hodnotenia súdu, podľa ktorého odsúdený spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie.
Vo vzťahu k podmienečnému prepusteniu riešiteľský kolektív
zisťoval u respondentov aj to, či považujú súčasné spôsoby kontroly
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odsúdeného počas jeho podmienečného prepustenia za dostačujúce.
Na danú otázku sa vyjadrilo kladne 73 % (30) respondentov, menšina
respondentov 22 % (9) nepovažuje súčasné spôsoby kontroly za dostačujúce (pozri graf č. 50).
Graf č. 49
Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia
súdu, že odsúdený preukazuje splnenie podmienok na
podmienečné prepustenie?

Graf č. 50
Považujete súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného
prepustenia odsúdeného za dostačujúce?

Poslednou otázkou zameranou na problematiku podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody je, či by si respondenti vedeli predstaviť, že by rozhodoval väzenský orgán v spolupráci
s PaMÚ (riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán). O danej
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novej právomoci pre väzenský orgán sa respondenti vyjadrili vo väčšine negatívne (55 %, 23), pozitívne reakcie malo 32 % (8) respondentov a k vzniku takejto novej právomoci pre väzenský orgán sa
nevedelo vyjadriť 13 % (5) respondentov (graf č. 51). Dôvody negatívnych odpovedí možno zhrnúť ako rozpor s ústavným princípom,
podľa ktorého o podmienečnom prepustení by mal rozhodovať len
súd, keďže rozhodovanie o trestoch prináleží podľa ústavy len súdom,
poznatky z aplikačnej praxe, keď často ústav odporúča podmienečné
prepustenie aj v prípadoch, keď súd po vykonaní dokazovania žiadosti nevyhovie a presvedčenie, že by nebol zachovaný dostatočný odstup od páchateľa/odsúdeného – možnosť osobnej zaujatosti.
Graf č. 51
Vedeli by ste si predstaviť, že by o podmienečnom prepustení
(po zmene právnej úpravy) rozhodoval väzenský orgán
Graf č. 51
v spolupráci
s PMaÚ?
Vedeli by ste si predstaviť,
že by o podmienečnom
prepustení (po zmene právnej
úpravy) rozhodoval väzenský orgán v spolupráci s PMaÚ?
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2.5.1.6 Spolupráca so Zborom väzenskej a justičnej
stráže
Podmienkou naplnenia účelu trestného konania je aj spolupráca
medzi orgánmi verejnej moci, vstupujúcimi do tohto procesu. Respondenti hodnotili spoluprácu so ZVJS známkami ako v škole. Priemerná známka bola 1,66 (graf č. 52). Námety respondentov na zlepšenie spolupráce spočívali najmä v efektívnejšej a podrobnejšej výmene informácií a rovnako akcentovali požiadavku na kompetenčné
zmeny pri inštitúte podmienečného prepustenia.
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Graf č. 52
Hodnotenie spolupráce so Zborom väzenskej
a justičnej stráže

2.5.1.7 Spolupráca s probačnými a mediačnými
úradníkmi
Respondenti známkovali okrem spolupráce so ZVJS aj spoluprácu s PaMÚ, a to z dôvodu, že PaMÚ majú status súdneho úradníka. Spoluprácu s PaMÚ ohodnotili respondenti o niečo horšou priemernou známkou 1,71 (graf č. 53), čo odzrkadľuje aj výskyt známok
4 a 5 u dvoch respondentov. Námety respondentov na zlepšenie spolupráce v tomto prípade akcentovali najmä potrebu častejšieho dialógu a efektívnejšej činnosti pri dožiadaní súdu a pri vyhotovovaní
správ na konci probačného dohľadu.
Graf č. 53
Hodnotenie spolupráce s probačnými
a mediačnými úradníkmi
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2.5.1.8 Otvorená otázka
V dotazníku mali respondenti možnosť vyjadriť akékoľvek pripomienky, svoje návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej
politiky štátu. Túto možnosť využilo sedem respondentov, ktorí vyjadrili viaceré námety (k tomu pozri tabuľku č. 24). Z pohľadu odsúdeného možno hovoriť o námetoch v jeho prospech (možnosť ukladať
trest domáceho väzenia aj pri zločinoch, a aj po porušení podmienky
pri podmienečnom odsúdení), aj v jeho neprospech (možnosť, aby
osoby, ktoré sa opakvane neosvedčili v skúšobnej dobe aj predchádzajúcich odsúdeniach, nemohli byť už podmienečne prepustené aj
pri ďalších trestoch). Podnety sa týkali i rozsahu kompetencie väzenského orgánu (zaraďovanie odsúdených v rámci vonkajšej diferenciácie riaditeľom ústavu až po absolvovaní nástupného oddielu, možnosť
riaditeľa ústavu navrhovať podmienečné prepustenie po akejkoľvek
dobe trvania výkonu trestu, ak ten usúdi, že odsúdený plní resocializačné prognózy), ale aj okruhu otázok, na ktoré sa dotazníkový prieskum vôbec nezameral (úprava trestania súbehu trestných činov). Na
záver si dovolíme vybrať jeden kritický názor, ktorý navrhuje výmenu
tzv. odborníkov na trestné právo, ktorí skoro desaťročie participujú
na zákonnej kreácii, ktorá pôsobí aj na trestnú politiku. Výsledok je
za tie roky nedostatočný – veľa nepodmienečne odsúdených, zlé postavenie na resocializáciu páchateľa, Slovenská republika má v rámci
Európskej únie najprísnejšie trestné sadzby.
Tabuľka č. 24
Pripomienky, návrhy na zmeny a komentáre na zlepšenie trestnej
politiky štátu a postpenitenciárnej starostlivosti

transkripcia
1. TDV aj za zločiny + v prípade porušenia podmienky pri podmienečnom
odsúdení/prepustení.
2. Zaraďovanie odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia až po individuálnom posúdení odsúdeného al. zaraďovanie odsúdených riaditeľom
ústavu až po absolvovaní nástupného oddielu.
3. Možnosť riaditeľa ústavu navrhovať PP po akejkoľvek dobe trvania
výkonu trestu, ak usúdi, že odsúdený plní resocializačné prognózy.
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4. Zaviesť, aby osoby, ktoré sa opakovane neosvedčili v skúšobnej dobe aj
predchádzajúcich odsúdeniach, nemohli byť už podmienečne prepustené
aj pri ďalších trestoch.
5. Neposielať osoby pri porušení podmienky hneď na 2-x NEPO (nový trest
+ premena podmienky), ale v prípade porušenia podmienky – pri novom
odsúdení za TČ spáchaný v skúšobnej dobe – súd by zrušil predchádzajúci výrok o treste a uložil by 1 primeraný NEPO alebo TDV.
6. Riešiť problém opätovného posielania osôb do VTOS po tom, čo už trest
vykonali, ak im bol uložený súhrný trest (napr. vykonal som 8 m., potom
sa zistí spáchanie krádeže (!), 212/1, 4b TZ a uložia mi 3 r. súhrnný
trest) – idem znovu do VT, pretože súd nemá možnosť neuložiť súhrnný
trest, ktorý však musí byť NEPO, pre páchateľa by mohlo byť vhodnejšie
uloženie samostatného OSPO 3 r. + probačný dohľad.
‒ myslím si, že by bolo potrebné viac sa zamerať na prácu s odsúdenými po
výkone TOS resp. po ich PP, a to s cieľom uľahčiť im integráciu, možno
aj s pomerne prísnym dozorom/dohľadom nad ich správaním najmä bezprostredne po prepustení. Činnosť PaMÚ je síce dobrá, no bolo by potrebné prácu s odsúdeným organizovať aj nad rámec činnosti PaMÚ
‒ preventívne čo najviac pracovať s deťmi a mládežou, vždy spôsobom
primeraným ich veku – pritom sa zamerať aj na problém závislosti akéhokoľvek druhu
‒ z praxe – sprísniť podmienky pri podávaní návrhov na PP zo strany občianskych združení, najmä tiež určiť 1-ročnú lehotu na prípadné opakovanie po predchádzajúcom zamietnutí
‒ lepšia resocializácia – inštitút PaMÚ je dobrá vec, ale častokrát chýba
intenzívnejšia spolupráca s odsúdenými po prepustení pri hľadaní práce
alebo ubytovania. Častokrát opätovne páchajú trestnú činnosť, lebo sa
nemajú kam vrátiť
‒ zlepšiť prevenciu – myslím tým prácu už s deťmi v rámci školy
‒ prehodnotiť adekvátnosť trestných sankcií – priamy vplyv na počet osôb
vo VTOS
‒ vypustiť diskriminačné kritériá v HRSZ
‒ tresty sú prísne
‒ postavenie detenčného ústavu
‒
‒
‒
‒
‒

dovzdelávanie sudcov v oblasti ukladania alternatívnych trestov
dovzdelávanie prokurátorov pri možnosti využitia odklonov
sociálna prevencia
zvýšenie počtu vyšších súdnych úradníkov
možnosť uložiť TDV bez súhlasu odsúdeného
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‒ výmena tzv. odborníkov na trestné právo, ktorí skoro desaťročie participujú na zákonnej kreácii (TZ/TP), ktorá pôsobí aj na trestnú politiku. Výsledok je za tie roky nedostatočný – veľa odsúdených na VTOS, zlé postavenie na resocializáciu páchateľa, SR má v rámci EÚ najprísnejšie trestné sadzby...

2.5.2

Čiastkové závery

Na úvod považujeme za potrebné zopakovať skutočnosť, že
vzorka adresátov predkladaného parciálneho dotazníkového výskumu
nezodpovedala zámeru cieliť len na expertov z praxe – sudcov. Napriek tejto skutočnosti považujeme získané informácie za prinajmenšom podnetné.
V prvom rade by sme radi uviedli, že respondenti (rovnako ako
experti z praxe z iných vykonaných dotazníkov) nevnímajú veľký
rozdiel v efektivite ukladania a výkonu trestu odňatia slobody (priemerná známka 5,26) a alternatívnych trestov (priemerná známka
5,55) vo vzťahu k úspešnej resocializácii páchateľov trestných činov.
Ak nazeráme na tento trend ako na príležitosť pre legislatívne zmeny
vo vzťahu k alternatívnym trestom, resp. k vyššej miere zavádzania
prvkov restoratívnej justície, tak adresáti dotazníka vnímali najpozitívnejšie možnosť rozšírenia podmienok pri podmienečnom prepustení (až 61 % respondentov si vie predstaviť možnosť pri prečinoch
navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím
zákonom stanovenej doby). Ako pozoruhodné možno označiť výsledky dotazníkového výskumu čo sa týka podmienok uloženia trestu
domáceho väzenia (len 15 % respondentov nepovažuje podmienky
uloženia trestu domáceho väzenia za správne) a premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia (len 12 % respondentov
nepovažuje podmienky premeny zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia za správne). Aj keď ide o menšiu časť respondentov, pri premene zvyšku trestu odňatia slobody na domáce
väzenie navrhovali rozšíriť takúto možnosť aj na recidivistov aj na
odsúdených za spáchanie zločinu. Najnegatívnejšie respondenti vnímali možnosť zmeny právnej úpravy, po ktorej by o podmienečnom
prepustení rozhodoval väzenský orgán: až 55 % respondentov túto
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možnosť nepripúšťa. Negatívne reakcie pramenia najmä z možného
ústavného rozporu, keďže o treste rozhoduje len súd. Pripúšťame
opodstatnenosť takejto obavy, v každom prípade by v danej veci mal
posledné slovo až Ústavný súd Slovenskej republiky.

2.6 Závery a výstupy výskumu
Riešiteľský kolektív vedeckého projektu VEGA 1/0542/17 sa
pri napĺňaní cieľov projektu rozhodol aplikovať dotazníkový výskum
medzi jednotlivými typmi aktérov z praxe, ktorí sa podieľajú na trestnoprávnom vykonávacom konaní. Pre úplnosť opätovne uvádzame,
že výskum sa uskutočnil v období september 2017 až január 2019
a výskumnú vzorku tvorí dokopy 219 respondentov. Prvou cieľovou
skupinou dotazníkového výskumu boli odborníci z väzenskej praxe
(92,07-percentná návratnosť dotazníka, 89 respondentov, obdobie
09/2017 – 11/2017), v ďalšom roku výskumu boli oslovení odborníci
z praxe z oblasti sociálnej kurately (41,46-percentná návratnosť dotazníka, 34 respondentov, 04/2018), z oblasti mediácie a probácie
(40,91-percentná návratnosť dotazníka, 36 respondentov, 05/2018)
a rovnako aj odborníci z oblasti prokuratúry (100-percentná návratnosť dotazníka, 19 respondentov, 06/2018). Skupinu respondentov
uzavreli odborníci z oblasti súdnictva (100-percentná návratnosť dotazníka, 41 respondentov, 01/2019).109
Vzhľadom na značnú rôznorodosť jednotlivých odborných oblastí a tým aj skupín respondentov, rôznu mieru reprezentatívneho
zloženia skupín respondentov a aj rôzne modifikácie dotazníkov110
109

110

Bližšie k výskumnej vzorke pozri jednotlivé relevantné podkapitoly v rámci
druhej kapitoly monografie.
Výskumné oblasti boli v jednotlivých dotazníkoch špecificky selektované podľa
odborného zamerania respondentov (napr. pýtalisme sa odborníkov z oblasti probácie a mediácie na ich názory a skúsenosti v súvislosti s trestom povinnej práce,
ale logicky sme danú položku nezahrnuli do dotazníka pre expertov z oblasti väzenstva, keďže nemajú faktickú skúsenosť s aplikáciou daného inštitútu). Všetky
položkyjednotlivých dotazníkov pre jednotlivé skupiny expertov vždy analyzu-
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pre jednotlivé skupiny podľa oblasti, v ktorej prakticky pôsobia, sme
sa pri zhrnutí záverov dotazníkového výskumu zamerali len na dve
spoločne súvisiace skúmané položky dotazníka, a vo zvyšku sme
výsledky výskumu aj po zvážení ďalších odborných a názorových
stránok autorského kolektívu začlenili do tretej kapitoly, kde sme
rozpracovali návrhy a odporúčania de lege ferenda vo vzťahu k trestnoprávnemu sankčnému mechanizmu.
Dve vyššie avizované navzájom súvisiace skúmané položky
dotazníka reflektujú názory oslovených expertov z praxe na všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu. Ide o položky, v ktorých respondenti vyjadrujú svoje subjektívne názory na účinnosť trestu odňatia
slobody, resp. účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu k vytváraniu
predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených. Z nášho pohľadu ide o cennú informáciu z praxe, ktorá do istej miery vyjadruje
„vieru“ odborníka v ním používané inštrumenty vo vzťahu k napĺňaniu stanoveného cieľa – v danom prípade k úspešnej resocializácii
odsúdeného.
Na zistenie toho, ako experti z praxe hodnotia účinnosť trestu
odňatia slobody, resp. účinnosť alternatívnych trestov vo vzťahu
k vytváraniu predpokladov na úspešnú resocializáciu odsúdených,
bola v položkách č. 2 a 3 stanovená bodová škála od 1 do 10, v ktorej
respondenti vyjadrovali svoj názor na pravdepodobnosť recidívy,
resp. úspešnosť resocializácie odsúdeného (1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy až 10 = úspešná resocializácia páchateľa).
Pri hodnotení účinnosti trestu odňatia slobody získal tento trestnoprávny inštitút najlepšie hodnotenie u expertov z oblasti probácie
a mediácie, ktorí mu udelili priemernú známku 5,89. Priemerné hodnotenie vyššie ako známka 5 udelili trestu odňatia slobody ešte dve
skupiny expertov, a to experti z oblasti prokuratúry s priemernou
známkou 5,84 a experti z oblasti súdnictva s priemernou známkou
5,26. Experti z oblasti sociálnej kurately v tomto prípade udelili
priemernú známku 4,62. Paradoxne najhoršiu známku udelili trestu
odňatia slobody experti z oblasti väzenstva, ktorí sú priamo a dennodenne prítomní pri výkone daného trestu. Odborníci zo Zboru väzenjeme v rámci príslušnej podkapitoly a nevyplnené dotazníky uvádzame v prílohách monografie.
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skej a justičnej stráže udelili priemernú známku 3,87, čo je o viac ako
2 stupne horšia známka v porovnaní s najlepšími hodnoteniami –
expertmi z oblasti probácie a mediácie. Interpretácia takéhoto výsledku môže byť rôzna a ľahko zneužiteľná na tendenčné tvrdenia. Pre
nás je však dôležité, že ak celková priemerná známka za všetky skupiny respondentov 5,09 znamená to, že len približne polovica (5/10)
prepustených odsúdených sa resocializuje a druhá sa dopustí recidívy,
t. j. opakovaného spáchania trestného činu po prepustení z výkonu
trestu odňatia slobody, je to alarmujúce číslo spochybňujúce účel
trestu odňatia slobody v kontexte § 34 ods. 1 Trestného zákona, podľa
ktorého má tento trest zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti, ale má aj
vytvoriť podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život.111
Ak sme boli do istej miery prekvapení názorom expertov
z praxe na efektívnosť výkonu trestu odňatia slobody, o to viac sme
očakávali kladnejší postoj respondentov na alternatívne tresty a ich
efektivitu. Možno konštatovať, že hoci komplexne u všetkých respondentov dostali alternatívne tresty lepšiu priemernú známku, než
tresty odňatia slobody, a síce 5,74, nejde o markantný a nami očakávaný posun. Pri bližšej analýze výsledkov konštatujeme najvýraznejší
posun u expertov z oblasti probácie a mediácie, ktorí ohodnotili efektívnosť vybraných alternatívnych trestov112priemernou známkou 7,43.
Druhé najlepšie hodnotenie získali alternatívne tresty u respondentov
z oblasti súdnictva, s priemerným hodnotením 5,55. Tretie najlepšie,
ale súčasne aj druhé najhoršie hodnotenie získali alternatívne tresty
u odborníkov z oblasti prokuratúry, s priemerným hodnotením 5,11,
pričom považujeme za potrebné dodať, že išlo o jediný prípad, kedy
111

112

Názor reflektuje aj štatistické ukazovatele, kedy penitenciárna recidíva (počet
odsúdených recidivistov vo výkone trestu odňatia slobody) v roku 2018 bola
takmer 50 %. K tomu porovnaj Štatistickú ročenku Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2018, online na: http://web.acmssr.sk/wp-content/uploads/2019/09/rocenka_2018/I.-Trestnáagenda_2018_pdf.pdf
Respondenti z oblasti mediácie a probácie samostatne hodnotili efektivitu vo
vzťahu k úspešnej resocializácii pri podmienečnom odklade trestu odňatia slobody (7,36), pri treste domáceho väzenia (8,17) a pri treste povinnej práce (6,77).
Spriemerovaním daných hodnotení sme dospeli k uvedenému číslu 7,43.
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alternatívne tresty (hodnotenie 5,11) dostali nižšie hodnotenie ako
trest odňatia slobody (5,84). Najhoršie hodnotenie získali alternatívne
tresty u odborníkov z oblasti sociálnej kurately, s priemerným hodnotením 4,88.
Aj keď výsledky predmetného dotazníkového výskumu možno
z rôznych hľadísk (počet respondentov, formulácia otázok, zmeny
v legislatíve počas realizácie výskumu, subjektívnosť názorov, atď.)
spochybniť, je alarmujúce, akú nedôveru respondenti vyjadrili voči
efektívnosti trestnoprávneho sankčného mechanizmu. Je potom na
zamyslenie, ako môže na efektivitu justície (máme na mysli najmä
otázku boja s recidívou) nazerať laická verejnosť. Aj keď v nasledujúcej, tretej kapitole navrhujeme viaceré legislatívne zmeny, možno
by bolo vhodné zamyslieť sa nad samotnou podstatou trestnej politiky
v podmienkach Slovenskej republiky. Nechceme brať kredit súčasným legislatívnym zmenám v Trestnom zákone (rozšírenie možnosti
podmienok na ukladanie trestu domáceho väzeni, možnosť podmienečne prepustiť „prvotrestaných“ odsúdených za zločin po polovici
výkonu trestu odňatia slobody, atď.) naopak, hodnotíme ich pozitívne, otázka je, ako sa osvedčia v praxi. Okrem legislatívnych zmien
ad hoc je potrebné riešiť komplexnejší prístup k trestnej politike, ako
napríklad prehodnotiť predimenzované výšky trestných sadzieb, zamerať sa tak na prevenciu, ako aj na postpenitenciárne intervencie.
K tomu je však možné pristúpiť len po dlhodobých výskumoch
s časovo náročným metodickým prístupom (napr. katamnestické sledovanie recidívy odsúdených), aby sa naplnila požiadavka evidence
based policy. Na podobný postup v súčasnosti podľa nášho názoru
chýba politická vôľa, inštitucionálne zázemie113 a očakávanie relevantných výsledkov za krátky čas.

113

Nejde tu o kritiku do vlastných akademických radov, je však otázkou akademickej voľnosti, ale aj ďalších, najmä pedagogických aktivít, či sa kapacita určitej
výkonnej odbornej jednotky bude dlhodobo zaoberať výskumom, ktorý nebude
pretavený v legislatívny zámer. V danom ohľade nám, v porovnaní s Českou republikou, chýba ustanovizeň podobná Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, ktorý je výskumným a analytickým pracoviskom v oblasti kriminológie
a trestnej justície, zriadeným Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky.
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3 Návrhy a odporúčania
de lege ferenda vo vzťahu
k sankčnému mechanizmu

Cieľom tejto publikácie je nielen analyzovať súčasný stav
problematiky v oblasti sankčného mechanizmu v SR, ale taktiež ponúkať riešenia identifikovaných problémov. Táto kapitola je zameraná na poskytnutie návrhov a riešení pre jednotlivé sporné inštitúty
a jednotlivé druhy trestov, ktoré by mohli v budúcnosti zvýšiť prevýchovný efekt sankcií, zabezpečiť ich efektívnosť a pôsobiť tak na
znižovanie recidívy a kriminality vo všeobecnosti. Táto kapitola sa
zameriava len na tie druhy trestov a inštitútov, pri ktorých boli v rámci výskumu identifikované problémové miesta, resp. pri ktorých je
možné dosiahnuť zmenou efektívnejšie ukladanie a výkon trestných
sankcií, nie sú tu teda rozpracované tresty a inštitúty, pri ktorých neboli zaznamenaná zásadnejšie aplikačné problémy.
Aj z tohto dôvodu je text tejto kapitoly rozdelený do podkapitol, ktoré reflektujú jednotlivé inštitúty a druhy trestov tak, ako to
vyplynulo z realizovaného výskumu:
‒ všeobecné inštitúty (podkapitola 3.1),
‒ trest odňatia slobody (podkapitola 3.2),
‒ trest domáceho väzenia (podkapitola 3.3).

3.1 Všeobecné inštitúty
3.1.1

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti

Prvým problémom, na ktorý by bolo potrebné poukázať, je explicitný výpočet poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a povinné
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zvyšovanie, resp. znižovanie trestnej sadzby podľa ustanovení § 38
ods. 3 a 4 TZ. Pri rekodifikácií trestných kódexov sa do Trestného
zákona zaviedol explicitný výpočet tzv. poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 36, § 37 TZ), ktoré boli v predchádzajúcej právnej
úprave v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb., účinnom do 31. 12. 2005,
vymenované len demonštratívne. Predchádzajúci TZ/1961 takisto
neobsahoval žiadne explicitné ustanovenia, ako sa má súd pri existencii poľahčujúcich a priťažujúcich okolností s nimi vysporiadať.
V zásade na ne mal len prihliadnuť a otázka toho, akú veľkú váhu
a dôležitosť im súd stanoví pri určovaní druhu a výmery trestu, zostávala na sudcovi.
Podľa súčasného Trestného zákona je však situácia iná. Trestný
zákon obsahuje priamo v § 38 TZ spôsoby, ako sa má súd vysporiadať s poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami. Najmä, musí ich
najprv aritmeticky „spočítať“ a následne:114
‒ ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná
hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.
‒ ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná
hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.
‒ Trestný zákon ďalej ustanovuje aj ďalšie pravidlá, ako zvyšovanie, resp. znižovanie trestnej sadzby používať:115
‒ pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu polovicu; v takom
prípade sa zvýšenie dolnej hranice o jednu tretinu vplyvom
prevahy priťažujúcich okolností nepoužije,
‒ pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje
dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny; v takom prípade sa zvýšenie o jednu tretinu vplyvom prevahy priťažujúcich okolností nepoužije, a nepoužije sa ani zvýšenie trestnej sadzby o jednu polovicu ako pri zločine,
‒ všetky vyššie uvedené sprísňovacie ustanovenia sa nepoužijú,
ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrnný trest alebo súhrnný trest
podľa § 41 ods. 2 TZ alebo podľa § 42 TZ, (aplikácia tzv. aspe-

114
115

Ust. § 38 ods. 3 až 4 TZ.
Ust. § 38 ods. 5 až 8 TZ.
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račnej zásady), a ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo
pre páchateľa neprimerane prísne,
‒ zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej
sadzby podľa tohto ustanovenia sa vykoná ako rozdiel medzi
hornou a dolnou hranicou zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby sa nepoužije v prípadoch,
keď v osobitnej časti TZ je ustanovený iba trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.
V zmysle § 38 ods. 5, 6 a 7 TZ dochádza k obmedzeniu duplicitného zvyšovania trestnej sadzby, ak je príčinou zvýšenia trestnej
sadzby zároveň prevaha priťažujúcich okolností a:
a) recidíva (§ 38 ods. 5 a 6 TZ),
b) spáchanie viacerých trestných činov v súbehu, z ktorých aspoň
jeden je zločinom (§ 38 ods. 7 TZ).
Ustanovenie § 38 ods. 8 TZ obsahuje výklad k spôsobu výpočtu jednej tretiny trestnej sadzby, o ktorú sa má zvýšiť/znížiť príslušná hranica trestnej sadzby.
Dá sa povedať, že uvedenou zákonnou úpravou sa snažil zákonodarca vniesť akúsi logiku a poriadok do zohľadňovania poľahčujúcich a priťažujúcich okolností pri ukladaní trestu. Otázkou však je, či
takto nastavené pravidlá sú skutočne odôvodnené. Súdy sa totiž vo
svojich rozhodnutiach často bránia predpísanému zvyšovaniu dolnej
hranice trestnej sadzby, ktorá má nastať vplyvom prevahy priťažujúcich okolností a aplikáciou § 38 ods. 4 TZ. Niektoré súdy napr. priznávajú súčasne poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ – „priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval“,
a poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) TZ – „napomáhal pri
objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom“ v prípade vyhlásenia na hlavnom pojednávaní o vine (§ 257 ods. 1 písm. b/ alebo c/
TP) s odôvodnením, že obžalovaný tak prispieva k objasneniu trestnej
činnosti tým, že „ušetrí“ súdu nákladné dokazovanie na hlavnom
pojednávaní. „Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ spočíva
v priznaní sa páchateľa k trestnej činnosti a zároveň jej úprimnom
oľutovaní. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. n) TZ, ktorá je
zohľadnená po postupe v zmysle § 257 ods. 7 TP, sa stáva v určitom
zmysle kvalifikovanou okolnosťou, majúcou za následok možnosť
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nevykonania dokazovania v určitom rozsahu na hlavnom pojednávaní. Umožnenie takéhoto zjednodušeného postupu v konaní súdu je
potrebné potom nepochybne považovať za napomáhanie súdu pri
objasňovaní trestnej činnosti. Inými slovami, pri uznaní poľahčujúcej
okolnosti podľa § 36 písm. n) TZ v štádiu súdneho konania nedochádza automaticky k negácii (resp. nepoužiteľnosti) poľahčujúcej okolnosti priznania sa a oľutovania trestnej činnosti podľa § 36 písm. l)
TZ. Nie je vylúčená ani situácia, kedy sa obžalovaný v priebehu trestného konania ku spáchaniu trestného činu prizná a úprimne ho oľutuje, a následne v štádiu súdneho konania nebude súhlasiť s postupom
podľa § 257 TP a nesplní podmienky pre zjednodušený postup, napr.
z dôvodu, že bude trvať na vykonaní celého dokazovania v rozsahu,
v akom bolo vykonané v prípravnom konaní, resp. aj väčšom. V takom prípade by mala byť obžalovanému uznaná poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ, ale nie už podľa § 36 písm. n) TZ. Poľahčujúce okolnosti podľa citovaných ustanovení Trestného zákona
môžu byť súdom posudzované samostatne, ale aj kumulatívne.“116
Vzhľadom na nejednotnú prax súdov v tejto otázke trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR dňa 27. júna 2017, pod sp. zn.
Tpj 55/2016, prijalo stanovisko na zjednotenie v otázke možnosti/nemožnosti súčasného priznania poľahčujúcich okolností podľa
§ 36 písm. l) TZ a písm. n) Trestného zákona v prípade prijatia vyhlásenia obžalovaného o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c) TP.117
Najvyšší súd SR v ňom skonštatoval, že samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm.
n) TZ, teda neodobril právny názor obsiahnutý v rozhodovaní niektorých okresných a krajských súdov, a dokonca aj niektorých senátov
Najvyššieho súdu SR. Avšak zároveň Najvyšší súd SR nevylúčil
možnosť zmiernenia trestu obžalovanému, ktorý urobí na hlavnom
pojednávaní vyhlásenie o vine:

116
117

Uznesenie NS SR, sp. zn. 4 Tdo 63/2016 zo dňa 25. 10. 2016.
Stanovisko č. 44/2017 zo dňa 27. 6. 2017, sp. zn. Tpj 55/2016, publikované
v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky
č. 5/2017.
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„Ak možno páchateľovi trestného činu pri uzavretí a schválení
dohody o vine a treste mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm.
d) ods. 4 TZ, teda v situácii vopred dohodnutého trestu, možno (teda
nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam (...)
použiť aj v prípade uznania viny podľa § 257 ods. 1 písm. b), c) TP
po prijatí takého vyhlásenia súdom, keďže páchateľ (procesne ako
obžalovaný) neodvolateľné prijal všetky právne účinky uznania viny
(dokonca) bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom predznamenané
rozhodnutie súdu o druhu a výške uloženého trestu. Dôvodom použitia analógie je podmienenosť mimoriadneho zníženia trestu oboma
procesnými úpravami na rovnakom princípe, ktorý umožňuje obžalovanému vzdať sa dokazovania na hlavnom pojednávaní. Kým v prípade dohody o vine a treste môže takto obvinený získať mimoriadne
znížený trest už na základe samotnej dohody, ktorú v opačnom prípade nemusí uzavrieť a v prípade neschválenia dohody súdom sa obvinený vracia do štandardného režimu dokazovania viny v súdnom
konaní, v prípade vyhlásenia o vine a jeho prijatia súdom nastanú
účinky v zmysle § 257 ods. 5 a ods. 8 TP. To znamená neodvolateľnosť vyhlásenia, nevykonanie dokazovania v rozsahu uznanej viny
a obmedzenie opravného prostriedku v tomto rozsahu na dovolanie
pre závažné porušenie práva na obhajobu, čo bude prichádzať do
úvahy len výnimočne. (... ) Je potom namieste, aby súd po prijatí vyhlásenia obžalovaného o vine, prípadne rovnako právne rovnocenného vyhlásenia o nepopretí spáchania činu, mal možnosť (nie povinnosť) pristúpiť na báze analógie k mimoriadnemu zníženiu trestu za
rovnakých podmienok ako pri schválení dohody o vine a treste. Dokonca, keďže ide o uznanie viny bez garancie alebo predpokladu určitého, pre obžalovaného priaznivého, rozhodnutia o treste, možnosť
mimoriadne znížiť trest je ešte dôvodnejšia. Ide o procesnú logiku
vzdania sa práva na kompletné súdne konanie, v rámci ktorej je
vhodné a vecne správne umožniť mimoriadne zmiernenie trestu.“118
Vo všeobecnosti však možno označiť právnu úpravu, ktorú sa
snažia v praxi súdy obchádzať, za nevyhovujúcu. Zákonodarca by
118

Stanovisko č. 44/2017 zo dňa 27. 6. 2017, sp. zn. Tpj 55/2016, publikované
v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky
č. 5/2017, s. 13.
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teda mal zvážiť, či nie je načase návrat k pôvodnej právnej úprave,
keď význam poľahčujúcich a priťažujúcich okolností bude vyhodnotený súdom na báze individuálnosti konkrétneho prípadu a súd v rámci zákonom stanovenej trestnej sadzby rozhodne o primeranom treste.
Možno totiž skonštatovať, že aj upravená trestná sadzba cez ustanovenie § 38 ods. 3 a 4 TZ je „v rámci pôvodne ustanovenej trestnej
sadzby. Vplyvom aplikácie § 38 ods. 3 a 4 TZ tak dochádza k limitovaniu súdu vo vzťahu k pôvodnej trestnej sadzbe a súd má tak priamo
zákonodarcom predpísanú „váhu“ jednotlivých poľahčujúcich a priťažujúcich okolností bez zohľadnenia individuálnosti prípadu a bez
zohľadnenia, či výskyt tej-ktorej poľahčujúcej alebo priťažujúcej
okolnosti mal v tomto konkrétnom prípade takú váhu, aby bolo kvôli
nej potrebné upravovať trestnú sadzbu. Ako príklad možno uviesť
samotné priznanie sa obvineného, ktoré by nemalo mať rovnakú váhu
v prípadoch, keď je vec jednoznačne preukázaná aj bez takéhoto priznania sa a teda obvinenému de facto nezostáva nič iné, pretože vie,
že i tak mu bude trestný čin preukázaný (napr. existujú kamerové
záznamy, množstvo svedkov, alebo je jednoznačne potvrdená jeho
vina inými dôkazmi, napr. hodnotou nameraného alkoholu v krvi
obvineného, alebo samotným faktom jeho zadržania, ak sa vyhýba
nástupu na výkon trestu). V týchto prípadoch možno označiť priznanie sa obvineného ako nie až také zásadné, aby menilo niečo na trestnej sadzbe. Naopak, priznanie sa obvineného má oveľa vyššiu váhu,
ak jeho vina je preukázaná len veľmi vágne a bez samotného priznania sa obvineného by možno ani nebolo možné ho postaviť pred súd.
V takýchto prípadoch je „zvýhodnenie“ páchateľa na mieste a je plne
odôvodnené. Keď porovnáme obe situácie, je medzi nimi zásadný
rozdiel čo do váhy a obsahu „priznania sa“. V súčasnosti však Trestný zákon hodnotí obe tieto situácie rovnako a obom páchateľom prizná rovnakú jedinú a tú istú poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm.
l) TZ. Preto sa domnievame, že Trestný zákon by mal upustiť od
striktného aritmetického výpočtu a porovnávania pomeru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a vrátiť sa k voľnému posudzovaniu
poľahčujúcich a priťažujúcich okolnosti, ako to bolo pri predchádzajúcej právnej úprave. Argumentáciu v prospech takejto zmeny možno
oprieť aj o nález Ústavného súdu SR zo dňa 28. 11. 2012, ktorý rozhodoval v konaní sp. zn. PL. ÚS 106/2011 o nesúlade vtedajšieho
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ustanovenia § 41 ods. 2 TZ s Ústavou SR. Ústavný súd SR vtedy
argumentoval v časti V, bod 7 nasledovne:
„Podľa názoru Ústavného súdu spôsob, ktorý v § 41 ods. 2
Trestného zákona ako reakciu na viacčinný súbeh zvolil zákonodarca,
nerešpektuje požiadavku primeranosti, pretože neumožňuje uložiť
páchateľovi trest primeraný trestnému činu, za ktorý je trest ukladaný, a to z týchto dôvodov:
a) napadnutá právna úprava neumožňuje dostatočnú individualizáciu trestu“ (...)
V zmysle § 34 ods. 1 Trestného zákona je súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery povinný prihliadnuť najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery
a možnosť jeho nápravy.
Po zvážení týchto kritérií by súd mal uložiť trest pri hornej
hranici trestnej sadzby v prípade najškodlivejších trestných činov
toho-ktorého druhu. Tresty pri dolnej hranici trestnej sadzby je naopak potrebné ukladať za najmenej škodlivé trestné činy toho-ktorého
druhu. Miera, resp. stupeň škodlivosti konkrétneho trestného činu
bude pritom vyplývať z konkrétnych okolností, resp. zvláštností tohto
konkrétneho trestného činu.
Navrhovateľom napadnutá právna úprava podľa názoru
Ústavného súdu nerešpektuje požiadavku primeranosti trestu a jeho
individualizácie tým, že nezakotvuje možnosť, ale bezvýnimočnú
povinnosť súdu v prípade zbiehajúcich sa trestných činov zvýšiť hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu a zároveň uložiť páchateľovi trest
nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby trestu odňatia slobody.
V dôsledku uvedeného tak v prípade, ak súd po prihliadnutí na
spôsob spáchania zbiehajúcich sa trestných činov, ich následky, zavinenie, pohnútky, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na
osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy je toho názoru, že primeraným a vo vzťahu k zbiehajúcim sa trestným činom náležite individualizovaným trestom by bol trest pri dolnej hranici trestnej sadzby trestného činu zo zbiehajúcich sa trestných činov najprísnejšie trestného, resp. by bol názoru, že primeraným by bol trest
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uložený pod polovicou trestnej sadzby trestného činu zo zbiehajúcich
sa trestných činov najprísnejšie trestného nemôže takýto trest uložiť
a musí uložiť trest nad jednu polovicu sprísnenej trestnej sadzby, a to
hoci takýto trest nebude zodpovedať spôsobu spáchania zbiehajúcich sa trestných činov, ich následkom, zavineniu, pohnútkam, priťažujúcim okolnostiam, poľahčujúcim okolnostiam, osobe páchateľa, jeho pomerom a možnostiam jeho nápravy.“
Vychádzajúc z požiadavky individualizácie trestov, ktorá je nevyhnutným predpokladom primeranosti trestov, však Ústavný súd
odmieta (z právnej úpravy asperačnej zásady vyplývajúci) predpoklad zákonodarcu, že každý, kto vo viacčinnom súbehu spácha čo
i len dva úmyselné trestné činy, z ktorých aspoň jeden je zločinom, je
automaticky natoľko nebezpečným páchateľom, že v záujme ochrany spoločnosti musí byť postihnutý trestom odňatia slobody uloženým
mu nad jednu polovicu sprísnenej trestnej sadzby.
Podľa názoru Ústavného súdu preto nemožno považovať za
akceptovateľnú právnu úpravu, v zmysle ktorej sú súdy povinné
asperačnú zásadu použiť bez ohľadu na to, či – so zreteľom na
individuálne zvláštnosti konkrétnych trestných činov, osobné vlastnosti a pomery páchateľa – je jej uplatnenie nevyhnutné.“119
Z uvedeného názoru Ústavného súdu SR možno analogicky
odvodiť, že akékoľvek povinné oklieštenie súdu pri využití zákonom
stanovenej trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona, ktoré súd de facto limituje v pôvodných možnostiach uloženia
trestu, je vlastne protiústavné, pretože zákonodarca v rozpore so zásadou voľného hodnotenia dôkazov súdu prikazuje, aby určitým spôsobom vyhodnotil poľahčujúce a priťažujúce okolnosti bez ohľadu na
ich individualitu v konkrétnom prípade. Analogickú argumentáciu,
ako použil Ústavný súd SR pri zrušení časti asperačnej zásady, ktorá
de facto limitovala súd v možnostiach použiť celú pôvodnú trestnú
sadzbu, by bolo možné použiť aj v prípade limitovania súdu pri ukladaní trestu cez § 38 ods. 3 a 4 TZ. S ohľadom na toto odôvodnenie
Ústavného súdu SR je možné dovolávať sa zmeny aj týchto ustanovení a umožniť opätovne súdu rozhodovať v rámci celej trestnej
sadzby, a zvýšenie alebo zníženie trestnej sadzby by malo byť odpo119

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 zo dňa 28. 11. 2012, s. 1.
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rúčacieho charakteru a malo byť pre súd informatívnym z hľadiska
očakávaného a želaného trestu pre páchateľa zo strany zákonodarcu,
zároveň by mu však umožnilo zohľadniť individualitu prípadov, kde
je stanovené použitie sprísnenia alebo zmiernenia trestnej sadzby
nevyhovujúce.

3.1.2

Materiálny korektív

V novom Trestnom zákone sa upustilo od materiálneho chápania trestného činu ako takého a v Trestnom zákone zostal zachovaný
len tzv. materiálny korektív v § 10 ods. 2 TZ: „Nejde o prečin, ak
vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za
ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je
jeho závažnosť nepatrná.“
Ako možno vidieť z tohto ustanovenia, materiálne ponímanie
trestného činu ostalo v obmedzenej miere zachované iba pri prečinoch. Pri zločinoch sa vychádza výlučne z formálneho ponímania
trestného činu, t.j. ak dôjde k naplneniu formálnych znakov zločinu,
ide vždy o trestný čin bez ohľadu na okolnosti trestného činu a na
jeho závažnosť.
Takto koncipované „formálne“ ponímanie trestného činu však
môže pri niektorých skutkových podstatách s určitými trestnými
sadzbami vyznieť neprimerane prísne. Príkladom je skutková podstata trestného činu „nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so
zbraňami“. Táto skutková podstata prešla počas existencie Trestného
zákona viacerými úpravami a zmenami. Pri vzniku SR k 1. 1. 1993
pozostávala skutková podstata nedovoleného ozbrojovania z terajších
ustanovení § 294 ods. 2 a § 295 ods. 1 TZ a jednej kvalifikovanej
skutkovej podstaty, ktorá zahŕňala de facto znaky podľa § 295 ods. 3
písm. c), ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. b) TZ.
Odvtedy sa tejto skutkovej podstaty dotklo päť noviel ešte za
účinnosti starého Trestného zákona. Najpodstatnejšiu zmenu v skutkovej podstate nedovoleného ozbrojovania urobila novela zákonom
č. 403/2004 Z. z., účinná od 1. 8. 2004, ktorá úplne zmenila znenie ako aj
štruktúru skutkovej podstaty. Tieto zmeny boli výsledkom všeobecnej
tendencie sprísňovania trestných postihov za nedovolené ozbrojovanie.
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Do nového Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. bola prevzatá
táto skutková podstata v takmer nezmenenej podobe, v akej existovala ku dňu 31. 12. 2005, len s určitými úpravami vyplývajúcimi zo
zavedenia osobitných kvalifikačných pojmov. Napriek tomu, že sa
trestné sadzby v tejto skutkovej podstate prijatím nového Trestného
zákona zásadne nezmenili, bola aj táto skutková podstata, spolu
s mnohými inými, prijatím nového Trestného zákona značne ovplyvnená s ohľadom na formálne ponímanie trestného činu.
Formálne znaky trestného činu nedovoleného ozbrojovania
a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 TZ120 môžu byť naplnené aj vtedy, ak nadobudne držiteľ zbrojného preukazu zbraň, na
nákup ktorej je potrebné nákupné povolenie (zbraň kategórie A alebo
B podľa ZSZaS), bez takéhoto povolenia, alebo aj nepredĺženie si
platnosti zbrojného preukazu.
Pred prijatím nového Trestného zákona boli takéto konania
sankcionované ako priestupky podľa § 69 ods. 1 písm. a) ZSZaS:
„Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti,
alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona.“
Takéto znenie ZSZaS bolo zakotvené ešte v čase platnosti
a účinnosti Trestného zákona z roku 1961, kedy bolo možné pri trestnom čine nedovoleného ozbrojovania uplatniť tzv. materiálne hľadisko, a teda bolo možné odlíšiť nebezpečnejšie a menej nebezpečné
konania, tak ako to ustanovoval § 3 ods. 2 TZ/1961,121 a niektoré
posúdiť ako trestný čin, a niektoré ako priestupok. Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne je trestný čin nedovoleného ozbrojovania v § 294

120
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„Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží
strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia
zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím
slobody na tri roky až osem rokov.“
„Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným
činom, aj keď ináč vykazuje znaky trestného činu.“
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ods. 2 TZ zločinom122, pri ktorom nie je možné uplatniť materiálny
korektív, posudzujú sa všetky takéto prípady ako trestné činy v zmysle formálneho chápania trestného činu, nie ako priestupok. Ustanovenie § 69 ods. 1 písm. a) ZSZaS sa týmto pádom stalo v časti „bez
povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva“, obsolétne.
Trestný čin nedovoleného ozbrojovania nie je jediný, ktorý neumožňuje pri menej závažných konaniach prihliadnuť na nepatrnú
závažnosť takéhoto konania. Príkladom je množstvo iných trestných
činov, kde najmä kvalifikované skutkové podstaty sú zločinom, a teda
pri pristúpení niektorého kvalifikačného znaku (spáchanie trestného
činu voči blízkej osobe, závažnejším spôsobom konania a pod.)123 už
neumožňujú zohľadniť osobitosti prípadu a nepotrestať osoby, ktoré
sa trestného činu dopustili za okolností, ktoré by inak spĺňali podmienky využitia materiálneho korektívu.
V praxi je napr. známy prípad muža, ktorý si prišiel vziať
svoje vlastné veci do rodinného domu, ktorý predtým patril jeho
rodičom, avšak po ich smrti ho zdedila jeho sestra. Keďže tá nebola
doma, preskočil plot a násilím vypáčil okienko na garáži, cez ktorú
sa dostal do vnútorných priestorov domu a vyniesol si vlastné veci
a z domu následne odišiel. Jeho sestra, ktorá dom obývala, po príchode zistila, že v dome niekto bol, vypáčil okienko na garáži a
vnikol do domu, z ktorého odniesol veci. Podala trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa. Po pár dňoch bolo zistené, že do domu sa
„vlámal“ jej brat, ktorý si odtiaľ iba odniesol veci. Napriek tomu, že
jeho sestra prišla požiadať o „späťvzatie“ trestného oznámenia, toto
jej nebolo umožnené, pretože trestný čin porušovania domovej slobody nepatril v tom čase medzi trestné činy podľa § 211 TP, pri
ktorých bolo možné aplikovať súhlas poškodeného. Tento muž bol
odsúdený z dôvodu povinnosti stíhať všetky trestné činy v zmysle
zásady legality a zásady oficiality za trestný čin porušovania domo122

123

Ust. § 11 ods. 1 TZ: „Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby
prevyšujúcou päť rokov.“
Napr. trestný čin porušovania domovej slobody, ktorý je takisto v § 194 ods. 3
TZ zločinom.
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vej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ, pričom v tomto
prípade opätovne materiálny korektív nebolo možné uplatniť, hoci
závažnosť skutku bola nepatrná. Od tohto odsúdenia bol uvedený
trestný čin porušovania domovej slobody s účinnosťou od 1. 8. 2019
zaradený do § 211 TP ako trestný čin, pri ktorom sa prihliada na
súhlas poškodeného. Napriek tomu však vyššie uvedené prípady
naznačujú, že prísne formálne poňatie trestného činu môže v niektorých prípadoch vyústiť do neprimerane prísneho postihu páchateľa.
Preto by bolo namieste prehodnotiť aj aktuálne prísne formálne
vymedzenie zločinu, pri ktorom nie je možné takisto zohľadniť individualitu konkrétneho prípadu, a to aj s ohľadom na pomerne
prísne trestné sadzby pre vybrané trestné činy, ktoré nezohľadňujú
skutočnosť, že nie všetky skutky, ktoré sa z formálneho hľadiska
dajú podradiť pod danú skutkovú podstatu, aj vykazujú takú nebezpečnosť a závažnosť, aby ich vždy bolo potrebné posudzovať ako
trestné činy, ako je to uvedené na príklade trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zastávame názor,
že de lege ferenda je potrebné akcentovať princíp ultima ratio,
a rovnako aj pri rekodifikácii trestných kódexov deklarovanú dekriminalizáciu a depenalizáciu konaní, a zakotviť legislatívne mieru
závažnosti (vychádzajúc zo zaužívaných terminologických vzorov
nepatrnej a malej závažnosti pri prečinoch spáchaných dospelými,
resp. mladistvými páchateľmi), pri ktorej neprekročení, napriek
naplneniu znakov skutkovej podstaty, nepôjde o zločin.

3.1.3

Osobitné kvalifikačné pojmy

Pri rekodifikácii trestných kódexov boli do Trestného zákona
zavedené aj tzv. osobitné kvalifikačné pojmy, ktorých cieľom bolo
zaviesť univerzálne pojmy použiteľné pre viaceré trestné činy a ich
kvalifikované skutkové podstaty bez toho, aby pri každom konkrétnom trestnom čine boli opätovne vymenovávané všetky podmienky
prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty. „Podstata kvalifikačných znakov spočíva v tom, že ide o znaky zostrujúce typovú závažnosť základnej skutkovej podstaty trestného činu, ktoré keď pristúpia
k základnej skutkovej podstate, spolu s ňou vytvoria kvalifikovanú
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skutkovú podstatu, v ktorej je obsiahnutá vyššia trestná sadzba než
v základnej skutkovej podstate trestného činu.“124
Spáchanie trestného činu v základnej a kvalifikovanej skutkovej podstate je odlíšené najmä tým, že pristúpením daného konkrétneho kvalifikačného znaku sa zvyšuje závažnosť trestného činu, preto
je aj namieste prísnejšie potrestanie páchateľa, ak jeho čin uvedený
znak naplní. Takéto chápanie osobitných kvalifikačných pojmov
možno vymedziť aj z nasledovnej formulácie z odbornej literatúry:
„Rovnaké zaradenie do konkrétnych kvalifikovaných skutkových podstát má totiž vplyv na vymedzenie trestných sadzieb, aby určitá kvalifikačná okolnosť v obdobných prípadoch mala približne rovnaký
vplyv na zvýšenú trestnú sadzbu.“125
Hlavná zásada pre používanie a aplikáciu osobitných kvalifikačných znakov spočíva v tom, že ich použitie je možné len v tom
prípade, ak už daný znak nie je obsiahnutý v základnej skutkovej
podstate (§ 38 ods. 1 TZ). Aj preto sa pri niektorých trestných činoch
niektoré konkrétne osobitné kvalifikačné pojmy neuplatnia, napriek
tomu, že daná skutková podstata uvedený znak obsahuje. Rovnako
možno tiež spomenúť znenie § 138 písm. a) TZ, kde zákonodarca
priamo zvolil výpočet trestných činov, pri ktorých sa kvalifikačný
pojem „so zbraňou“ nemá aplikovať, aj keď dané skutkové podstaty
obsahujú v jednotlivých odsekoch pojem „závažnejším spôsobom
konania“. Týmto chcel zákonodarca vyjadriť, že aplikácia niektorých
závažnejších spôsobov konania nie je možná pri každej skutkovej
podstate, kde sa pojem „závažnejší spôsob konania“ nachádza. Rovnako to však možno usúdiť aj pre iné „závažnejšie spôsoby konania“,
aj keď pri nich takýto výpočet nie je, pretože zohľadniť všetky typy
„závažnejších spôsobov konania“ pre všetky skutkové podstaty trestných činov, kde je tento znak v kvalifikovanej podstate použitý, by
bolo mimoriadne obtiažne a poprelo by myšlienku zákonodarcu nahradiť konkrétny explicitný výpočet všetkých kvalifikovaných konaní
univerzálnejšími pojmami.
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BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. 2010. Trestný
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Z uvedeného možno odvodiť, že aplikácia osobitného kvalifikačného pojmu pri jednotlivých trestných činoch nemôže byť automatická, ale musí podliehať kritickej a logickej úvahe orgánu, ktorý
daný skutok kvalifikuje ako trestný čin. Problémom v praxi však je,
že nie každý orgán aplikujúci Trestný zákon dospeje po uvedenej
„úvahe“ k rovnakému záveru o tom, či je alebo nie je v danom prípade možné aplikovať spomínaný osobitný kvalifikačný pojem. Tým
pádom v praxi nastávajú situácie, keď skutkovo podobné prípady sú
na rôznych súdoch posúdené odlišne, čím dochádza aj k odlišnému
potrestaniu páchateľa. Nejednotnosť aplikovania osobitných kvalifikačných pojmov musel viackrát preklenúť Najvyšší súd SR vo svojich stanoviskách a rozhodnutiach. Spomeňme aspoň niektoré:
Jedným z najnovších prípadov „nejasnej“ aplikácie osobitného
kvalifikačného pojmu sa stal prípad kvalifikačného znaku „na objednávku“ (§ 140 písm. a) TZ) v prípade trestného činu úkladnej vraždy,
kde aplikáciu tohto znaku umožňuje kvalifikovaná skutková podstata
§ 144 ods. 2 písm. e) TZ – „z osobitného motívu“. V praxi došlo
k tomu, že niektoré senáty aplikovali pri vražde na objednávku tento
kvalifikačný znak ako „priťažujúcu okolnosť“, zatiaľ čo iné argumentovali tým, že osobitný motív „na objednávku“ je obsiahnutý už
v samotnej základnej skutkovej podstate, v jej kvalifikačnom znaku
„s vopred uváženou pohnútkou“. „Objednávka vraždy“ by teda mala
v tomto prípade figurovať ako osobitný motivačný faktor, ktorý páchateľa podnietil spáchať vraždu, a teda že páchateľ, ktorý pácha
vraždu na objednávku, nemá „inú motiváciu“, pre ktorú uvedenú
vraždu spácha, preto mu tento znak nemožno pričítať aj ako „priťažujúcu“ okolnosť. Najvyšší súd SR po zistení, že došlo k výkladovým
rozdielom v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho
kolégia, zaujal k uvedenému problému toto stanovisko:
„Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na objednávku“, ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné kvalifikovať ako obzvlášť
závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona.
Prijatie objednávky na vraždu je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá
znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri ďalšom
konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145
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Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného zákona je zákonným
znakom trestného činu (znakom základnej skutkovej podstaty uvedenej v § 144 ods. 1 Trestného zákona). Neprichádza potom v dôsledku
zákazu kvalifikačnej a ďalšej súvisiacej duplicity v zmysle § 38 ods. 1
Trestného zákona použiť znak spáchania činu „na objednávku“ aj
ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa
§ 144 ods. 2 písm. e) v spojení s § 140 písm. a) Trestného zákona.
Prijatie objednávky na vraždu by tak bolo v rozpore s ustanovením
§ 38 ods. 1 Trestného zákona hmotnoprávne zohľadnené (použité)
dvakrát, a to bez akéhokoľvek iného, resp. ďalšieho obsahového prvku tejto okolnosti pri druhom (zdvojenom) použití podľa predchádzajúcej vety.“126
NS SR uvádza, že „každá vražda na objednávku je úkladnou
vraždou, aj keby nebola osobitne vopred plánovaná alebo pripravovaná. Nie je teda možná kvalifikácia podľa § 145 ods. 2 písm. a)
v spojení s § 140 písm. a) Tr. zák., aj keď je v zákone uvedená (čo je
výsledkom „paušalizovanej“ konštrukcie ustanovení osobitnej časti
Trestného zákona) ...“127 Najvyšší súd SR v stanovisku konštatuje, že
úkladná vražda je vlastne osobitnou kvalifikovanou podstatou trestného činu vraždy, pretože de facto by sa na to isté konanie dala použiť aj kvalifikácia vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ, čo
však nie je možné, pretože máme osobitnú skutkovú podstatu „úkladnej vraždy“, ktorá „pohlcuje“ aj kvalifikáciu obsiahnutú v § 145 ods.
2 písm. a) TZ.
NS SR ďalej uvádza: „Je potrebné potom naopak zdôrazniť, že
to, čo v zmysle vyššie uvedeného platí pre vraždu na objednávku,
neplatí mechanicky pre iné druhy osobitného motívu podľa § 140 Tr.
zák. Neplatí teda, že prítomnosť osobitného motívu v týchto prípadoch zakladá okolnosť (kvalifikačný moment) vopred uváženej pohnútky v zmysle § 144 ods. 1 Tr. zák.“128
Na jednej strane NS SR uviedol, že „motív“ páchateľa spáchať
vraždu na objednávku je hodný toho, aby „konzumoval“ vopred uvá126
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Stanovisko č. 1/2017 zo dňa 6. 12. 2016, sp. zn. Tpj 57/2016, publikované
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ženú pohnútku, ale „pomsta“ už nie je dostatočne „uvážená pohnútka“, aby sme ju subsumovali pod „vopred uváženú pohnútku“. Dospievame tak k výkladu, kde opäť nie je jasné, ktorý z „osobitných
motívov“ vlastne je možné podradiť pod základnú skutkovú podstatu,
a ktorý nie. Nie je jasné, prečo je vlastne „najatý zabijak“ menej nebezpečným páchateľom ako pomstychtivý manžel, ktorý z dôvodu, že
ho žena podvádza, ju „úkladne zavraždí“. Najvyšší súd SR sa pokúsil
vysvetliť, prečo je „pomsta“ iný „kvalifikačný znak“ ako „objednávka“: „Pomsta je motivačný prvok, ktorý nie je generovaný racionálnou úvahou, resp. predbežným zvažovaním. Ide o emotívnu záležitosť,
pocit potreby odplaty voči niekomu za niečo, zväčša za jeho predchádzajúce aktivity. Prvok úkladnosti potom môže byť daný až plánovaním a prípravou vraždy z pomsty, avšak vražda z pomsty nemusí byť
nijako predbežne plánovaná a pripravovaná (môže byť naopak spontánnou reakciou na skoršie konanie inej osoby alebo inú udalosť,
ktorá vyvolá pocit pomstychtivosti). Motív „z pomsty“ je teda inou
okolnosťou, ako „vopred uvážená pohnútka“ a vražda z pomsty môže
byť (preto) buď „obyčajná“ (§ 145 ods. 1, ods. 2 písm. d/, § 140
písm. b/ Tr. zák.), alebo úkladná (§ 144 ods. 1, ods. 2 písm. e/, § 140
písm. b/ Tr. zák.). Obdobne pri iných druhoch osobitného motívu
(ostatné písmená § 140 Tr. zák.), motivácia generovaná emotívne
(písmeno d/ a f/), pudovo (písmeno g/) alebo (viac- menej) racionálne
(písmeno c/ a e/) nie je okolnosťou, ktorá znamená „úkladný prvok“,
a čin môže byť spáchaný aj spontánne, bez toho, aby páchateľ vopred
zvažoval pohnútku svojho konania (tá je daná aj bez plánovania samotnej vraždy).“129
Najvyšší súd SR navyše uvádza: „Kvalifikačné zohľadnenie
okolnosti objednávky, resp. jej prijatia potom zahŕňa (pohlcuje) aj
eventuálny prísľub majetkového protiplnenia, resp. už poskytnuté
protiplnenie za splnenie objednávky vraždy pre jej páchateľa – nepoužije sa teda ani kvalifikačný moment spáchania činu v úmysle získať
majetkový prospech ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej
trestnej sadzby podľa § 144 ods. 2 písm. f/ Tr. zák.“130
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Najvyšší súd SR teda vyhodnotil v tomto prípade, že „vražda
na objednávku“ konzumuje aj kvalifikačný znak „v úmysle získať
majetkový prospech“, čím dospievame k záveru, že niektoré kvalifikačné znaky sa vzájomne prekrývajú a v praxi je možné na jednu a tú
istú skutkovú okolnosť vlastne aplikovať aj niekoľko takýchto znakov. Zároveň je však toto konštatovanie Najvyššieho súdu SR v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, sp. zn.
5To 12/2011 zo dňa 10. 11. 2011, publikovaného ako rozhodnutie č.
9/2013, kde bolo uvedené, že „Usmrtenie iného s vopred uváženou
pohnútkou surovým (t. j. závažnejším) spôsobom konania podľa § 144
ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. (vzhľadom na § 138 písm. c/ Tr. zák.),
ktoré spočíva v konaní na objednávku v zmysle osobitného motívu
podľa § 140 písm. a/ Tr. zák. a je realizované v úmysle získať majetkový prospech od objednávateľa, napĺňa tiež zákonné znaky úkladnej
vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e/, písm. f/ Tr. zák.“131
Po dôkladnom preštudovaní uvedeného stanoviska treba konštatovať, že v ňom Najvyšší súd SR dokonale predstavil neprehľadnosť použitia a aplikácie jednotlivých osobitných kvalifikačných
pojmov, pretože pre aplikovanie, resp. neaplikovanie jedného kvalifikačného pojmu pri jednej skutkovej podstate potreboval tento súd
argumentáciu zdôvodniť tak, že si „pomáhal“ dokonca aj zahraničnou
(českou) právnou úpravou, aby svoje stanovisko „logicky“ odôvodnil.
Ďalším z prípadov „nejasnej“ aplikácie osobitného kvalifikačného pojmu sa stal prípad kvalifikačného znaku „na viacerých osobách“ v prípade majetkovej trestnej činnosti, kde došlo k pochybnostiam, či je potrebné majetkové trestné činy z hľadiska ich závažnosti
posudzovať výlučne vzhľadom na spôsobenú škodu (resp. získaný
prospech), alebo aj podľa toho, koľkým osobám bola táto „škoda“
spôsobená, resp. na úkor koľkých osôb bol získaný uvedený „prospech“.
Najvyšší súd SR zaujal nasledovné stanovisko: „Objektom
trestných činov proti majetku je ochrana majetku a majetkových práv
ustanoveniami uvedenými v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného
131

Pozri Rozhodnutie č. 9/2013 zo dňa 10. 11. 2011, sp. zn. 5 To 12/2011, publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2013, s. 26.
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zákona (§ 212 až 249 Tr. zák.). Individuálnym objektom trestného
činu krádeže podľa § 212 Tr. zák. je ochrana vlastníckeho vzťahu
k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície s vecou.
Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú
hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spáchaný na
ujmu viacerých osôb, napr. formou pokračovania v trestnej činnosti,
je naplnený znak spáchania činu závažnejším spôsobom konania podľa § 138 písm. j) Tr. zák., teda spáchanie činu na viacerých osobách.“132
Pre podporu tvrdení Najvyššieho súdu uvádzame aspoň jeden
odsek z odôvodnenia: „Okolnosť, že (na rozdiel od Tr. zák. v znení
účinnom do 31. decembra 2005) je spáchanie činu na viacerých osobách okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby
(jednou z „paušalizovaných“ – ako závažnejší spôsob konania)
a takto významne zvyšujúcou represivitu mnohých ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, ktorých je súčasťou, je zrejmá. Túto okolnosť však nemožno v konkrétnom prípade (napr. keď je pri majetkovom trestnom čine kvalifikačným momentom popri výške škody), nekvalifikovať.“133
Opäť je tu zrejmé, že aplikácia kvalifikačného znaku tu bola
sporná z dôvodu, že senáty Najvyššieho súdu SR aplikovali uvedený
kvalifikačný znak odlišne.
Už takmer povestným a legendárnym sa stalo stanovisko
NS SR, ktoré zaviedlo „obligatórnu“ kvalifikáciu krádeže vlámaním
so spôsobenou škodou vyššou ako 266 eur do § 212 ods. 1, ods. 4
písm. b) TZ:
„I. Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona treba vykladať
tak, že prikazuje prednostnú kvalifikáciu určitej okolnosti ako zákonného znaku trestného činu. Ak je konkrétna okolnosť okolnosťou
podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, vytvára kvalifikovanú
skutkovú podstatu so základnou skutkovou podstatou, ktorá túto okol132
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nosť neobsahuje, napriek tomu, že je aj zákonným znakom uvedeným
v inej základnej skutkovej podstate trestného činu, ak kvalifikovaná
skutková podstata pokrýva väčší počet zákonných znakov trestného
činu. To platí aj vtedy, ak jedno ustanovenie osobitnej časti Trestného
zákona obsahuje dve (alebo viac) samostatných základných skutkových podstát trestného činu.
II. Ak si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha čin vlámaním, naplní zákonné znaky
zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona,
pri použití § 138 písm. e) Tr. zák. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifikovanú skutkovú podstatu je v pomere špeciality ku
kvalifikácii skutku podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák., ktorá sa použije len vtedy, ak páchateľ krádežou vlámaním nespôsobí ani malú
škodu (§ 125 ods. 1 Tr. zák.).“134
S uvedeným stanoviskom dodnes mnoho právnych teoretikov
nesúhlasilo z dôvodu, že § 38 ods. 1 TZ explicitne uvádza, že na
okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, už nemožno
prihliadať ako na kvalifikovanú skutkovú podstatu, pričom ustanovenie § 38 ods. 1 TZ nehovorí nič o tom, že má byť tento zákonný znak
obsiahnutý výlučne v jednej konkrétnej skutkovej podstate. Preto by
bolo možné aplikovať aj taký výklad, ktorý tvrdí, že akýkoľvek znak,
ktorý je znakom základnej skutkovej podstaty, už nemožno v rámci
uvedeného trestného činu použiť zároveň ako kvalifikačný. V prípade
krádeže totiž nejde o dva trestné činy, ale o dve základné skutkové
podstaty toho istého trestného činu, teda všetky znaky obsiahnuté či
už v odseku 1 alebo odseku 2 sú obsiahnuté v „základnej skutkovej
podstate“, a teda ich aplikácia by nemala byť možná v akejkoľvek
kvalifikovanej skutkovej podstate tohto trestného činu. Aktuálne však
bolo toto stanovisko NS SR prekonané novelou Trestného zákona,
účinnou od 1. 8. 2019, ktorá zmenila celú koncepciu § 212 TZ.
S ohľadom na doterajšiu judikatúru NS SR zakladajú osobitné
kvalifikačné pojmy v praxi skôr problémy, než aby vnášali do trestného konania a do výkladu ustanovení Trestného zákona jednodu134
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chosť. Takéto stanoviská sú však iba zlomkom situácií, ktoré môžu
v praxi nastať, a pri ktorých si príslušný orgán nie je istý, či daný
znak aplikovať, alebo nie. Veľa z takýchto situácií sa však nedostane
ani len na krajské súdy, preto je problém, aby sa širšia verejnosť
o nich dozvedela a aby sa stali predmetom odbornej diskusie, ako
tieto situácie riešiť a ako v konkrétnych prípadoch osobitné kvalifikačné pojmy aplikovať.
V právnom štáte musí platiť zásada nullum crimen sine lege,
pričom stav, v ktorom si páchateľ nemôže byť istý, ako sa bude kvalifikovať jeho konanie podľa Trestného zákona v tom-konkrétnom
okrese, zakladá právnu neistotu a bezprávie. Súčasne formulované
kvalifikované skutkové podstaty zakladajú možnosť extenzívneho
výkladu a rozširovania podmienok trestnosti, ktoré musíme v širšom
ponímaní chápať aj v rovine založenia trestnosti za kvalifikovanú
skutkovú podstatu. Takto vymedzené osobitné kvalifikačné pojmy
zakladajú priestor pre nejednotnosť a neurčitosť rozhodovania súdov
v tej najzásadnejšej otázke – čo je trestným činom, resp. čo je „kvalifikovaným“ trestným činom.
Za týchto okolností by bolo možno lepšie vrátiť sa k tomu, aby
každá skutková podstata mala praxou overené „kvalifikované“ skutkové podstaty, ktoré pri danom trestnom čine zakladajú reálne závažnejšie konanie a sú dôvodom pre prísnejší postih. V prípade kvalifikovanej skutkovej podstaty by malo ísť o pristúpenie takých okolností k základnej skutkovej podstate, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú závažnosť činu obsiahnutého v základnej skutkovej podstate.
V súčasnom Trestnom zákone však pristupujú „osobitné kvalifikačné
pojmy“ k základnej skutkovej podstate automaticky len preto, že sú v
Trestnom zákone napísané, avšak bez toho, že by bolo súdu umožnené prehodnotiť, či v danom prípade zostrujú typovú závažnosť konania. S ohľadom na stále sa opakujúcu potrebu Najvyššieho súdu SR
prijímať stanoviská vo veci osobitných kvalifikačných pojmov, je
potrebné zvážiť prehodnotenie praxe zavedenej novým Trestným
zákonom aby sa po vyše 10 rokoch od prijatia nového Trestného
zákona reálne zvážilo, aké majú tieto osobitné kvalifikačné pojmy
dopad pre prax. Navrhované riešenie nemožno považovať za jednoduchú a rýchlu cestu spočívajú v prehodnotení osobitných kvalifikačných pojmov ad hoc pri každom jednom trestnom čine osobitne. Vy147

žaduje si časovo náročnú kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu celého
výpočtu trestných činov obsiahnutého v Trestnom zákone, čo predstavuje výzvu pre legislatívu a rovnako aj akademickú obec do najbližších rokov.

3.2 Trest odňatia slobody
3.2.1

Trest odňatia slobody
s podmienečným odkladom

Pri treste odňatia slobody s podmienečným odkladom by sme
radi poukázali na skutočnosť, že osoby odsúdené na tento trest sa
často dopúšťajú spáchania trestného činu opätovne, najmä ak je tento
trest uložený za úmyselný trestný čin, teda tento trest pri určitých
kategóriách trestných činov a určitých kategóriách páchateľov nemá
dostatočný prevýchovný efekt. V zásade sa páchatelia odsúdení na
trest odňatia slobody s podmienečným odkladom dopúšťajú trestnej
činnosti opätovne, a to niekedy ešte počas plynutia skúšobnej doby,
niekedy až po jej uplynutí a osvedčení sa v skúšobnej dobe.135
Podmienečné odsúdenie podľa § 49 a 50 TZ v zásade neobsahuje obligatórne obmedzenia odsúdeného v jeho obvyklom spôsobe
života, pretože nemusí byť spojené so žiadnym zásahom do práv odsúdeného. Odsúdený nemusí mať uložené žiadne povinnosti ani obmedzenia počas plynutia skúšobnej doby a nemusí mať ani uložený
probačný dohľad, ak ide o trest do výšky 2 rokov a tento probačný
dohľad nie je súdom nariadený. V tomto prípade sa trest môže z pohľadu niektorých páchateľov zmeniť na čisto formálny záznam
135

Podľa štatistických ukazovateľov je penitenciárna recidíva (počet odsúdených
recidivistov vo výkone trestu odňatia slobody) v roku 2018 takmer 50 %. Zo
zjednodušeného výkladu vyplýva, že takmer polovica aktuálnej väzenskej populácie sú recidivisti. K tomu porovnaj Štatistickú ročenku Analytického centra
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2018, online na:
http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2019/09/rocenka_2018/I.-Trestnáagenda_2018_pdf.pdf
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v registri trestov, ktorý páchateľ absolútne nevníma. V jeho bežnom
živote sa nič nezmenilo, veľa odsúdených ani nepotrebuje mať čistý
register trestov, pretože „bezúhonnosť“ sa pre nimi vykonávané povolania nevyžaduje, resp. ide o odsúdených, ktorí i tak nemajú žiadnu
prácu a živia sa pochybnými spôsobmi.
Ak je páchateľovi uložená nejaká povinnosť alebo obmedzenie,
väčšinou ide o povinnosť náhrady škody poškodenému, zaplatenie
zmeškaného výživného, prípadne povinnosť zamestnať sa alebo podrobiť sa sociálnemu výcviku, prípadne obmedzenia spočívajúce
v nepriblížení sa k poškodenému alebo zdržaní sa požívania alkoholických nápojov a omamných alebo iných návykových látok. Tieto
povinnosti však veľakrát príliš nesťažujú život odsúdenému, resp. ich
tak či onak nerešpektuje. Často sa stretávame s tým, že súdy osvedčia
odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, ak aj uloženú povinnosť nesplnil, keď existujú určité zohľadniteľné okolnosti,
prečo sa tak nestalo. Ak odsúdený preukáže, že chcel zaplatiť škodu
alebo výživné, ale sa mu to nepodarilo pre jeho zlé majetkové pomery, súd akceptuje aj čiastočné plnenie alebo snahu o zaplatenie ako
splnenie tejto povinnosti. A tak aj nesplnenie alebo neúplné splnenie
povinnosti, ktoré de facto na počiatku trestného stíhania viedlo k odsúdeniu páchateľa, nie je vnímané ako až tak závažné negatívum, že
by bránilo jeho osvedčeniu sa v skúšobnej dobe. A tak to, čo bolo
vnímané ako dostatočné „zlo“ na odsúdenie páchateľa, už nie je také
„zlo“, ktoré by bránilo jeho osvedčeniu.
A tak niektorí odsúdení tento trest ani nevnímajú ako trest
a nebráni im dopúšťať sa ďalšej trestnej činnosti. Neosvedčenie sa
odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia je častým
javom najmä pri úmyselných majetkových trestných činoch. S bezproblémovým osvedčením sa v skúšobnej dobe sa stretávame skôr pri
trestoch za dopravné delikty z nedbanlivosti (ublíženie na zdraví podľa § 157 a 158 TZ), alebo založené síce na úmyselnom zavinení
(napr. ohrozenie pod vplyvom návykovej látky § 289 TZ), ale takisto
nie vždy úplne chcené, keďže ide o sekundárne následky konania
páchateľa pri jeho presune na iné miesto dopravným prostriedkom
pod vplyvom alkoholu. Menej časté je osvedčenie v skúšobnej dobe
podmienečného odsúdenia najmä pri úmyselných deliktoch, kde páchateľ pácha trestnú činnosť vedome a dobrovoľne (napr. krádež
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podľa § 212 TZ alebo marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa
§ 348 ods. 1 písm. d) TZ). V týchto prípadoch odsúdení často ignorujú právne normy a ich svedomie to príliš nezaťažuje.
Druhú skupinu tvoria páchatelia, ktorí síce vydržia nepáchať
trestnú činnosť počas skúšobnej doby a aj sa v nej úspešne osvedčia,
avšak po osvedčení sa páchajú trestnú činnosť opäť. Ide o páchateľov,
ktorí si uvedomujú, že sa nemôžu dopustiť trestnej činnosti počas
skúšobnej doby, a ich cieľom je počkať, až ju budú môcť páchať opätovne. Takíto páchatelia totiž rátajú s tým, že súd im aj opakovane
uloží „podmienku“, ak majú predošlé odsúdenie zahladené.136 Súdy
nemajú problém ukladať podmienečný trest v prípadoch, ako je predošlé odsúdenie zahladené, a to aj niekoľkokrát po sebe. V tomto
prípade by sme mohli hovoriť vzhľadom na judikatúru slovenských
súdov o „legalizovanej trestnej činnosti“, ak je táto páchaná s dostatočným časovým odstupom: Ak nepáchate trestnú činnosť pravidelne,
ale iba občas, vlastne za ňu nie ste potrestaný nikdy. Podmienečný
trest totiž vzhľadom na svoj charakter nepredstavuje pre páchateľa
dostatočnú ujmu tak, aby to zabezpečilo individuálnu a i generálnu
prevenciu, ako to predpokladá ust. § 34 ods. 1 TZ: „Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni
v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.“
Celkovo môžeme povedať, že ak sa odsúdený dopustí trestného
činu počas skúšobnej doby, za tento nový trestný čin je odsúdený
väčšinou na nepodmienečný trest,odňatia slobody pretože ust. § 49
ods. 2 bráni uloženiu opätovného podmienečného trestu.137 Zároveň
dôjde k neosvedčeniu sa odsúdeného v pôvodnom konaní.138 Z uve136

137

138

Ust. § 50 ods. 7 TZ: „Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil,
alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.“
Ust. § 49 ods. 2 TZ: „Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje
páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného
odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu
odňatia slobody.“
Ust. § 50 ods. 4 TZ, prvá veta: „Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny
život a splnil povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom alebo zaplatiť
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deného vplýva, že za spáchanie prvého trestného činu páchateľ nie je
potrestaný de facto vôbec, a za druhý hneď dvakrát, pretože po spáchaní druhého trestného činu musí odrazu vykonať dva tresty, čo sa
môže javiť v niektorých prípadoch ako neprimerane prísne. Takéto
„dvojité“ potrestanie nepodmienečným trestom sa nemusí javiť niektorým sudcom ako primerané závažnosti spáchaných skutkov,
a preto sa snažia v druhom prípade nepodmienečný trest neuložiť.
Ustanovenie § 49 ods. 2 TZ sa v praxi zvykne obchádzať aj tým spôsobom, že za opätovnú trestnú činnosť je páchateľovi uložený trest
povinnej práce alebo peňažný trest. Ak je teda odsúdený „v podmienke“, Trestný zákon explicitne zakazuje uložiť ďalšiu „podmienku“,
pretože zmyslom a účelom zákona bolo, aby bol páchateľ za druhý
spáchaný trestný čin potrestaný prísnejšie ako za prvý, keďže uloženie prvého trestu neviedlo k náprave páchateľa. Vzhľadom na charakter druhov trestov je prísnejším od podmienečného trestu odňatia
slobody zásadne nepodmienečný trest odňatia slobody. Trest povinnej
práce alebo peňažný trest sa v odbornej literatúre v zásade chápu ako
„alternatívy k nepodmienečnému trestu odňatia slobody“, ktoré by
sme mohli vnímať ako ekvivalentné s podmienečným odsúdením.139
Teda ak má byť pri druhom trestnom čine páchateľ potrestaný prísnejšie ako pri prvom trestnom čine, túto podmienku v zásade trest
povinnej práce alebo peňažný trest nespĺňajú. Aj preto by bolo vhodné, aby zákonodarca jednoznačnejšie vymedzil, aké druhy trestov
možno uložiť páchateľovi, ktorý sa dopustil trestného činu počas
plynutia skúšobnej doby iného odsúdenia. Túto situáciu by bolo možné riešiť napr. tým, že by zákonodarca explicitne zaradil do § 49 ods.
2 TZ ustanovenie, podľa ktorého takémuto páchateľovi nemožno
uložiť iný alternatívny trest, a tento sa musí potrestať obligatórne
nepodmienečným trestom odňatia slobody. Konkrétnu právnu úpravu
je potrebné oprieť o širšiu diskusiu v odborných kruhoch, aby výsle-

139

dlh alebo zameškané výživné, ak boli uložené, súd vysloví, že sa osvedčil; inak
rozhodne, že sa trest odňatia slobody vykoná.“
Pozri napr. STRÉMY T., KURILOVSKÁ L., VRÁBLOVÁ M. 2015. Restoratívna justícia. Praha : Leges, 2015, s. 219-221. MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ,
L., TURAYOVÁ, Y. a kol. 2013. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka 2013, s. 319- 320. ŠČERBA, F. 2014. Alternativní tresty a opatření
v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha : Leges 2014, s. 31.
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dok zodpovedal väčšinovej vôli aplikačnej praxe. Zatiaľ sa však aplikačná prax rozchádza v tom, či je na mieste ukladať takémuto páchateľovi iný alternatívny trest, alebo je potrebné ukladať trest odňatia
slobody v jeho nepodmienečnej forme.
Zo súdnej praxe vyplýva, že súdy sa nie úplne stotožňujú
s tým, že páchateľovi trestného činu spáchaného v skúšobnej dobe
podmienečného odsúdenia, je potrebné ukladať nepodmienečný trest.
Tieto súdy väčšinou prihliadajú na to, aký trest bol uložený páchateľovi v pôvodnom rozhodnutí, a teda konkludentne počítajú s tým, že
páchateľ sa v skúšobnej dobe neosvedčí a bude musieť dotyčný trest
vykonať. Súd rozhodujúci o druhom skutku tak ukladá druhý trest so
zohľadnením výmery trestu, ktorú bude musieť páchateľ vykonať
podľa prvého odsúdenia a v druhom konaní de facto „doplní“ taký
trest, aby odsúdenie spolu s predchádzajúcim trestom nebolo príliš
prísne. Aj preto potom niektoré súdy ukladajú radšej trest povinnej
práce alebo peňažný trest, pretože považujú pôvodné rozhodnutie
vzhľadom na trest odňatia slobody za oba skutky za dostačujúce. Ide
z pohľadu súdu o ukladanie akéhosi „kvázi“ súhrnného trestu, aj keď
podmienky na uloženie súhrnného trestu v tomto prípade neexistujú,
lebo ide o recidívu.
Napriek tomu spomínaný prístup možno označiť za v súlade
s účelom trestu, t. j. že páchateľovi sa má uložiť taký trest, ktorý má
zabezpečiť ochranu spoločnosti tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej
trestnej činnosti, a zároveň zabezpečí jeho prevýchovu. „Základná
funkcia trestu je represívna (zabránenie v možnej trestnej činnosti),
popri ktorej do popredia vystupuje aj výchovná funkcia tak vo vzťahu
k páchateľovi (individuálna prevencia), ako aj jeho prostredníctvom
na ostatných občanov – potencionálnych páchateľov (generálna prevencia).“140 Ide teda z pohľadu súdu o určité zohľadnenie osobnosti
páchateľa, ktoré sa má pretaviť do individualizácie, spravodlivosti
a primeranosti trestu.141
140

141

ČENTÉŠ, J. a kol. 2013. Trestný zákon. Veľký komentár. Žilina : Eurokódex,
2013, s. 69.
Pozri napr. TITTLOVÁ, M. 2018. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým
osobám. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 32 a nasl. BURDA, E., ČENTÉŠ,
J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. 2010. Trestný zákon. Všeobecná časť.
Komentár. I. diel. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 286. MENCEROVÁ, I. a kol.
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S ohľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že ukladanie
podmienečného trestu je v aktuálnej podobe neefektívne, resp. je také
pri určitých druhoch trestných činov a určitých kategóriách páchateľov, ktorých obživou je práve trestná činnosť a ktorí ani neplánujú
s trestnou činnosťou prestať. Je otázkou, či by nemalo byť do Trestného zákona zavedené vymedzenie, za ktoré trestné činy je akceptovateľné ukladanie podmienečného trestu, a pri ktorých by malo byť –
aj keď iba krátkodobé – obligatórne uloženie nepodmienečného trestu
odňatia slobody. Je asi všeobecným javom, že krátkodobé tresty sa
ukladajú málo, a hoci nie je stanovené, aké dlhá má byť najkratšia
výmera trestu, súdy spravidla ukladajú trest v dĺžke niekoľkých mesiacov, a tento stanovujú väčšinou práve v tejto časovej jednotke,
resp. následne v rokoch. Ukladanie nepodmienečného trestu na dni
alebo týždne nie je zvykom. Otázkou je, či by krátkodobé uloženie
nepodmienečného trestu aj pre prvopáchateľov, napr. pri majetkových
trestných činoch, nesplnilo účel trestu lepšie, ako je tomu pri automatickom ukladaní podmienečného trestu odňatia slobody.
Je potrebné zdôrazniť, že súdy a priori ukladajú prvopáchateľom podmienečný trest alebo alternatívny trest bez toho, aby sa zaoberali prognózou prevýchovy páchateľa. Ako priechodná sa javí
možnosť, aby si súd pred rozhodnutím o treste vyžiadal od psychológa alebo iného odborníka v oblasti penitenciárnej alebo postpenitenciárnej starostlivosti posudok na osobu obvineného a možnosti jeho
prevýchovy, a rozhodol až na podklade tohoto posudku. Eliminovali
by sa podmienečné tresty pri tých páchateľoch, u ktorých je sociálna
prognóza prevýchovy a príčiny a podmienky páchania trestnej činnosti také, že psychológ neodporučí uloženie podmienečného trestu,
pretože tenu daného páchateľa nebude plniť účel vzhľadom na jeho
osobnosť, pohnútky a motív, ale aj vzhľadom na sociálne prostredie,
v ktorom žije, príčiny, ktoré ho viedli k spáchaniu trestnej činnosti
a podmienky, ktoré mu trestnú činnosť umožnili.

2015. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované vydanie. Šamorín
: Heuréka, 2015, s. 296-298. IVOR, J. a kol. 2006. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 403. BALÁŽ, P. 2006. Základy
trestného práva. Bratislava : Eurounion, 2006, s. 55.
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Zároveň je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že v praxi sa
javí ukladanie trestu za čin spáchaný v skúšobnej dobe ako neproporcionálne a prax nie úplne akceptuje podmienky, podľa ktorých je
nastavené toto ukladanie trestu, resp. podmienky pri neosvedčení sa
v skúšobnej dobe. Treba poukázať na fakt, že súd, ktorý súdi páchateľa za druhý trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe, má aktuálne informácie o osobe obvineného, o charaktere a druhu spáchaných trestných činov teraz i v minulosti, a teda do Trestného zákona by bolo
vhodné zaradiť osobitnú kategóriu rozhodovania o uložení trestu
v prípadoch spáchania skutku v skúšobnej dobe, teda v prípadoch,
keď je predpoklad, že sa odsúdený neosvedčí v skúšobnej dobe iného
odsúdenia.
Pri aktuálnej právnej úprave jeden súd ukladá samostatný trest
za nový trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe, a druhý súd zasa rozhoduje o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe za predchádzajúci skutok. Takto nastavené rozhodovanie je aj z procesného
hľadiska neefektívne. Je zbytočné, aby rozhodovali v tejto veci dva
súdy de facto o tom istom odsúdenom a o tej istej veci. Premena trestu pri neosvedčení sa v skúšobnej dobe je v drvivej väčšine prípadov
iba formálnym úkonom a spravidla súd rozhodujúci o osvedčení/neosvedčení sa v skúšobnej dobe i tak rozhodne o tom, že sa podmienečný trest vykoná. Za súčasnej právnej úpravy teda zákon úplne
zbytočne núti pôvodný súd, aby rozhodoval o niečom, o čom je de
facto rozhodnuté už tým, že sa páchateľ dopustil nového trestného
činu v skúšobnej dobe. Súd zbytočne nariaďuje verejné zasadnutie na
rozhodnutie o „neosvedčení sa v skúšobnej dobe“, keď všetky zúčastnené subjekty v drvivej väčšine prípadov presne vedia, ako to dopadne a toto rozhodnutie je de facto neodvrátiteľné.142 Na druhej strane,
súd ukladajúci trest za „nový“ skutok je obmedzený pri jeho ukladaní
jednak ust. § 49 ods. 2 TZ, a jednak tým, aký trest má byť odsúdenému „premenený“, a snaží sa zohľadniť toto predchádzajúce odsúdenie
a určitým spôsobom ho „zakomponovať“ do svojho výroku o treste.
V tomto smere má druhý súd v poradí čiastočne „zviazané ruky“, a na
druhej strane nemá dostatočné možnosti, ako modifikovať alebo
zmeniť už uložený trest v pôvodnom rozhodnutí.
142

Tento poznatok je založený na poznatkoch z praxe autora.
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Ako východisko z tejto situácie sa javí možnosť zaviesť do
Trestného zákona osobitný druh rozhodovania pri ukladaní trestu za
skutok spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.
V tomto prípade by súd musel obligatórne zrušiť predchádzajúce
rozhodnutie o treste a uložil by spoločný trest za oba skutky, za starý
aj nový, a de facto by v jednom konaní ukladal nový trest za druhý
skutok, a zároveň by rozhodol o neosvedčení sa páchateľa v predchádzajúcom odsúdení. Tento trest by musel byť nepodmienečný a nemohol by byť miernejší, ako trest uložený predchádzajúcim rozsudkom. Tu by teda prichádzalo do úvahy aj upustenie od potrestania za
nový skutok, ak by súd vyhodnotil, že „premena“ pôvodného podmienečného trestu na nepodmienečný je pri danom páchateľovi postačujúca. Zároveň by mohol súd trest zvýšiť, ak by to považoval za
vhodné. Uloženie nepodmienečného trestu tomuto páchateľovi by
bolo isté a súd by nemusel uložiť iný druh alternatívneho trestu „navyše“ v prípade, ak by sa domnieval, že premena pôvodného trestu je
dostačujúca. Zároveň by sa odstránilo nadbytočné rozhodovanie
o neosvedčení sa v skúšobnej dobe.

3.2.2

Zaraďovanie odsúdených
do jednotlivých stupňov stráženia

Za problémový považujeme súčasný systém zaraďovania odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia, ktorý je v § 48 ods. 2
a ods. 3 TZ riešený výlučne na formálnej báze, t. j. na základe splnenia alebo nesplnenia určitých formálnych predpokladov, bez zohľadnenia skutočnej potreby zaradenia odsúdeného, bez zohľadnenia
možnosti jeho prevýchovy a bez úvahy o na jeho osobnostnej stránke
či sociálnej prognóze. Aktuálne je zaraďovanie odsúdených nastavené
nasledovne:143
a) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu
na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu pácha-

143

Ust. § 48 ods. 2 a ods. 3 TZ.
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teľ nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin.
b) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu páchateľ bol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa
však neprihliadne, ak sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol
odsúdený.
c) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu
na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia, ak mu uložil trest odňatia slobody na doživotie, alebo ak ide o páchateľa
obzvlášť závažného zločinu.
Je potrebné konštatovať, že súd rozhoduje o zaradení do jednotlivých stupňov stráženia výlučne na základe vopred známych informácií, dostupných najmä z odpisu z registra trestov obvinenej osoby (pre zaradenie do minimálneho a stredného stupňa stráženia), resp.
z informácií o ukladanom treste a právnej kvalifikácii skutku (pre
zaradenie do maximálneho stupňa stráženia). Pre zaradenie do jednotlivých stupňov stráženia Trestný zákon v zásade nepredpisuje povinnosť vykonať osobitné dokazovanie. Hoci by sme mohli tvrdiť, že ide
o akési sprievodné „dokazovanie k druhu a výmere trestu“ (§ 119
ods. 1 písm. d) TP), samotným druhom trestu je iba to, či ide o trest
odňatia slobody, alebo iný druh trestu, ako je to zrejmé z § 32 TZ,
ktorý explicitne vymenúva jednotlivé „druhy trestov“. Samotné zaradenie do príslušného stupňa stráženia teda nie je určením „druhu trestu“, ani jeho výmery, pretože tá je primárne určovaná výškou trestnej
sadzby pre jednotlivé druhy trestov, a to v osobitnej časti Trestného
zákona pre trest odňatia slobody, resp. vo všeobecnej časti pre všetky
ostatné druhy trestov. Na základe uvedeného je zrejmé, že súd nemá
povinnosť vykonať dokazovanie k zaradeniu odsúdeného do jednotlivých stupňov stráženia, a teda mu postačuje aj zhodnotenie príslušných formálnych kritérií.
Trestný zákon umožňuje zaradenie aj do iného stupňa stráženia, než je dané spomínanými primárnymi „kritériami“. Táto fakultatívna možnosť je vyjadrená v § 48 ods. 2 TZ slovíčkom „spravidla“:
súd zaradí páchateľa „spravidla“ do uvedených stupňov stráženia.
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Možnosť je ďalej rozvitá v § 48 ods. 4 a ods. 5 TZ nasledovnými
pravidlami:
a) „Súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného
stupňa stráženia, než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa
stráženia bude jeho náprava lepšie zaručená.“
b) „Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho stupňa
stráženia zaradiť páchateľa aj vtedy, ak bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu za
úmyselný prečin.“
c) „Nemôže však do ústavu na výkon trestu s minimálnym alebo
stredným stupňom stráženia zaradiť páchateľa, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov.“
d) „Pri zaradení páchateľa do ústavu na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia nie je súd
viazaný ustanoveniami odsekov 2 a 3 ani vtedy, ak schvaľuje
dohodu o uznaní viny a prijatí trestu alebo zníži trest pod dolnú
hranicu trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. b).“
Z uvedených pravidiel vyplýva:
a) Minimálny stupeň stráženia môže byť nahradený stredným alebo dokonca aj maximálnym stupňom stráženia, pretože Trestný
zákon neobsahuje žiadne obmedzenie, ktoré by sa týkalo sprísnenia príslušného zaradenia do jednotlivých stupňov stráženia.
b) Stredný stupeň stráženia je možné kedykoľvek nahradiť či už
minimálnym stupňom stráženia, alebo aj maximálnym stupňom
stráženia bez obmedzení.
c) Maximálny stupeň stráženia je možné nahradiť stredným alebo minimálnym stupňom stráženia len v tom prípade, ak ide
o odsúdeného za obzvlášť závažný zločin do výšky trestu 15 rokov. Toto pravidlo nie je možné porušiť ani pri schvaľovaní dohody o vine a treste, pretože ako uvádza Trestný zákon v § 48
ods. 5 TZ, pri dohode o vine a treste je možné odlišné zaradenie,
ako je uvedené v odsekoch 2 a 3, nie však iné, ako je určené
v odseku 4. Preto možno toto pravidlo označiť za nemenné.
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„Základným dôvodom pre diferencovaný výkon trestu je, aby
odsúdení, u ktorých je väčšia miera možnosti prevýchovy, vykonávali
trest oddelene od tých páchateľov, ktorých miera narušenia sťažuje,
alebo dokonca vylučuje možnosť nápravy.“144 Trestný zákon však
nikde neuvádza, na podklade čoho sa má sudca (alebo prokurátor pri
dohode o vine a treste) rozhodnúť, ktorý stupeň stráženia je pre obvineného najvhodnejší. Rozhodovanie súdu (resp. prokurátora) podľa
§ 48 ods. 4 a 5 TZ tak nemá žiadnu predpísanú formu dokazovania,
a vlastne je možné, aby súd rozhodol o inom stupni stráženia aj bez
vykonania akéhokoľvek dokazovania, ktoré by pre toto „zmenené“
zaradenie bolo podkladom. Takáto právna úprava zakladá svojvôľu
rozhodovania súdu a prokurátora o zaradení odsúdeného do príslušného stupňa stráženia a toto rozhodovanie tak nemá predpísanú formu
v zákone, nemusí byť ani opreté o informácie v spise a de facto ho ani
netreba nijako odôvodniť. Hádam jediný odkaz na povinnosť súdu
vysvetliť aj túto časť svojho rozhodnutia nachádzame v § 166 ods. 1
TP, kde je uvedené, že ak rozsudok obsahuje odôvodnenie, súd v ňom
stručne uvedie aj to, akými právnymi úvahami sa riadil, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona
v otázke viny a trestu. Avšak ani toto ustanovenie nazakotvuje explicitnú povinnosť odôvodňovať zaradenie do príslušného stupňa stráženia. Zároveň je množstvo rozsudkov, ktoré odôvodnenie ani neobsahujú (rozsudok, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, rozsudok, pri ktorom sa strany vzdali odvolania). Z uvedeného dôvodu
existuje množstvo rozsudkov, pri ktorých zostáva spôsob uvažovania
súdu (alebo prokurátora) o zaradení odsúdeného do príslušného stupňa stráženia skrytý.
Jednotlivé stupne stráženia sa odlišujú stupňom práv odsúdeného a mierou jeho obmedzení počas pobytu v ústave. Od stupňa
stráženia závisí najmä pohyb odsúdeného po ústave, jeho zaraďovanie na prácu, jeho kontakt s inými osobami a spôsob zabezpečenia
a uplatňovania ďalších práv odsúdeného. Základné rozdiely medzi
jednotlivými stupňami stráženia ustanovuje § 13 ZVTOS:

144

ČENTÉŠ, J. a kol. 2013. Trestný zákon. Veľký komentár. Žilina : Eurokódex,
2013, s. 100.
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a) V ústave s minimálnym stupňom stráženia spravidla platí nasledovné:
‒ ubytovne odsúdených sa v čase od budíčka do večierky neuzamykajú; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu
rozhodnúť aj o uzamknutí ubytovní počas dňa s cieľom zaistiť
poriadok alebo bezpečnosť,
‒ odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch
ústavu,
‒ odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviskách mimo ústavu,
‒ odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby
ústavu možno povoliť voľný pohyb aj mimo ústavu.
b) V ústave so stredným stupňom stráženia spravidla platí nasledovné:
‒ odsúdených uzamykajú v ubytovniach, nie však v celách alebo
izbách; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu nariadiť aj uzamykanie ciel alebo izieb,
‒ odsúdení mimo ubytovní sa pohybujú pod dohľadom príslušníka ZVJS,
‒ odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviská v ústave alebo
mimo neho,
‒ odsúdeným sa voľný pohyb mimo ústavu nepovoľuje.
c) V ústave s maximálnym stupňom stráženia spravidla platí nasledovné:
‒ cely, ubytovne a izby odsúdených sa uzamykajú,
‒ odsúdení sa mimo ciel a ubytovní pohybujú pod dozorom príslušníka ZVJS,
‒ odsúdení sa zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu
alebo pracujú v celách alebo izbách,
‒ návštevy odsúdených prebiehajú bez priameho kontaktu.
Vo výkone trestu sa podporujú také postoje a schopnosti odsúdeného, ktoré mu pomôžu pri opätovnom zaradení do spoločnosti
a rešpektovaní právneho poriadku. Pre každého odsúdeného sa vypracúva tzv. program zaobchádzania, ktorý je individuálny. Ide o súhrn
aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť
u každého odsúdeného:
‒ rešpektovanie jeho práv, a zároveň plnenie si jeho povinností
podľa ZVTOS,
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‒ podporu a rozvoj jeho zmyslu pre zodpovednosť, dodržiavania
zákonov a spoločenských noriem,
‒ podporu pozitívnych osobnostných vlastností odsúdeného,
‒ posilňovanie jeho úcty k iným, sebaúcty a pozitívneho vzťahu
k rodine.
Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa dbá aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia (§ 11 ZVTOS). Ďalej sa
v rámci programu zaobchádzania vypracúva plán aktivít zameraných
na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu (§ 15 ods. 3 ZVTOS). Program zaobchádzania ustanovuje cieľavedomé, komplexné a štruktúrované pôsobenie na odsúdeného podľa jeho osobnostných vlastností, odborných vedomostí a
stupňa vzdelania v súlade s účelom výkonu trestu.
Pri zaobchádzaní s odsúdenými vo VTOS sa uplatnia nasledovné metódy (§ 16 ZVTOS): pedagogické a psychologické pôsobenie, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna právomoc, zaraďovanie do práce, vzdelávanie, kultúrno-osvetová činnosť.
To však neznamená, že odsúdený v jednom stupni stráženia zotrvá počas celého výkonu trestu. O zmene spôsobu VTOS rozhoduje
na verejnom zasadnutí súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody
vykonáva. Pred rozhodnutím o zmene spôsobu VTOS treba odsúdeného vypočuť (§ 411 TP). Preraďovanie je možné jednak z vyšších
stupňov stráženia do nižších, jednak opačne:
a) Preraďovanie do ústavu s nižším stupňom stráženia. Ak odsúdený plní tzv. program zaobchádzania, môže mu súd zmeniť
spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s nižším stupňom
stráženia. Do nižšieho stupňa stráženia nemožno preradiť odsúdeného na doživotný trest. O preradení do ústavu s nižším stupňom stráženia sa rozhodne na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na VTOS, odsúdeného, alebo môže súd rozhodovať aj bez
návrhu. Samotný odsúdený môže dať návrh len na preradenie do
ústavu s nižším stupňom stráženia, a to podľa nasledovných pravidiel (§ 9 ods. 4 ZVTOS):
‒ odsúdený môže byť preradený do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, ak bol zaradený do ústavu so stredným stupňom stráženia, po uplynutí 1/3 trestu,
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‒ odsúdený môže byť preradený do ústavu so stredným stupňom
stráženia, ak bol zaradený do ústavu s maximálnym stupňom
stráženia, až po uplynutí 1/2 trestu,
‒ odsúdený môže byť preradený do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, ak bol preradený do ústavu so stredným stupňom stráženia z ústavu s maximálnym stupňom stráženia, až po
uplynutí 1/3 zo zvyšku trestu zostávajúceho po jeho preradení z ústavu s maximálnym stupňom stráženia; celkovo tak
môže byť odsúdený preradený z ústavu s maximálnym stupňom stráženia do ústavu s minimálnym stupňom stráženia najskôr po uplynutí 2/3 celkového trestu.
Zákon ďalej ustanovuje, že celkovo musí odsúdený pred preradením vykonať minimálne 6 mesiacov trestu od začatia jeho výkonu
(§ 9 ods. 5 ZVTOS). Keďže pri zaradení do maximálneho stupňa
stráženia ide o nepomerne vyššie sadzby trestov, toto ustanovenie
nájde uplatnenie výlučne pri preraďovaní z ústavu so stredným stupňom stráženia do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zákon
dokonca ráta aj s možnosťou, že bol odsúdenému uložený trest kratší ako 6 mesiacov. V takom prípade zákon ustanovuje miernejšie
podmienky pre preradenie – odsúdený môže požiadať o preradenie už
po vykonaní 3 mesiacov trestu.145
Ak bol návrh odsúdeného na preradenie do nižšieho stupňa
stráženia zamietnutý, môže odsúdený opätovne podať takýto návrh až
po uplynutí šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
súd jeho predchádzajúcu žiadosť zamietol (§ 9 ods. 6 ZVTOS).
Uvedené lehoty a časové obmedzenia sa však týkajú iba návrhu
samotného odsúdeného. Prokurátor a riaditeľ príslušného ústavu môžu uvedený návrh na preradenie podať (alebo súd môže postupovať aj
bez návrhu) aj bez splnenia uvedených lehôt, t. j. kedykoľvek.
b) Preraďovanie do ústavu s vyšším stupňom stráženia. Ak odsúdený opakovane porušuje ústavný poriadok alebo ho porušuje
závažným spôsobom, je podozrivý zo spáchania trestného činu
145

Celkovo však z takejto právnej úpravy vyplýva, že odsúdený, ktorému bol uložený trest odňatia slobody presne na 6 mesiacov, nemá právo požadovať o preradenie do nižšieho stupňa stráženia, pretože o preradenie môže požiadať až po vykonaní 6 mesiacov, ktoré sú zároveň jeho celým trestom.
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počas výkonu trestu, z jeho prípravy alebo pokusu, môže mu súd
zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s vyšším
stupňom stráženia. O preradení do ústavu s vyšším stupňom
stráženia sa rozhodne na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na
VTOS, alebo môže súd rozhodovať bez návrhu. Takto preradený
odsúdený môže požadovať opätovné preradenie do ústavu s nižším stupňom stráženia až po vykonaní zodpovedajúcej časti zo
zvyšku trestu, ktorú predpokladá § 9 ods. 4 písm. a) a c)
ZVTOS.146
Zároveň zákon o výkone trestu odňatia slobody ustanovuje
v rámci jednotlivých diferenciačných stupňov stráženia aj tzv. vnútornú diferenciáciu: „Vnútorná diferenciácia je umiestňovanie odsúdených do oddielov a skupín v rámci toho istého stupňa stráženia na
zvýšenie účinnosti zaobchádzania s odsúdenými.“147
K tomuto ďalej vyhláška „Poriadok výkonu trestu odňatia slobody“ uvádza: „Odsúdený vykonáva trest v diferenciačnej skupine A,
B, C alebo v špecializovanom oddiele.“148 Ďalej tiež uvádza: „Diferenciačnú skupinu určí riaditeľ ústavu na návrh komisie najmä na
základe
a) záverov a odporúčaní psychologického vyšetrenia,
b) poznatkov o správaní odsúdeného vo výkone trestu a výkone
väzby,
c) poznania osobnostného narušenia,
d) poznania postojov k plneniu povinností a programu zaobchádzania.“ 149
Vyhláška ďalej uvádza, že diferenciačná skupina A v ústave
s minimálnym stupňom stráženia sa nazýva tiež „otvoreným oddelením“.150
146

147
148
149

V praxi to znamená, že ak odsúdený začal vykonávať 4-ročný trest v stupni
s minimálnym stupňom stráženia a po 1 roku by bol kvôli zlej disciplíne preradený do stredného stupňa stráženia, môže požiadať o preradenie späť do minimálneho stupňa stráženia až po vykonaní ďalšieho roka trestu, ktorý zodpovedá 1/3
zo zvyšku trestu, t. j. z 3 rokov. Keby šlo o preradenie zo stredného do maximálneho stupňa stráženia, musel by v maximálnom stupni stráženia vykonať minimálne 1,5 roka, ktorý zodpovedá 1/2 zo zvyšku trestu, t. j. z 3 rokov.
Ust. § 14 ods. 1 ZVTOS.
Ust. § 9 ods. 1 PVTOS.
Ust. § 9 ods. 3 PVTOS.
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Pozrime sa, ako zákon, resp. vyhláška špecifikuje presuny medzi jednotlivými vnútornými diferenciačnými skupinami:
„Po vykonaní časti trestu v diferenciačnej skupine B možno
odsúdeného umiestniť do otvoreného oddelenia na základe návrhu
pedagóga, spracovaného pri určení programu zaobchádzania alebo
pri hodnotení programu zaobchádzania; ak je to potrebné, vykoná
psychologické vyšetrenie osobnosti odsúdeného pred predložením
návrhu na jeho umiestnenie do otvoreného oddelenia psychológ
v ústave.“151
„Do otvoreného oddelenia nemožno umiestniť odsúdeného, ak
a) ani opakované psychologické vyšetrenie vykonané psychológom v ústave nezmení záver psychologického vyšetrenia, ktoré
takéto umiestnenie neodporúčalo,
b) súd nariadil ochranné liečenie uvedené v § 80 ods. 3 ústavným
spôsobom a to ešte nebolo vykonané; pred umiestnením odsúdeného do otvoreného oddelenia po absolvovaní ochranného liečenia ústavným spôsobom sa vyžaduje stanovisko psychiatra,
c) utiekol z výkonu väzby alebo výkonu trestu,
d) opakovane závažným spôsobom porušil ústavný poriadok vo výkone väzby alebo vo výkone trestu a ostatný disciplinárny trest
za disciplinárne previnenie nebol zahladený.“ 152
„Vedúci otvoreného oddelenia predloží komisii návrh na určenie ďalšieho umiestnenia odsúdeného, ak
a) odsúdený neplní určený program zaobchádzania alebo závažným spôsobom porušil ústavný poriadok,
b) sa začne voči odsúdenému trestné konanie v inej veci alebo súd
nariadil výkon ďalšieho trestu,
c) je na to dôvod uvedený v § 8 ods. 5 písm. b/ ZVTOS, t. j. ak tak
rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru
z dôvodu ochrany bezpečnosti odsúdeného alebo iných osôb,
alebo z iného závažného dôvodu.“153

150
151
152
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Ust. § 11 ods. 1 PVTOS.
Ust. § 11 ods. 3 PVTOS.
Ust. § 11 ods. 5 PVTOS.
Ust. § 12 ods. 1 PVTOS.
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„Do diferenciačnej skupiny B v ústave s minimálnym stupňom
stráženia možno umiestniť odsúdeného, ak
a) aktívne spolupracuje pri plnení programu zaobchádzania a má
kritický postoj k svojej trestnej činnosti,
b) bol súdom preradený na ďalší výkon trestu z ústavu so stredným
stupňom stráženia; taký odsúdený sa umiestni do oddielu s diferenciačnou skupinou B priamo po pobyte v nástupnom oddiele,
c) dlhodobo plní program zaobchádzania v diferenciačnej skupine
C a jeho zaradenie je prospešné na prehĺbenie plnenia účelu výkonu trestu.“154
„Do diferenciačnej skupiny C v ústave s minimálnym stupňom
stráženia sa umiestni odsúdený, ak
a) neplní program zaobchádzania,
b) opakovane sa počas výkonu väzby alebo výkonu trestu dopustil
disciplinárneho previnenia,
c) to odporúča záver psychologického vyšetrenia.“ 155
Celkovo je na základe týchto ustanovení zrejmé, že zaraďovanie do vnútorných diferenciačných skupín sa odvíja od správania
sa odsúdeného a od posúdenia tohto správania pedagógom, psychológom alebo riaditeľom ústavu, teda osobami, ktoré majú bezprostredné informácie o odsúdenom, o jeho osobnosti, správaní a vedia najlepšie posúdiť, v ktorej skupine bude úspešne dovŕšená náprava odsúdeného.
Otázkou je, prečo pri zaraďovaní do vonkajšej diferenciácie
zákon žiadne z týchto posudzovaní správania sa a osobnosti odsúdeného nezohľadňuje, nepredpokladá žiadne vyšetrenie psychológom či
psychiatrom pred umiestnením do príslušného stupňa stráženia, napriek tomu, že je zrejmé, že v každom stupni stráženia je úplne iný
režim života a úplne iná práca s odsúdenými. Pritom by malo platiť,
že odsúdený musí v prvom rade svojím správaním, osobnosťou
a prognózou prevýchovy dať podnet na zaradenie do príslušného
stupňa stráženia, a akékoľvek a priori stanovené kritériá jeho zaradenia do minimálneho a maximálneho stupňa stráženia nie sú v súlade
s tým, že trest má v prvom rade plniť prevýchovný účel, a teda odsú154
155

Ust. § 13 ods. 1 PVTOS.
Ust. § 14 ods. 1 PVTOS.
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dený má byť zaradený do vhodného stupňa stráženia najmä na podklade toho, ktorý bude pre jeho prevýchovy najideálnejší.
Obdobne môžeme nájsť právnu úpravu týkajúcu sa vypracovania hodnotenia odsúdeného ústavom, v ktorom vykonával trest odňatia slobody, keď sa rozhoduje o podmienečnom prepustení odsúdeného, zmene spôsobu výkonu trestu, premene zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia, o spoločnom spôsobe výkonu
viacerých trestov, či o udelení milosti a upustení od výkonu zvyšku
trestu.156
Z uvedeného vyplýva, že všetky ďalšie otázky spojené s predčasným umiestnením odsúdeného na slobodu z výkonu trestu (podmienečné prepustenie, prepustenie do domáceho väzenia, udelenie
milosti, upustenie od výkonu zvyšku trestu) alebo otázky spojené so
zmenou spôsobu výkonu jeho uloženého trestu (zmena stupňa vonkajšej diferenciácie, určenie spoločného stupňa stráženia pre viacero
uložených trestov) sa už riešia vždy za spoluúčasti ÚVTOS. V tomto
prípade možno teda ÚVTOS považovať za orgán, ktorý má primárne
a najaktuálnejšie informácie o osobe odsúdeného a o možnostiach
jeho prevýchovy a na jeho názor súd prihliada a riadi sa ním pri svojom ďalšom rozhodovaní o tom, kde bude umiestnený odsúdený (na
slobode, v miernejšom stupni stráženia, v prísnejšom stupni stráženia). Nie je jasné, prečo pri prvotnom zaradení do týchto stupňov
stráženia zákonodarca absolútne ignoruje vyjadrenia osôb, ktoré môžu vypovedať k osobnosti odsúdeného alebo k možnostiam jeho prevýchovy.
V tomto kontexte sa ako riešenie javí doplnenie ust. § 48 TZ
o ďalší odsek, kde by bolo uvedené, že súd si pred rozhodnutím
o zaradení do príslušného stupňa stráženia vyžiada posudok psychológa
na osobu obvineného a možnosti jeho prevýchovy, a rozhodne až na
podklade takto zadováženého posudku. Toto korešponduje tiež s návrhom uvedeným v podkapitole 3.2.1, ktorý predpokladá, že si súd pred
uložením každého trestu vyžiada posudok na obvineného ohľadom
uloženia vhodného druhu trestu, ktorý splní účel trestu u daného obvineného. Rozhodnutie o zaradení obvineného do príslušného stupňa
stráženia by tak mohlo byť súčasťou širšieho posudku na obvineného,
156

Ust. § 14 ods. 1 PVTOS.
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v ktorom by sa zohľadnil jednak druh ukladaného trestu, a jednak
spôsob výkonu nepodmienečného trestu, ak by bol navrhovaný psychológom ako vhodný. V prípade odsúdených, ktorí už boli v minulosti vo výkone trestu odňatia slobody, by táto povinnosť mohla byť
rozšírená o povinnosť vyžiadať si „hodnotenie“ odsúdeného z ústavu,
kde tento obvinený vykonával trest odňatia slobody naposledy. Súd
by tak mal aspoň orientačné informácie k vhodnému zaradeniu obvineného do príslušného stupňa stráženia a jeho rozhodnutie by tak
bolo zrejme objektívnejšie, ako súčasný model rozhodovania, ktorý
nemá žiadne zákonné záchytné body. Na druhej strane, považujeme
za potrebné uviesť, že súčasný systém, kedy súd rozhoduje aj o spôsobe výkonu trestu, je dlhodobo kritizovaný a možno ho vnímať ako
historický prežitok. Sme jedna z mála krajín Európskej únie, kde
o spôsobe výkonu trestu rozhoduje súd – súd by totiž mal rozhodovať
o vine a druhu trestu, a o spôsobe výkonu trestu odňatia slobody by
mali rozhodovať najmä väzenské orgány. Popri koncepcii individualizácie trestu totiž existuje aj koncepcia individualizácie výkonu trestu – výkon trestu má byť prispôsobený páchateľovi, a nie trestnému
činu, na čo poukazujú aj opakované odporúčania Európskeho výboru
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania (CPT).157
Iným spôsobom, ako odstrániť súčasný neurčitý stav pri zaraďovaní odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia, by mohlo byť
aj úplné vypustenie tejto kompetencie z právomoci súdu a vypustenie
príslušných ustanovení z Trestného zákona. Táto právomoc by sa
potom presunula na ZVJS, ktoré by rozhodovalo o zradení aj do vonkajšej diferenciácie namiesto súdu, a to až po absolvovaní vstupnej
diagnostiky odsúdeného bezprostredne po nástupe trestu,158 kde by
toto bolo v súlade s ust. § 8 ods. 1 a 2 ZVTOS: „Ústav, do ktorého sa
odsúdený umiestni na výkon trestu, určuje generálny riaditeľ alebo
ním určený príslušník zboru podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu,
závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania
157
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K tomu pozri jednotlivé správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia
a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, online na:
https://www.coe.int/en/web/cpt/visits.
Ust. § 78 ZVTOS.
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a kvalifikácie odsúdeného. Pred umiestnením odsúdeného do príslušného ústavu sa bez zbytočného odkladu vykoná psychologické
vyšetrenie osobnosti. Psychologické vyšetrenie osobnosti odsúdeného
je zamerané na zistenie jeho potrieb na určenie programu zaobchádzania.“ Tieto ustanovenia by boli adaptované na to, aby rozhodol
generálny riaditeľ ZVJS alebo ním určený príslušník ZVJS aj o určení
stupňa stráženia až na podklade psychologického vyšetrenia.
Súčasný systém, kedy súd rozhoduje aj o spôsobe výkonu trestu, nie je správny a možno ho vnímať ako historický prežitok. Slovensko jedna z mála krajín EÚ, kde o spôsobe výkonu trestu rozhoduje súd. Súd by totiž mal rozhodovať o vine a druhu trestu; o spôsobe
výkonu trestu odňatia slobody by mali rozhodovať väzenské orgány.
Popri koncepcii individualizácie trestu totiž existuje aj koncepcia
individualizácie výkonu trestu, t. j. výkon trestu má byť prispôsobený
páchateľovi, a nie trestnému činu. Poukazujú na to aj opakované odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania .159 Zmena systému individualizácie spôsobu výkonu trestu odňatia slobody (vonkajšej diferenciácie) predstavuje štrukturálnu zmenu vo vykonávacom konaní,
a preto si vyžaduje širokú odbornú diskusiu za účasti súdov, prokuratúry a väzenskej služby. O to viac, že nahradenie kompetencie súdu
rozhodovať o vonkajšej diferenciácii kompetenciou väzenskej služby
bolo napríklad zrušené v roku 1994 v Českej republike nálezom
Ústavného súdu Českej republiky. V roku 2017 však Česká republika
systém vonkajšej diferenciácie modifikovala spôsobom, ktorý napĺňa
odporúčania Výboru CPT. Vzhľadom na historickú, kultúrnu a právnu blízkosť budú poznatky získané v Českej republike podkladom
k možnému prehodnoteniu existujúceho právneho stavu aj v Slovenskej republike. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripraví analýzu možností a opatrení potrebných na zmenu existujúceho
systému vonkajšej diferenciácie. Alternatívne riešenie je teda možné
podľa vzoru ČR zúžením vonkajšej diferenciácie na dva stupne
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K tomu pozri jednotlivé správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia
a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, online na:
https://www.coe.int/en/web/cpt/visits.
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s cieľom viac rozčleniť vnútornú diferenciáciu, ktorá kompetenčne
spadá do právomoci a rozhodovania ZVJS.

3.2.3

Podmienečné prepustenie z výkonu
trestu odňatia slobody

Pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
sú v súčasnosti podmienky nastavené nasledovne:
Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak
odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život,
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone 1/2 nepodmienečného trestu odňatia slobody,
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone 2/3 nepodmienečného trestu odňatia slobody,
c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním
trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone 1/2
nepodmienečného trestu odňatia slobody, súd zároveň nariadi
kontrolu technickými prostriedkami,
d) ak ide o osobu odsúdenú za obzvlášť závažný zločin alebo osobu
odsúdená na trest odňatia slobody podľa § 47 ods. 2 TZ (okrem
osoby odsúdenej na doživotie) po výkone 3/4 uloženého trestu
odňatia slobody,
e) ak ide o osobu odsúdenú na doživotie, najskôr po 25 rokoch výkonu trestu.
Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne na
povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave odsúdený
trest vykonáva. Ak má odsúdený vykonať viac trestov odňatia slobody, môže byť podmienečne prepustený najskôr po výkone súčtu pomerných častí uložených trestov a celého zvyšku trestu podľa § 68
ods. 2 TZ, t. j. trestu, ktorý bol nariadený po neosvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia.
Možnosť prepustenia osoby odsúdenej za zločin po výkone
1/2 nepodmienečného trestu odňatia slobody, ak pred spáchaním
trestného činu táto osoba nebola vo výkone trestu odňatia slobody,
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na návrh riaditeľa ústavu, v ktorom sa trest vykonáva (§ 415 ods. 2
TP) zaviedla novela Trestného zákona s účinnosťou od 1. 1. 2019.
Aj túto možnosť môžeme uvítať ako pozitívny krok vpred pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu
odňatia slobody, pretože posilňuje postavenie riaditeľa ústavu,
v ktorom sa trest vykonáva a rozširuje jeho možnosti predkladať
návrhy, a tiež možnosti podieľať sa na rozhodovaní v trestnom konaní. Sú to totiž v prvom rade riaditelia ÚVTOS a príslušní pracovníci týchto ústavov denno-denne pracujúci s odsúdenými, ktorí môžu najlepšie vyhodnotiť, či je odsúdenec spôsobilý na podmienečné
prepustenie, alebo nie. Práve na tieto subjekty by mala byť v čo
najväčšej miere presunutá právomoc rozhodovať o osude odsúdených, resp. iniciovať takéto rozhodnutia, pretože súd má vždy len
sprostredkované informácie o odsúdenom, a teda práve zainteresovanie osôb, ktoré pracujú s odsúdenými na každodennej báze, je
vítané aj v trestnom konaní.
Nateraz bola teda skrátená lehota pre podanie návrhu na podmienečné prepustenie odsúdených iba pri páchateľoch zločinov a iba
pre osoby, ktoré sú vo výkone trestu po prvýkrát. Tieto oprávnenia
riaditeľa ÚVTOS na podávanie skorších návrhov na podmienečné
prepustenie by však bolo vhodné rozšíriť aj na ostatné kategórie odsúdených. Aj pri iných kategóriách odsúdených by mohol byť skôr
splnený predpoklad na podmienečné prepustenie, pričom túto skutočnosť vie opäť najlepšie posúdiť riaditeľ ústavu, po predložení príslušných odborných psychologických a psychiatrických posudkov na
odsúdeného.
Zákonodarca však naďalej trval na predpísanej zákonom stanovenej dobe vykonania minimálnej doby trestu aj pri návrhoch riaditeľa ústavu. Podľa nášho názoru by zákonodarca mohol pripustiť aj
takú právnu úpravu, pri ktorej by návrh riaditeľa ústavu na podmienečné prepustenie odsúdeného nebol časovo limitovaný minimálnou
dobou výkonu trestu. Podľa nášho názoru by sa doba vykonaného
trestu mala odvíjať od stupňa prevýchovy jednotlivých odsúdených,
pričom odsúdený môže dosiahnuť ideálny stav prevýchovnej prognózy po neurčitom čase, a nie je možné vopred stanoviť konkrétnu dobu, ktorú musí zotrvať vo výkone trestu, aby bolo možné konštatovať,
že trest splnil účel.
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V prípade zakotvenia výlučne oprávnenia riaditeľa ústavu navrhovať podmienečné prepustenie aj bez časového obmedzenia by
nemohlo dôjsť k predčasnému prepusteniu odsúdeného z výkonu
trestu, pretože rozhodnutie súdu tak ako doposiaľ by bolo založené na
predložení všetkých príslušných hodnotení odsúdeného a listinných
dôkazoch a posudkoch, a súd by sa mohol rozhodnúť, či dané podmienky akceptuje a či považuje doposiaľ vykonaný trest za dostačujúci bez ohľadu na to, aká presná pomerná časť trestu by to bola. Ak
by súd návrhu nevyhovel, zároveň by mohol určiť, že po určitú konkrétnu dobu opätovný návrh na prepustenie dotyčného odsúdeného
nemožno podať (a to vrátane návrhu riaditeľa ústavu), pričom táto
doba by mohla byť stanovená na ľubovoľnú dobu podľa uváženia
súdu, maximálne však na 1 rok (resp. 3 roky pri odsúdených na doživotie), tak ako je to v súčasnosti pri podávaní návrhov odsúdeného na
podmienečné prepustenie (§ 415 ods. 1 TP). Takáto právna úprava by
bola plne v súlade so zásadou, že trest má trvať len takú dobu, pokiaľ
nie je naplnený jeho účel v zmysle § 34 ods. 1 TZ.
Pri takomto inštitúte predčasného podmienečného prepustenia
by však bolo potrebné zjednotiť (internou normou) postup riaditeľov
ústavov a odstrániť tak riziko rozdielneho chápania niektorých neurčitých pojmov spojených s materiálnou stránkou podmienečného prepustenia. Najmä by však muselo dôjsť k akceptácii takéhoto inštitútu zo
strany aplikačnej praxe, t. j. zo strany súdov, ktoré by museli prijať, že
predčasné podmienečné prepustenie má svoje opodstatnenie. Pretože
ak by aj bolo takéto oprávnenie zakotvené v zákone, ale súdy by a priori odmietali „predčasným“ návrhom vyhovieť a všetky by zamietali
„od stola“, minula by sa takáto právna úprava želanému účinku.
Inou možnosťou, ako riešiť problematiku toho, kedy je vhodné
podať návrh na podmienečné prepustenie u konkrétneho páchateľa,
by boli tzv. parolové komisie, zložené zo sudcov, PaMÚ a pracovníkov väzníc, ktoré by mali rozhodovať o podmienečnom prepustení
namiesto súdu. Cieľom je, aby o naplnení účelu trestu nerozhodoval
výlučne súd, ale aj odborníci schopní tieto veci komplexne posúdiť
(tí, ktorí s odsúdeným pracujú vo väznici plus tí, ktorí by po prepustení realizovali dohľad – PaMÚ, sociálni kurátori a pod.).
Celkovo však možno konštatovať, že inštitút podmienečného
prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody nevyhnutne potrebuje
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prehodnotiť základné premisy právnej úpravy, t. j. kto o má o podmienečnom prepustení rozhodovať, a kto a kedy má právo podať
takýto návrh. Vykonaný výskum naznačuje, že alternatív je niekoľko,
súčasný spôsob tohto rozhodovania je však pre prax nevyhovujúci
a treba ho zmeniť.

3.2.4

Probačný dohľad

Ďalším problémom, na ktorý je potrebné poukázať, je nedostatočná efektivita probačného dohľadu pri podmienečnom odsúdení,
resp. pri dohľade nad podmienečne prepusteným, resp. pri dohľade
nad prepustenými odsúdencami v rámci ochranného dohľadu.
Problémom je, že ak nie sú nariadené iné opatrenia, napr. kontrola odsúdeného technickými prostriedkami, PaMÚ sa v zásade obmedzuje na predvolávanie odsúdeného na pravidelné stretnutia, ktoré
však niekedy delia intervaly aj 6 mesiacov. Pri týchto stretnutiach
spravidla odsúdený predkladá najmä listinné dôkazy, čo je povinný
v zmysle ustanovení jednotlivých predpisov, napr. v zmysle § 77 ods.
1 písm. a) TZ o zdrojoch svojej obživy, resp. preukazuje plnenie obmedzení alebo povinností v zmysle § 51 ods. 3 a 4 TZ. Iné povinnosti
PaMÚ na vykonávanie probácie okrem pravidelných stretnutí s odsúdeným neobsahuje ani odborná literatúra.160
V zostávajúcom čase, kedy nie je povinný sa dostaviť k PaMÚ,
však odsúdený de facto nie je kontrolovaný. Odborná literatúra to
odôvodňuje najmä tým, že „Probačný a mediačný úradník musí pri
výkone svojej právomoci dbať na to, aby sa do práv odsúdeného zasahovalo len v miere nevyhnutne potrebnej na dosiahnutie účelu,
ktorý má dohľad splniť.“161 Takúto povinnosť probačného a mediačného úradníka však v ZPaMÚ nenájdeme. Zákon len uvádza, že
„probačný a mediačný úradník musí rešpektovať a chrániť ľudské
práva a slobody, dôstojnosť človeka a zdržať sa konania, ktoré by
mohlo viesť k zmareniu účelu trestného konania alebo ktoré by vzbu160

161

Pozri napr. STRÉMY T., KURILOVSKÁ L., VRÁBLOVÁ M. 2015. Restoratívna justícia. Praha : Leges, 2015, s. 258-260, 267-269.
Tamtiež, s. 259.

171

dzovalo pochybnosti o jeho nestrannosti.“162 Podľa nášho názoru je
práve to, že je odsúdený pod dohľadom PaMÚ nevyhnutné obmedzenie jeho základných ľudských práv a slobôd a na účel výkonu tohto
dohľadu musí strpieť aj zásah do týchto práv a slobôd, inak by dohľad
neplnil svoj účel.
Na záver probačnej doby je PaMÚ povinný vypracovať správu
pre rozhodujúceho sudcu, ktorý má vyhodnotiť splnenie podmienok
vedenia riadneho života, resp. splnenie iných podmienok stanovených
v rozhodnutí o uložení trestu, napr. podmienok v § 51 ods. 3 a 4 TZ.
Dôvodom negatívneho hodnotenia odsúdeného je potom často práve
to, že sa v stanovenú dobu nedostavoval na stretnutia, neoznámil
zmenu bydliska alebo skrátka nekomunikoval dostatočne s PaMÚ.
Absentuje však jeho posúdenie ako osoby, jeho skutočného vedenia
riadneho života na verejnosti a vo vzťahu k iným osobám, absentuje
jeho prognóza sociálneho zlyhania a pod. Niekedy na nariadenie výkonu trestu postačuje, že odsúdený „nedodržiaval probačný dohľad“,
teda nedostavoval sa k PaMÚ. Otázkou však ostáva, či skutočne práve táto skutočnosť má byť rozhodujúca pre to, či je uvedený odsúdený nebezpečný pre svoje okolie, či je nebezpečenstvo, že sa opätovne
dopustí trestného činu, alebo či je riadnym občanom, ktorý však nesplnil podmienky „dozoru“ nad svojou osobou. V praxi máme totiž
množstvo odsúdených, ktorým bol uložený probačný dohľad, avšak
ich možnosti obživy sú problematické. Títo odsúdení žijú v zlých
sociálnych podmienkach, a často sú nútení ísť vyhľadať zamestnanie
a zdroje obživy do zahraničia, pričom je pre nich problematické dostavovať sa na stretnutia k PaMÚ zo zahraničia, pretože na to niekedy
ani nemajú finančné prostriedky.
Preto by mala byť probácia zameraná nielen na občasnú návštevu odsúdeného u PaMÚ, ale táto kontrola by mala byť kontinuálna
a trvalá a mala by byť realizovaná aj inými prostriedkami, ako len
osobnými návštevami. V rámci kontroly by teda PaMÚ mal zabezpečovať správy o odsúdenom z jeho sociálneho okolia, tak ako mu to
ukladá § 3 ods. 1 písm. a) ZPaMÚ. K tomuto zákonu totiž treba kriticky vysloviť, že obsahuje výpočet činností PaMÚ veľmi stroho
a skôr vo všeobecnej rovine, preto nie je možné jednoznačne defino162

Ust. § 6 ods. 4 ZPaMÚ.
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vať, čo má vlastne PaMÚ počas probácie robiť. K jeho povinnostiam
možno uviesť toto:
‒ robí kontrolu, organizovanie a výkon probačných programov
u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (§ 2 ods. 1 písm. a/
bod 1 ZPaMÚ),
‒ vykonáva kontrolu uložených trestov alebo obmedzení, ktorých
súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad (§ 2 ods. 1 písm.
a/ bod 2 ZPaMÚ),
‒ pomáha obvinenému, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré sú mu uložené rozhodnutím prokurátora
alebo súdu v trestnom konaní (§ 2 ods. 1 písm. a/ bod 7
ZPaMÚ),
‒ obstaráva podklady týkajúce sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom a pracovnom prostredí (§ 3 ods. 1 písm. a/
ZPaMÚ),
‒ vykonáva dohľad nad správaním sa obvineného v priebehu
skúšobnej doby a kontrolu výkonu trestov nespojených s odňatím slobody (§ 3 ods. 1 písm. d/ ZPaMÚ),
‒ uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšie úkony
v trestnom konaní (§ 3 ods. 1 písm. e/ ZPaMÚ),
‒ je oprávnený získavať informácie a poznatky o osobe obvineného a stanoviská poškodeného, ktoré sú významné pre rozhodnutie súdu alebo prokurátora (§ 3 ods. 4 ZPaMÚ),
‒ postupuje v súčinnosti s orgánmi sociálneho zabezpečenia, so
školami a školskými zariadeniami, zdravotníckymi zariadeniami, s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, so záujmovými združeniami občanov, s nadáciami a ďalšími inštitúciami, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby
(§ 4 ods. 1 ZPaMÚ),
‒ je oprávnený obracať sa na štátne orgány, obce, iné právnické
osoby a fyzické osoby so žiadosťou o poskytnutie potrebných
údajov (§ 4 ods. 2 ZPaMÚ),
‒ pri výkone svojej funkcie je povinný riadiť sa pokynmi predsedu súdneho senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora; tieto pokyny nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie (§ 6 ods. 2 ZPaMÚ),
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‒ ak poruší obvinený, nad ktorým vykonáva dohľad PaMÚ,
podmienky obmedzení alebo povinnosti, informuje o tom PaMÚ predsedu senátu alebo samosudcu, v prípravnom konaní
prokurátora (§ 6 ods. 7 ZPaMÚ),
‒ má právo pri výkone svojej činnosti nahliadať do trestných spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, prípadne kópie (§ 6
ods. 8 ZPaMÚ).
Celkovo možno konštatovať, že čo sa týka výkonu probácie,
zákon stanovuje pre PaMÚ len veľmi málo konkrétnych povinností.
Toto považujeme za nedostatok, ktorý v praxi spôsobuje, že PaMÚ
majú síce oprávnenia na získavanie informácií, ale ak ich nevyužijú,
nie je to vlastne nijaké porušenie ich povinností. Jediná konkrétna
povinnosť stanovená zákonom je nahlasovať sudcovi alebo prokurátorovi zistené porušenie obmedzení a povinností obvineného. Zákon
však nijako nešpecifikuje, ako sa to PaMÚ dozvie, ak to nebude sám
iniciatívne zisťovať. Aj preto je potrebné v tomto smere rozšíriť ustanovenia ZPaMÚ o konkrétne povinnosti probačného a mediačného
úradníka, pri výkone probácie, o. i. zakotviť povinnosť zisťovať určité informácie o obvinenom, prípadne konať povinné neohlásené
návštevy u obvineného za účelom zistenia pomerov, v akých žije,
resp. zakotviť povinnosť zisťovania „miestnych pomerov“ života
obvineného.
Konkrétnejšie povinnosti PaMÚ by bolo možné odvodiť výlučne od § 418 ods. 1 TP, ktorý ustanovuje, že súd zisťuje najmä, ako
odsúdený plní povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z uloženého
probačného dohľadu; na ten účel robí najmä písomné dožiadania
adresované orgánom štátnej správy alebo obci, záujmovému
združeniu občanov v mieste bydliska odsúdeného a zamestnávateľovi odsúdeného. Pred vydaním rozhodnutia si súd vždy vyžiada
z registra trestov odpis registra trestov odsúdeného, od útvaru Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený pobyt, správu
o tom, či sa nevedie proti nemu trestné stíhanie, a od orgánu, ktorý prejednáva priestupky, či odsúdený nebol v skúšobnej dobe
postihnutý za obdobný priestupok.
Aj tieto povinnosti sú však skôr usmerňujúce, než že by boli
pevne zakotvené ako obligatórne. Ako je možné vidieť z formulácie
ustanovenia § 418 ods. 1 TP, súd robí „najmä“ dožiadania, t. j. ide
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o exemplifikatívny výpočet toho, čo súd môže urobiť s cieľom zistiť
pomery obvineného (odsúdeného), ale nejde výslovne o obligatórnu
podmienku, a v zásade nevykonanie týchto dožiadaní a úkonov
Trestný poriadok nepostihuje žiadnou konkrétnou sankciou. Aj
z tohto dôvodu sa domnievame, že výkon probácie a konkrétne formy
dozoru nad odsúdeným nie sú v súčasnosti dostatočne upravené zákonom. Bolo by potrebné v tejto časti právnu úpravu rozšíriť a bližšie
konkretizovať, aby osvedčenie alebo neosvedčenie sa odsúdeného
v skúšobnej dobe stálo na skutočnom hodnotení jeho života, osoby
a účasti na verejnom živote a aby nešlo len o dodržanie alebo nedodržanie „termínov stretnutí“ u PaMÚ. Ak totiž nebude kontrola vykonávaná PaMÚ konkrétnejšie definovaná v právnych predpisoch, za
súčasnej právnej úpravy je bez nariadenia technických prostriedkov
kontroly vlastne takmer zbytočná.

3.2.5

Recidíva po prepustení z VTOS

V kontexte vyššie načrtnutých problémov je potrebné poukázať
aj na opakovanú recidívu páchateľov, ktorí boli už v minulosti odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody. Nie je vôbec žiadnou
novinkou, že niektorí „odsúdenci“ majú v registri trestov aj viac ako
10 záznamov, niektorí sa blížia aj k 20-ke. Veľakrát ide o odsúdených, ktorí v minulosti už minimálne raz absolvovali nepodmienečný
trest, pretože pri takom počte záznamov nie je možné, aby boli neustále ukladané iba alternatívne tresty. V zmysle § 34 ods. 1 TZ
v súlade s účelom trestu je potrebné, aby uložený trest zabránil páchateľovi v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvoril podmienky na jeho
výchovu k tomu, aby viedol riadny život. Ak neplnia svoj účel alternatívne tresty a podmienečný trest odňatia slobody, je nevyhnutné
pristúpiť k nepodmienečnému trestu, kde je odsúdený pod neustálym
dohľadom, dozorom a pôsobia naňho kontinuálne prevýchovné mechanizmy.
Samotná skutočnosť, že odsúdení aj po vykonaní nepodmienečného trestu opätovne páchajú trestnú činnosť, naznačuje, že doposiaľ vykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody nie sú pre týchto páchateľov dostačujúce. Keďže nepodmienečný trest odňatia slo175

body predstavuje v súčasnosti najprísnejší ukladaný trest, je možné
sprísňovať pri ďalšom odsúdení iba jeho výmeru. Štandardne však je
táto výmera stanovená trestnou sadzbou v osobitnej časti Trestného
zákona a súd je limitovaný hornou hranicou tejto sadzby.
Pokusom o ukladanie prísnejších trestov pre páchateľov, ktorí
sa dopustili opakovaného spáchania trestného činu, je napr.
‒ § 38 ods. 4 TZ, ktorý zvyšuje dolnú hranicu trestnej sadzby
o 1/3 v prípade, ak je prevaha priťažujúcich okolností, pričom
jednou z priťažujúcich okolností je aj to, že páchateľ spáchal
viac trestných činov (§ 37 písm. h/ TZ), teda táto okolnosť môže priniesť páchateľovi prísnejší trest,
‒ § 38 ods. 5 a 6 TZ, ktoré stanovujú, že pri opätovnom spáchaní
zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom stanovenej trestnej
sadzby o jednu polovicu a pri opätovnom spáchaní obzvlášť
závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom stanovenej trestnej sadzby o dve tretiny,
‒ § 41 ods. 2 TZ, ktorý ustanovuje, že ak súd ukladá úhrnný trest
odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov,
z ktorých aspoň jeden je zločinom spáchaných dvoma alebo
viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby
odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného
o jednu tretinu.
Jediná možnosť, ako sa dostať nad hornú hranicu trestnej sadzby, je teda súbeh viacerých trestných činov spáchaných viacerými
skutkami, a v tom prípade sa aplikuje asperačná zásada (§ 41 ods. 2
TZ) a zostrenie hornej hranice trestnej sadzby. Ak však páchateľ pácha opakovane trestný čin a vždy je zaň potrestaný v samostatnom
konaní a nejde o súbeh (teda ide o recidívu), resp. ak pácha výlučne
prečiny, je hornou hranicou vždy hranica ustanovená v osobitnej časti
Trestného zákona. Príkladom je opätovné páchanie prečinu krádeže
podľa § 212 ods. 1 TZ. V tomto prípade aj nekonečne veľa prečinov
krádeží spáchaných v súbehu neprinesie páchateľovi vyšší trest ako 2
roky. Aj po vykonaní tohto trestu a opakovanom spáchaní krádeže
alebo viacerých krádeží bude trest zasa maximálne vo výmere 2 roky,
pretože žiadne zo sprísňujúcich ustanovení v tomto prípade nedáva
prísnejšie možnosti potrestania páchateľa.
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V tomto prípade je potrebné sa zamýšľať nad tým, či takýmto
páchateľom umožniť podmienečné prepustenie z výkonu novo uložených nepodmienečných trestov. Je totiž predpoklad, že tieto osoby si
nutne musia vykonať celý tento trest, keďže ani v minulosti ukladané
tresty neboli dostačujúce na to, aby ich odradili od spáchania ďalšieho trestného činu.
V tomto prípade je na mieste analogické ustanovenie, ako je
uvedené v § 68 ods. 5 TZ, ktorý stanovuje, že opätovné podmienečné
prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné. Zastávame názor, že páchateľ, ktorý v minulosti vykonal nepodmienečný trest odňatia slobody a dopustil sa opätovne trestného činu v rámci skúšobnej
doby podmienečného prepustenia, alebo sa ho dopustil síce po skončení tejto skúšobnej doby, ale sa mu ukladá opätovne nepodmienečný
trest za nový trestný čin, by mohol mať podmienečné prepustenie aj
z nového trestu zakázané. Ide totiž o páchateľov, ktorí sa dopustili
trestného činu buď vo veľmi krátkej dobe po podmienečnom prepustení (v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia), alebo sa síce
dopustili trestného činu po dlhšej dobe po prepustení z VTOS, avšak
išlo o natoľko závažné konanie, že je opätovne potrebné prikročiť
uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody. V tomto prípade je
zrejmé, že takýto odsúdený by si mal vykonať obligatórne celú dĺžku
uloženého nového trestu, pretože predchádzajúci trest na neho nemal
dostatočný prevýchovný účinok. Samozrejme, je možné modifikovať,
po ktorom uloženom nepodmienečnom treste by malo byť odsúdenému odopreté právo žiadať o podmienečné prepustenie, resp. by mohlo
byť toto ustanovenie kombinované s možnosťou súdu rozhodnúť
v rámci uloženia trestu, že podmienečné prepustenie z výkonu tohto
trestu nie je možné, pričom pred takýmto rozhodnutím by si súd nechal vypracovať aktuálny posudok psychológa o možnosti prevýchovy odsúdeného a o možnosti jeho sociálneho zlyhania. Je však potrebné nastaviť prísnejší režim pre podmienečné prepustenia takých
páchateľov, ktorí zjavne nespĺňajú podmienky na podmienečné prepustenie a odbremeniť tak súdy od žiadostí takýchto páchateľov, ktorí
si v zmysle aktuálnej právnej úpravy môžu podávať každý rok žiadosť o podmienečné prepustenie v zmysle § 415 ods. 1 TP, aj keď
o nej z racionálneho hľadiska nie je možné kladne rozhodnúť. Preto
by bolo vhodné eliminovať takéto žiadosti aj s ohľadom na to, aby sa
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ani náhodou nemohlo stať, že im je nakoniec predsa len vyhovené.
Právna úprava v tomto kontexte vyžaduje prehodnotenie a v nadväznosti na tieto úvahy je potrebné zakotviť do právneho poriadku konkrétnejšie postupy, ako diferencovať, v ktorých prípadoch je možné
podmienečné prepustenie, v ktorých by malo byť obmedzené, na akú
dlhú dobu, prípadne v ktorých by malo byť úplne vylúčené.163

3.2.6

Asperačná zásada „po novom“

Dňa 28. 11. 2012 rozhodol Ústavný súd SR v konaní sp. zn.
PL. ÚS 106/2011 nálezom, že vtedajšie ustanovenie § 41 ods. 2 TZ
v znení účinnom do 21. 6. 2013 v časti textu „súd uloží páchateľovi
trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 164 Na
základe takto vysloveného záveru Ústavného súdu SR zostala asperačná zásada v Trestnom zákone mierne „oklieštená“ a pri jej aplikácií sa po 21. 6. 2013 už len zvyšuje horná hranica trestnej sadzby,
pričom dolná ostáva nezmenená. V tejto súvislosti začalo v poslednej
dobe zo strany súdov dochádzať k účelovému výkladu ustanovenia
§ 38 ods. 7 TZ, resp. ustanovenia § 38 ods. 1 TZ (zásada ne bis in
idem).
V prípade, že je priestor pre uloženie trestu za použitia asperačnej zásady, t. j. s využitím § 41 ods. 2 TZ, tak súd automaticky
nepriznáva priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ o tom, že
páchateľ „spáchal viac trestných činov“, pretože by inak išlo o dvojnásobné pripočítanie tejto okolnosti aj v rámci § 38 TZ, aj v rámci
§ 41 TZ.
163
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V tomto smere je potrebné zvážiť a poukázať aj na Rozsudok Veľkého senátu
Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vinter a ostatní proti Spojenému kráľovstvu (sťažnosť č. 66069/09, 130/10 a 3896/10) – rozhodnutie vydané dňa 9. 7.
2013, v ktorom Európsky súd pre ľudské práva sa v predmetnom rozhodnutí vyslovil tak, že trest odňatia slobody na dživotie je v slade s článkom 3 Dhovoru len
za predpoladu, že umožňuje, za určitých podmienok, prieskum a prípadne aj prpustenie osoby z výkonu trestu. K tomu bližšie pozri online na:
http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a253-rozsudok-velkeho-senatu-eslp-voveci-vinter-a-ostatni-proti-spojenemu-kralovstvu.
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 zo dňa 28. 11. 2012, s. 1.
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Z uvedeného dôvodu v praxi potom môže nastať prípad, kedy
odhliadnutím od priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. h) TZ dôjde
namiesto prevahy priťažujúcich okolností k vyrovnanému počtu poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, a teda k „nezvýšeniu“ trestnej
sadzby podľa § 38 ods. 4 TZ. Potom môže nastať aj situácia, ako
v prípade rozsudku Okresného súdu Malacky, sp. zn. 1T 181/2016 zo
dňa 14. 8. 2017:
Okresný súd Malacky uznal obžalovaného vinným za pokračujúci zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. b), ods. 4 písm.
b) TZ v bode 1, v súbehu s prečinom neoprávneného zásahu do práva
k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 ods. 2 TZ,
v bode 2, v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa
§ 194 ods. 1 TZ, a uložil mu podľa § 212 ods. 4 TZ s poukazom na §
36 písm. l), § 37 písm. m), § 38 ods. 7 TZ, za použitia § 42 ods. 1 TZ
súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky. Zároveň bol podľa § 42
ods. 2 TZ zrušený výrok o treste rozsudku Okresného súdu Malacky
zo dňa 19. 10. 2016, sp. zn. 3T 11/2016, v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2To 39/2017 zo dňa 19. 4. 2017, ako
aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce,
ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v prípade trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 4 TZ je trestná sadzba v rozmedzí 3 roky
až 10 rokov, teda súd uložil páchateľovi trest na dolnej hranici trestnej sadzby, pričom horná hranica tejto trestnej sadzby sa s poukazom
na § 41 ods. 2 TZ ešte zvýšila o jednu tretinu, čo je 13 rokov a 4 mesiace.165
V prípade, že by páchateľovi nebol uložený trest za použitia
§ 42 ods. 1 TZ s poukazom na § 41 ods. 2 TZ, musela by mu byť započítaná priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ, t. j. že „spáchal
viac trestných činov“, a teda v tomto konkrétnom prípade by u neho
prevažovali priťažujúce okolnosti a prichádzala by do úvahy aplikácia
§ 38 ods. 4 TZ a zvýšenie dolnej hranice o jednu tretinu. Takto upravená dolná hranica trestnej sadzby by bola 5 rokov a 4 mesiace.
165

V tomto prípade sa pre zvýšenie trestnej sadzby nepoužije § 38 TZ, t. j. zvýšenie
nastáva len v rámci hornej hranice trestnej sadzby, čo je 10 rokov/3 = 120/3 = 40
mesiacov, t. j. výsledné zvýšenie trestnej sadzby nastane o 3 roky a 4 mesiace.
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Je potrebné v tejto súvislosti poukázať na fakt, že účelom asperačnej zásady malo byť sprísnenie postihu páchateľa, nie jeho zvýhodnenie. Ak by teda bez použitia asperačnej zásady prichádzal do
úvahy trest na dolnej hranici 5 rokov a 4 mesiace, nemal by trest pri
použití asperačnej zásady byť miernejší ako tento trest. Uvedené aplikačné pravidlo možno odvodiť aj od znenia § 38 ods. 7 TZ: „Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený
úhrnný trest alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2 alebo podľa § 42,
ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.“
Znenie § 38 ods. 7 TZ preferuje použitie asperácie pred sprísnením trestnej sadzby priťažujúcimi okolnosťami, pretože zatiaľčo
v prípade sprísnenia dolnej hranice trestnej sadzby podľa § 38 ods. 4
TZ dôjde k zvýšeniu tejto hranice „len“ o jednu tretinu, v minulosti to
bolo v prípade aplikácie asperačnej zásady podľa § 41 ods. 2 TZ
v znení účinnom do 21. 6. 2013 „nad jednu polovicu takto určenej
trestnej sadzby“, t. j. de facto došlo k zvýšeniu dolnej hranice o jednu
polovicu.
V minulosti teda mohlo dôjsť k situácii, kedy prichádzali do
úvahy obe zvýšenia „dolných hraníc“ trestných sadzieb podľa oboch
ustanovení, aj podľa § 38 ods. 4 TZ, aj podľa § 41 ods. 2 TZ. Práve
túto situáciu riešil § 38 ods. 7 TZ, ktorý predpokladal neaplikovanie
odsekov 4 až 6 v tom prípade, ak sa ukladá zvýšený súhrnný trest
podľa § 42 Trestného zákona a ak by zároveň „súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne“. Týmto ustanovením sa malo podľa predchádzajúcej právnej úpravy zamedziť
dvojitému sprísneniu trestných sadzieb u toho istého obvineného, teda
aby nedochádzalo najprv k zvýšeniu dolnej hranice trestnej sadzby
o jednu tretinu, a potom k uloženiu trestu nad jednu polovicu takto
zvýšenej trestnej sadzby.
Keby sme pripustili pri sadzbe 3 až 10 rokov dvojité zvýšenie
trestnej sadzby podľa oboch zmienených ustanovení, dostali by sme
sa na hranicu 5 rokov a 4 mesiace až 13 rokov a 4 mesiace, kde by
súd podľa starej právnej úpravy ukladal trest „nad jednu polovicu
tejto sadzby“. U páchateľa by tak prichádzal do úvahy trest minimálne vo výmere 9 rokov a 4 mesiace, čo je zásadný rozdiel oproti
3 rokom. Preto § 38 ods. 7 TZ upravil, aby sa v tomto prípade neup180

latnili obe zvýšenia, ale iba jedno, a teda to prísnejšie. Takže namiesto sadzby 5 rokov a 4 mesiace, ktorá by vyplynula z prevahy priťažujúcich okolností, súd aplikoval „iba“ zvýšenie cez asperáciu, čo by
bolo pri sadzbe 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace uloženie „nad jednu
polovicu“ v minimálnej sadzbe 8 rokov a 2 mesiace.
Je zrejmé, že podľa pôvodnej právnej úpravy preferovanie asperácie pred priťažujúcimi okolnosťami dospelo od sadzby 5 rokov
a 4 mesiace za použitia § 38 ods. 7 TZ k sadzbe 8 rokov a 2 mesiace,
teda k vyššej trestnej sadzbe.
Z uvedeného jednoznačne vplýva, že cieľom a úmyslom zákonodarcu pri tvorbe právnej úpravy bolo, aby páchatelia pri aplikácii
asperačnej zásady boli potrestaní prísnejšie ako páchatelia s prevahou
priťažujúcich okolností.
Je pravdou, že rozhodnutím Ústavným súdom SR bola zrušená
časť ustanovenia § 41 ods. 2 TZ o ukladaní trestu „nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby“, avšak ani po tejto zmene nemožno
opomínať úmysel zákonodarcu, aby pri splnení okolností, ktoré podmieňujú aplikáciu asperačnej zásady, došlo k prísnejšiemu postihu,
ako v prípade, keď tieto okolnosti splnené nie sú.
V spomínanom konaní Okresného súdu Malacky, sp. zn. 1T
181/2016 (a v mnohých iných podobných prípadoch) však de facto
nedošlo k žiadnemu sprísneniu dolnej hranice trestnej sadzby, a následne došlo k uloženiu trestu len na dolnej hranici tejto nezvýšenej
trestnej sadzby, hoci existovali dôvody jednak na zvýšenie dolnej
hranice cez prevahu priťažujúcich okolností, alebo na aplikáciu asperačnej zásady. Kombináciou dvoch „sprísňovacích“ inštitútov však
v konečnom dôsledku došlo k „zvýhodneniu“ dotyčného odsúdeného,
pretože z pôvodnej sadzby 5 rokov a 4 mesiace sa dostal naspäť na
3 roky a ocitol sa v rovnakej pozícii, ako páchateľ, u ktorého nie je
prevaha priťažujúcich okolností a do úvahy neprichádza aplikácia ani
asperačnej zásady. Uloženie trestu na dolnej hranici sadzby u oboch
kategórií diametrálne odlišných páchateľov možno teda vyhodnotiť
ako neproporcionálne a nespĺňajúce zásady pre ukladanie trestov.
Krajský súd v Bratislave v konaní sp. zn. 1To 126/2017 zo dňa
31. 1. 2018 odvolanie prokurátora podané proti výroku o treste zamietol: „K teoretickým úvahám okresného súdu, vzhľadom na námietky prokurátora ohľadne prevahy priťažujúcich okolností na stra181

ne obžalovaného, senát krajského súdu dodáva, že tým, že u obžalovaného nebola zistená prevaha priťažujúcich okolností, súd nepoužil
ustanovenie § 38 ods. 4 Tr. zák. ( ...) Odvolací súd teda túto časť
uzatvára konštatovaním, že s poukazom na vyššie uvedený rozbor
a vzniknutú situáciu pri zistenom súbehu bolo potrebné obžalovanému XY ukladať súhrnný trest, pri ustálenom nerozhodnom pomere
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností 1:1, teda podľa § 38 ods. 2
Tr. zák., následne bolo potrebné podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. upraviť
trestnú sadzbu aplikáciou tzv. asperačnej zásady a zákonným postupom zvýšiť hornú hranicu trestnej sadzby o jednu tretinu tak, ako to
odôvodnil už prvostupňový súd, vzhľadom na ním citovaný nález
Ústavného súdu SR. Preto zákonný rámec na uloženie tohto trestu
umožňuje ustanovenie § 42 ods. 1 Tr. zák., a to podľa kritérií uvedených v § 41 ods. 2 Tr. zák., pretože všetky zbiehajúce trestné činy sú
prečinmi a v jednom prípade aj zločinom. V súlade so zákonom teda
postupoval súd I. stupňa, keď obžalovanému XY uložil podľa § 42
ods. 1 Tr. zák. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov, čo
pri upravenom rozpätí 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace (tzv. asperačnou zásadou), je na spodnej hranici uvedeného rozpätia. Odvolací
súd zastáva názor, že v danom prípade účel trestu možno dosiahnuť
vzhľadom na osobu obžalovaného a jeho doterajší život a prostredie,
v ktorom žije, ako aj s prihliadnutím na okolnosti tohto konkrétneho
prípadu, aj uložením trestu v danej výmere na jej spodnej hranici.“
Podstatou uvedeného rozhodnutia je, že Krajský súd v Bratislave sa stotožnil s úvahou, podľa ktorej súčasná právna úprava
umožňuje takéto použitie ustanovení a teda uloženie trestu v tomto
prípade v rozpätí 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace prostredníctvom
uplatnenia § 42 ods. 1 TZ, s poukazom na § 41 ods. 2 TZ.
Ako bolo uvedené vyššie, aktuálna rozhodovacia prax súdov
pri použití § 38 ods. 7, § 41 ods. 2 TZ nebola v súlade s vôľou zákonodarcu, ktorý tieto ustanovenia tvoril, a preto je potrebné prikročiť
k zmene jedného alebo druhého ustanovenia v dnešnej dobe tak, aby
sa zabezpečilo, že páchateľ, u ktorého bude predpoklad pre použitie
„asperačnej zásady“, bude postihnutý prísnejšie ako ten, u ktorého je
„len“ prevaha priťažujúcich okolností. Riešením by mohlo byť, ak by
bola aktuálna asperačná zásada úplne vypustená z Trestného zákona.
Táto zásada totiž po zrušujúcom náleze Ústavného súdu SR sp. zn.
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PL. ÚS 106/2011 zo dňa 28. 11. 2012 stratila opodstatnenie, keďže
väčšina súdov sa prikláňa k ukladaniu trestov v dolnej polovici trestnej sadzby alebo dokonca na jej dolnej hranici, čím sa zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby stáva úplne obsolétne. Rozhodnutí, kde je
za použitia asperačnej zásady uložený trest v zvýšenej hornej hranici,
ktorá presahuje pôvodnú hornú hranicu, je zanedbateľný počet v porovnaní s tými, kde sa tak nedeje. Zrušením celej asperačnej zásady
by sa tak situácia dostala do stavu, kedy by súdy museli pripočítať
obligatórne aspoň priťažujúcu okolnosť „spáchal viac trestných činov“ v neprospech páchateľa a došlo by „aspoň“ k prísnejšiemu postihu tohto páchateľa cez ustanovenie § 38 ods. 4 TZ.
Druhou možnosťou je, aby bolo priamo zmenené ustanovenie
§ 38 ods. 7 TZ, ktoré by zohľadnilo existujúci „nedostatok“ aplikačnej praxe a vypustilo by sa. Otázkou však ostáva, či by takáto právna
úprava dosiahla svoj účel, ak by súdy neustále nemuseli prihliadať na
priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ pri ukladaní trestu páchateľovi podľa § 41 ods. 2 TZ, a teda by dosiahli vyrovnaný pomer
poľahčujúcich okolností z dôvodu ukladania trestu podľa § 41 ods. 2
TZ, hoci by mu vôbec prísnejší trest neukladali. Nemožno akceptovať
situáciu, keď je sprísňovacie ustanovenie využívané na miernejšie
potrestanie páchateľa. Potom toto ustanovenie neplní svoj účel a je
potrebné ho vcelku z Trestného zákona vypustiť, alebo podstatným
spôsobom modifikovať, napr. tak, že by sa explicitne zakotvilo do
ust. § 41 ods. 2 TZ, že aj v tomto prípade je potrebné prihliadať na
priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ a uložiť trest so zohľadnením tejto okolnosti.

3.2.7

Ukladanie úhrnného a súhrnného
trestu

„Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré
sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri treste
prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci
úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo
odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dol183

né hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou
hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich.“166
„Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr,
ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný
jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie
úhrnného trestu.“ 167
Je všeobecne akceptovanou skutočnosťou, že úhrnný a súhrnný
trest majú zabezpečiť priaznivejšiu situáciu pre páchateľa vo vzťahu
k výmere trestu.168 Páchateľ, u ktorého sú splnené podmienky na uloženie úhrnného alebo súhrnného trestu, by tak mal byť v konečnom
dôsledku potrestaný miernejšie, ako by bol potrestaný v dvoch samostatných konaniach. V niektorých situáciách je však ukladanie
úhrnného alebo súhrnného trestu pre páchateľa nevýhodnejšie ako
uloženie samostatného trestu. Za nie úplne konzistentnú je možné
považovať právnu úpravu § 38 ods. 4 TZ a ukladanie súhrnného trestu podľa § 41 ods. 1 alebo § 42 ods. 1 TZ v prípade použitia priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. h) TZ – „spáchal viac trestných činov“, ktorá v konečnom dôsledku vyústi do prevahy priťažujúcich
okolností. V praxi sa totiž môže stať napr. takáto situácia:
Páchateľ, ktorý spáchal dva trestné činy krádeže podľa § 212
ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ, ktoré sú v súbehu, môže byť potrestaný za
každý z nich samostatne, pričom v každom z týchto konaní sa mu
bude ukladať trest v rámci trestnej sadzby 6 mesiacov až 3 roky. Ak
by sa mu ukladal v každom konaní trest s vyrovnanými poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami, resp. prevahou poľahčujúcich okolností, je možné, že by v oboch konaniach dostal trest na spodnej hranici trestnej sadzby a teda 2 x 6 mesiacov, t. j. spolu 12 mesiacov.
V prípade, že sa bude ukladať namiesto toho v jednom konaní úhrnný
alebo súhrnný trest, pristúpi k doposiaľ evidovaným poľahčujúcim
a priťažujúcim okolnostiam ďalšia priťažujúca okolnosť, a to podľa
§ 37 písm. h) TZ – „spáchal viac trestných činov“. Pôvodný vyrovnaný stav poľahčujúcich a priťažujúcich okolností sa tak v určitých
166
167
168

Ust. § 41 ods. 2 TZ.
Ust. § 42 ods. 1 TZ.
Pozri napr. MENCEROVÁ, I. 2013. Mnohosť trestnej činnosti. Bratislava : C. H.
Beck, 2013, s. 21-33.
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prípadoch môže zmeniť v neprospech priťažujúcich okolností a tým
pádom k potrebe zvyšovania dolnej sadzby o jednu tretinu, čo je
v tomto prípade posun dolnej hranice trestnej sadzby zo 6 mesiacov
na 16 mesiacov.169
Uloženie súhrnného trestu tak musí byť v minimálnej sadzbe
16 mesiacov, zatiaľ čo pri dvoch samostatných konaniach by to mohlo byť dokopy aj menej, t. j. 12 mesiacov. Za týchto okolností sa teda
môže aplikácia súhrnného trestu, ktorá by mala byť pre páchateľa
priaznivejšou situáciou v porovnaní s dvoma samostatnými konaniami, vlastne zmení na nepriaznivejšiu. Je nelogické, aby sa z „výhody“
stala pre obvineného de facto „nevýhoda“. Pričom takáto situácia
môže nastať aj pri iných trestných činoch, kde je obdobné rozpätie
trestnej sadzby.
S ohľadom na vyššie uvedené by bolo potrebné, aby bola zakotvená pre súd len fakultatívna možnosť uloženia úhrnného alebo
súhrnného trestu, ak je to páchateľovi na prospech, resp. ak súd zamýšľa uložiť páchateľovi taký trest, ktorý zodpovedá príslušným
ustanoveniam. Ak však súd vyhodnotí, že v prípade posudzovania
skutku v samostatnom konaní by mu uložil trest miernejší, potom je
možné zakotviť aj do Trestného zákona možnosť súhrnný alebo
úhrnný trest neuložiť, ak súd je toho názoru, že pre páchateľa postačuje postih dvoma samostatnými miernejšími trestami, než jedným,
ktorý mu vychádza ako zákonný v súvislosti s ukladaním trestu so
zohľadnením § 38 ods. 4 a § 41 ods. 1 alebo § 42 ods. 1 TZ.
Tu však naráža celková idea ukladania trestu na nevhodnosť
právnej úpravy explicitného výpočtu poľahčujúcich a priťažujúcich
okolností, na ktorú poukazujeme v kapitole 3.1.1 a príkazu v podobe
ukladania zvýšeného a zníženého trestu cez ustanovenia § 38 ods. 3
a ods. 4 TZ.
Zároveň by sme na tomto mieste chceli poukázať na iný problém ukladania súhrnného trestu, a to v prípadoch, keď sa vedú oddelené trestné stíhania o trestných činoch, ktoré sú v súbehu, pričom
169

Zvýšenie trestnej sadzby sa realizuje z rozdielu medzi hornou a dolnou hranicou,
t. j. horná hranica (3 roky = 36 mesiacov) mínus dolná hranica (6 mesiacov) = 36
– 6 = 30. Následne je potrebné vypočítať jednu tretinu z 30 mesiacov, čo je 10.
Dolná hranica sa teda zvýši o 10 mesiacov = 6 + 10 = 16 mesiacov.
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jedno z konaní sa vedie extrémne dlho a je skončené až potom, čo je
predchádzajúce konanie skončené dávno a trest odňatia slobody už je
dávno vykonaný.
Uvažujme o „ideálnom“ prípade, že páchateľ sa dopustil dvoch
trestných činov, kde za prvý mu hrozí trest odňatia slobody do 2 rokov (napr. prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 TZ) a za ďalší je možné
uložiť trest odňatia slobody od 3 do 10 rokov (napr. zločin krádeže
podľa § 212 ods. 3 TZ). Ak by sa oba skutky stali v roku 2014, páchateľ by mohol mať uložený za prvý skutok napr. 8 mesiacov nepodmienečného trestu v roku 2015, ktorý by si aj vykonal v tom istom roku. Nie je žiadnou výnimkou, že trestné stíhanie a konanie na
súde prvého stupňa v SR sa vedie aj niekoľko rokov, preto nie je vylúčené, aby sa o druhom skutku rozhodlo až v roku 2019, teda 4 roky
po prepustení odsúdeného z pôvodného trestu vo výmere 8 mesiacov.
Keďže však oba skutky sú v súbehu a boli spáchané pred vyhlásením
rozsudku v prvej veci (§ 42 ods. 1 TZ), páchateľovi prislúcha uloženie „súhrnného trestu“. To znamená, že súd by mal zrušiť výrok
o treste uložený páchateľovi skorším rozsudkom a uložiť mu nový
súhrnný trest. Tento trest však v zmysle § 42 ods. 1 TZ nesmie byť
miernejší, ako bol trest skorším rozsudkom. Z uvedeného vplýva, že
takémuto páchateľovi je potrebné ukladať opätovne nepodmienečný
trest odňatia slobody, a to v minimálnej výmere 3 rokov, ak nebudú
použité žiadne ustanovenia o znížení trestu pod dolnú hranicu trestnej
sadzby. Súd je teda viazaný predchádzajúcim rozsudkom a nemôže
uložiť podmienečný trest s probačným dohľadom, hoci keby odsudzoval páchateľa samostatným trestom, takýto trest by uložiť mohol.
S ohľadom na plynutie času sa niekedy javí uloženie dodatočného
súhnného trestu v nepodmienečnej forme ako príliš prísne. S plynutím času od spáchania trestného činu a s prihliadnutím na skutočnosť,
že páchateľ už vykonal určitú časť nepodmienečného trestu a nedopustil sa po prepustení ďalšieho protiprávneho konania, by bolo možné konštatovať, že na páchateľa v danom čase nie je potrebné pôsobiť
nepodmienečným trestom, pretože môže byť už „prevychovaný“.
Avšak ustanovenia o súhrnnom treste nedávajú súdu inú možnosť,
ako uložiť takýto trest, a to v nepodmienečnej forme. Toto môže
v určitých prípadoch byť v rozpore s § 34 ods. 1 TZ o účele trestu. Aj
s ohľadom na túto argumentáciu sa javí ako vhodné, aby súd mal
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povinnosť ukladať súhrnný trest len v tom prípade, ak je to pre páchateľa priaznivejšie, alebo ak to s ohľadom na všetky okolnosti prípadu
považuje za vhodnejšie.

3.3 Trest domáceho väzenia
3.3.1

Ukladanie trestu domáceho väzenia

Pretrvávajúcim problémom v praxi bol nízky počet uložených
trestov domáceho väzenia. Tento problém bol spojený najmä s technickou náročnosťou pri realizácii tohto trestu (nariadenie elektronického monitoringu) a z toho plynulo uprednostňovanie iných trestov
pred trestom domáceho väzenia. Tieto nedostatky právnej úpravy,
týkajúce sa nedostatočného ukladania trestu domáceho väzenia, sa
snažila odstrániť nedávna novela Trestného zákona s účinnosťou od
1. 8. 2019.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. 7. 2019 bolo totiž možné
ukladať trest domáceho väzenia len za prečiny, pričom v tomto prípade prichádzalo do úvahy aj uloženie iného trestu ako trestu domáceho
väzenia (napr. podmienečný trest odňatia slobody, peňažný trest, trest
povinnej práce). V tejto podobe teda trest domáceho väzenia nepredstavoval reálnu alternatívu pre nepodmienečný trest odňatia slobody,
ale práve naopak – pre podmienečný trest. Súdy sa preto mohli veľmi
jednoducho vyhnúť ukladaniu trestu domáceho väzenia tým, že uložili podmienečný trestu, peňažný trest alebo trest povinnej práce, čím si
„uľahčili prácu“, pretože tieto tresty boli v praxi ľahšie vykonateľné
a pre súd predstavovali menej náročnú realizáciu ďalších úkonov
spojených s výkonom týchto trestov. Aktuálna právna úprava umožňuje ukladať trest domáceho väzenia aj za zločiny s hornou hranicou
10 rokov (§ 53 ods. 2 TZ) a s dolnou hranicou neprevyšujúcou 4 roky
(táto skutočnosť vyplýva z ust. § 53 ods. 2 v nadväznosti na § 53 ods.
1 TZ, ktoré stanovujú, že trest domáceho väzenia je potrebné uložiť
minimálne na dolnej hranici trestnej sadzby a trest domáceho väzenia
je možné uložiť maximálne na 4 roky).
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Na základe novej právnej úpravy tak je možné ukladať trest domáceho väzenia aj v tých prípadoch, keď nie je možné uložiť podmienečný trest odňatia slobody, pretože trestná sadzba prevyšuje maximálnu výmeru podmienečného trestu (3 roky) a zároveň nemožno obísť
uloženie trestu odňatia slobody peňažným trestom, pretože tento možno samostatne uložiť len ak ide o prečin (§ 56 ods. 2 TZ). Zároveň je
potrebné v tejto súvislosti poukázať aj na § 34 ods. 6 TZ, ktorý ukladá
povinnosť uložiť trest odňatia slobody, ak je horná hranica trestnej
sadzby v osobitnej časti TZ vyššia ako 5 rokov, a to v prípadoch, ak
„tento zákon neustanovuje inak“. Aktuálne je teda právna úprava
„ustanovuje inak“ obsiahnutá práve v § 53 TZ, ktorý umožňuje uložiť
trest domáceho väzenia aj vtedy, kde bolo podľa predchádzajúcej právnej úpravy potrebné ukladať trest odňatia slobody.
Trest domáceho väzenia sa tak stal s účinnosťou od 1. 8. 2019
reálnou alternatívou k nepodmienečnému trestu odňatia slobody a obvinený i obhajoba budú mať skutočný záujem na jeho uložení, aby sa
tak obvinený vyhol nepodmienečnému trestu. Z tohto dôvodu bude
sama obhajoba tlačiť na súdy, aby ukladali tieto tresty a očakáva sa, že
tento trest sa stane oveľa populárnejším. Odpoveď na zmenu v praxi
súdov však je možné očakávať až s určitým časovým odstupom.
Na druhej strane, je možné, aby zákonodarca v budúcnosti išiel
ešte ďalej a zaviedol explicitnú možnosť uloženia trestu domáceho
väzenia v prípadoch, keď obvinený v skúšobnej dobe spácha ďalší
trestný čin. Ak bol pri prvom odsúdení uložený odsúdenému podmienečný trest a dôjde k druhému odsúdeniu toho istého páchateľa za
skutok spáchaný v skúšobnej dobe, spravidla je následkom tzv. neosvedčenie sa v skúšobnej dobe, pričom súd nariadi pôvodne podmienečný trest vykonať, t. j. premení ho na trest nepodmienečný. Štandardne sa pri druhom odsúdení ukladá následne nepodmienečný trest.
Ojedinele, ako to uvádzame v podkapitole 3.2.1, dochádza pri druhom odsúdení k uloženiu aj iného trestu, ako nepodmienečného trestu
odňatia slobody, a to peňažného trestu alebo trestu povinnej práce
Deje sa tak preto, aby súd nemusel uložiť ďalší nepodmienečný trest
odňatia slobody, ak sa domnieva, že by to pre daného páchateľa bolo
príliš prísne, pretože súd rozhodujúci v druhej veci implicitne predpokladá premenu predchádzajúcej podmienky na nepodmienečný
trest. Napriek tomu však možno usudzovať, že pri určitých páchate188

ľoch je aj nariadenie premeneného podmienečného trestu príliš prísne
a teda pri vybraných páchateľoch by možno postačilo nariadiť iný
druh trestu namiesto nepodmienečného trestu. Samozrejme, Trestný
zákon umožňuje podľa § 50 ods. 4 TZ, aby sa nenariadil výkon pôvodného podmienečného trestu, aj keď odsúdený dal podnet na jeho
nariadenie. Trestný zákon umožňuje:
‒ ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad a uložiť mu doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 TZ, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život,
‒ primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však o viac ako o dva
roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby
ustanovenej v odseku 1.170
Súdy však pristupujú k týmto opatreniam skôr zriedkavo, a to
najmä v prípade, keď dôvodom nariadenia trestu je menej závažná
okolnosť ako spáchanie nového trestného činu (napr. spáchanie priestupku, nesplnenie povinností a obmedzení uložených pri stanovení
skúšobnej doby).
Trestný zákon by však mohol v týchto prípadoch pristúpiť
k možnosti, aby bol pôvodne podmienečný trest odňatia slobody
premenený na trest domáceho väzenia. Išlo by teda o akýsi „medzistupeň“ medzi podmienečným trestom a nepodmienečným. Táto
právna úprava by mohla byť ešte umocnená tým, že by sa zaviedlo
rozhodovanie o ukladaní spoločného trestu v prípadoch, keď sa rozhoduje o trestnom čine spáchanom v skúšobnej dobe (k tomu pozri
podrobnejšie viac podkapitolu 3.2.1). Súd by tak mohol v druhom
konaní pri rozhodovaní o trestom čine spáchanom v skúšobnej dobe
zrušiť pôvodný podmienečný trest a uložiť za oba skutky trest domáceho väzenia minimálne vo výmere pôvodného podmienečného trestu. Takáto právna úprava by jednoznačne posilnila postavenie domáceho väzenia v systéme trestov a zvýšila by možnosti jeho ukladania
a zároveň by značne zjednodušila celé rozhodovanie o osvedčení sa a
neosvedčení sa v skúšobnej dobe, ktoré by celé odpadlo, ako to bolo
podrobnejšie uvedené v podkapitole 3.2.1.
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Ust. § 50 ods. 4 TZ.
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3.3.2

Premena nepodmienečného trestu
odňatia slobody na trest domáceho
väzenia

Významným inštitútom, ktorý posilnil trest domáceho väzenia, je aj inštitút možnosti premeny trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia (§ 65a TZ), ktorý bol do Trestného zákona zavedený novelou s účinnosťou od 1. 1. 2016. Aktuálne je možné premeniť nepodmienečný trest na trest domáceho väzenia za týchto
podmienok:
‒ odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a správaním preukázal polepšenie (§ 65a ods. 1 písm. a) TZ),
‒ odsúdený vykonal 1/3 trestu odňatia slobody (§ 65a ods. 1
písm. b) TZ),
‒ zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje 3 roky (§ 65a ods. 1 písm. c) TZ),
‒ nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade
výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody (§ 65a ods. 1 písm. d) TZ),
‒ odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest
odňatia slobody (§ 65a ods. 1 písm. e) TZ),
‒ odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody (§ 65a ods. 1 písm. f) TZ),
‒ ide o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou 10 rokov (§ 53 ods. 1 písm. a) TZ, § 53 ods. 2 TZ),
‒ vzhľadom na povahu trestného činu, osobu a pomery páchateľa
je takáto forma výkonu zvyšku trestu postačujúca (§ 53 ods. 1
písm. a) TZ),
‒ páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne
potrebnú súčinnosť (§ 53 ods. 1 písm. b) TZ),
‒ sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami (§ 53 ods. 1 písm. c) TZ),
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‒ návrh na premenu podá riaditeľ ústavu na výkon trestu, kde sa
trest odňatia slobody vykonáva (§ 414a ods. 1 TP),
Treba poukázať na skutočnosť, že aktuálna novela
č. 214/2019 Z. z. sa nedotkla ustanovenia § 65a TZ, hoci tento
priamo nadväzoval na právnu úpravu obsiahnutú v § 53 TZ. Nie je
teda jasné, prečo zákonodarca nezvolil zvýšenie výmery nevykonaného nepodmienečného trestu odňatia slobody aj v tomto prípade,
keď sa de facto zvýšila možnosť uloženia trestu domáceho väzenia
až na 4 roky. Pôvodná právna úprava trestu domáceho väzenia rátala
s ukladaním trestu až na 2 roky, pričom pri premene nevykonaného
nepodmienečného trestu odňatia slobody bolo možné premeniť trest
až vo výmere 3 roky, teda vo výmere dlhšej, ako bola maximálne
výmera pre ukladanie trestu domáceho väzenia. Aktuálne, keď je
možné uložiť trest domáceho väzenia vo výmere až 4 roky, bolo
teda primerane potrebné upraviť aj možnosť premeny nevykonaného nepodmienečného trestu odňatia slobody minimálne na výmeru
4 roky.
Aktuálne je však takisto tento inštitút otvorený pre oveľa väčšie množstvo odsúdených vo VTOS a zvýšila sa aj jeho atraktivita
a použiteľnosť, pretože podľa predchádzajúcej právnej úpravy nebol
príliš využívaný, pretože mohol byť uložený iba páchateľom prečinov, ktorí potrebovali do podmienečného prepustenia vykonať 1/2
trestu a do premeny trestu na domáce väzenia 1/3 trestu. Tieto hodnoty sa natoľko nelíšili, resp. natoľko sa k sebe približovali, že odsúdeným bolo výhodnejšie radšej vykonať 1/2 trestu a odísť
z VTOS na podmienečné prepustenia bez výraznejších obmedzení
a ďalšieho sledovania svojej osoby, než po 1/3 ísť vykonávať trest
domáceho väzenia, ktorý bude trvať po zostávajúci zvyšok trestu, čo
mohli byť aj 3 roky podľa § 65a TZ. Ak teda páchateľ odsúdený na
5 rokov vykonal 2 roky, vykonal predpísanú minimálnu hranicu 1/3
trestu a zostávali mu tie 3 roky, ktoré predpokladalo ust. § 65a TZ,
tak mohol ísť na ďalšie 3 roky do domáceho väzenia, alebo počkať
ďalších 6 mesiacov vo VTOS a požiadať o podmienečné prepustenie a zvyšných 2,5 roka stráviť mimo domáceho väzenia. Preto táto
možnosť nebola pre odsúdených príliš lukratívna.
Aktuálne teda môže byť prepustený do domáceho väzenia aj
páchateľ odsúdený za zločin, ktorý by inak mohol požiadať o pod191

mienečné prepustenie až po 2/3 vykonaného trestu (§ 66 ods. 1
písm. b) TZ). 171
Uvažujme o situácii, kde páchateľ je odsúdený za zločin napr.
na trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov. Tento páchateľ bude
môcť už po polovici vykonaného trestu požiadať cez riaditeľa príslušného ústavu o premenu na trest domáceho väzenia, pretože mu
budú zostávať presne 3 roky do skončenia trestu, teda splní podmienku podľa § 65a ods. 1 písm. c) TZ. Do podmienečného prepustenia by
však musel vykonať minimálne ďalší 1 rok trestu, teda pre túto kategóriu odsúdených bude možnosť prepustenia do domáceho väzenia
zaujímavou.
Aktuálne môže byť prepustený do domáceho väzenia aj páchateľ odsúdený napr. na 9 rokov, pričom po vykonaní 1/3 by mohol cez
riaditeľa ústavu požiadať o prepustenie do domáceho väzenia, avšak
v tom čase mu bude stále zostávať ešte 6 rokov trestu, a teda nebude
môcť dôjsť k premene na trest domáceho väzenia. Po odsedení ďalších 3 rokov by takýto odsúdený mohol síce byť prepustený do domáceho väzenia, lebo už mu budú zostávať len 3 roky trestu, avšak
tým zároveň splnil aj podmienky pre podmienečné prepustenie, preto
sa takýto páchateľ nebude usilovať o premenu na trest domáceho
väzenia, ale bude žiadať o podmienečné prepustenie. Ak chce zákonodarca otvoriť možnosť premeny zvyšku nevykonaného nepodmienečného trestu na trest domáceho väzenia, bude musieť zvýšiť výmeru trestu, pri ktorej je možné navrhovať premenu trestu zvyšku nevykonaného nepodmienečného trestu na trest domáceho väzenia, aspoň
na 4 roky.
Celkovo tak možno konštatovať, že najlukratívnejšie bude
prepustenie do domáceho väzenia pre tých páchateľov zločinov,
ktorí po 1/3 vykonaného trestu budú mať zostatok trestu 3 roky
a menší a budú teda môcť požiadať o premenu na trest domáceho
väzenia ihneď po vykonaní príslušnej 1/3 trestu. Najideálnejšia situácia bude v prípade páchateľov odsúdených na 4,5 roka, kde po
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Nasledujúce úvahy počítajú so situáciou, že nedošlo k využitiu možnosti podľa
§ 66 ods. 1 písm. c) TZ, kde návrh na podmienečné prepustenie osoby odsúdenej
za zločin po 1/2 vykonaného trestu môže podať v zmysle § 415 ods. 2 TP len riaditeľ ústavu, v ktorom sa trest vykonáva.
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vykonaní 1/3 trestu, t.j. 1,5 roka bude môcť byť odsúdený ihneď
prepustený do domáceho väzenia, zatiaľ čo pre podmienečné prepustenie by v zmysle § 66 ods. 1 písm. b) TZ musel čakať ďalšieho
1,5 roka vo výkone trestu.
Pri ostatných páchateľoch zločinov odsúdených na kratší alebo dlhší trest ako 4,5 roka sa časový rozdiel medzi možnosťou
podmienečného prepustenia a premenou na trest domáceho väzenia
znižuje. Napr. pri páchateľovi odsúdenom na 4 roky (48 mesiacov)
za zločin bude možnosť premeny na trest domáceho väzenia po 16
mesiacoch, avšak na podmienečné prepustenie by musel čakať už
iba ďalších 16 mesiacov, t. j. menej ako 1,5 roka. Rovnako tak páchateľ odsúdený na 5 rokov (60 mesiacov) za zločin bude mať možnosť premeny na trest domáceho väzenia až po 24 mesiacoch (vtedy
mu budú zostávať predpísané 3 roky trestu), avšak na podmienečné
prepustenie by musel čakať takisto už iba ďalších 16 mesiacov, t. j.
menej ako 1,5 roka. Teda skracovaním, resp. predlžovaním trestu od
ideálnej hranice trestu 4,5 roka sa bude vôľa odsúdených na premenu trestu domáceho väzenia opäť znižovať a bude narastať vôľa
počkať na možnosť podmienečného prepustenia. Túto situáciu by
mohol zákonodarca zmeniť tým, že by zvýšil v § 65a ods. 1 písm. c)
TZ dobu zostávajúceho nevykonaného trestu, ktorý možno premeniť
na trest domáceho väzenia.
Rovnako tak je potrebné podotknúť, že ani terajšia novela
s účinnosťou od 1. 8. 2019 nezmenila návrhové oprávnenia vo vzťahu
k premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia a
táto možnosť ostala výlučne riaditeľovi ústavu, kde sa trest odňatia
slobody vykonáva (§ 414a ods. 1 TP). Takáto právna úprava je pomerne nelogická, ak chcel zákonodarca týmto spôsobom zvýšiť použiteľnosť trestu domáceho väzenia v praxi. Odporúčame, aby bola
táto možnosť daná aj samotnému odsúdenému, pretože v konečnom
dôsledku by v zmysle § 63 ZVTOS riaditeľ ústavu podával pre súd
hodnotenie odsúdeného so svojím stanoviskom k takejto zmene.
Podmienky by teda mali byť nastavené ekvivalentne ako pri podmienečnom prepustení z VTOS, aby sám odsúdený mohol podávať návrh
na premenu trestu na trest domáceho väzenia a zároveň aby mohol
v prípade neúspešnosti návrhu tento v určitom intervale zopakovať,
pričom interval by musel byť kratší ako pri podmienečnom prepuste193

ní, aby neodradil odsúdených od podávania nových žiadostí na premenu trestu na domáce väzenie, pretože inak by prax opäť čelila
problému presunu „žiadostí o premenu trestu na trest domáceho väzenia“ do sféry „žiadostí o podmienečné prepustenie“.
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Záver
Medzi základné otázky, od ktorých sa odvíjala naša analýza,
hodnotenie a následné úvahy de lege ferenda v rámci trestných sankcií, patrili nasledovné:
1. V akom rozsahu sa restoratívna justícia v porovnaní s tradičnými
formami trestania zúčastňuje na eliminácii kriminality a ako vidíme tento stav v budúcnosti pri zavedení monitoringu odsúdených technickými prostriedkami?
2. V akom rozsahu vidíme podiel restoratívnej justície v porovnaní
s tradičným výkonom spravodlivosti na prevencii trestnej činnosti?
3. Aký vplyv na recidívu odsúdeného má tradičný trest odňatia
slobody v zmysle retributívnej justície v porovnaní s alternatívnymi trestami?
4. Akú podobu by mala nadobudnúť restoratívna intervencia v súvislosti s prípadnou budúcou trestnou činnosťou odsúdeného?
Pre naplnenie uvedených cieľov sa členovia riešiteľského kolektívu zamerali na zhromažďovanie štatistických informácií z verejne prístupných zdrojov Ministerstva spravodlivosti SR a Generálnej
prokuratúry SR, ale aj z interných zdrojov Zboru väzenskej a justičnej
stráže, okresných súdov a krajských súdov. Okrem štatistických údajov boli získané aj informácie z rozhodnutí a spisov súdov SR, konkrétne o ukladaných trestoch. V spolupráci so ZVJS boli analyzované
aj podklady a okolnosti týkajúce sa podmienečného prepustenia. Paralelne so získavaním štatistických informácií a písomných podkladov riešitelia uskutočnili aj návštevy zariadení, v ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody, aby sa priamo oboznámili so špecifickými
problémami výkonu trestu odňatia slobody. Stretli sa so sudcami,
prokurátormi, probačnými a mediačnými úradníkmi s cieľom získavania empirických skúseností z oblasti ukladania a výkonu trestov
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nespojených s odňatím slobody, zoznámenia sa s problémami spojenými s týmito alternatívnymi trestami, s výkonom podmienečných
trestov a tiež s cieľom získania praktických znalostí o práci probačných a mediačných úradníkov a o dohľade nad výkonom trestov,
pričom zisťovanie prebiehalo aj formou dotazníkového výskumu,
ktorého výsledky sú prezentované v kapitole 2 tejto monografie.
Zhromažďovanie informácií sa týkalo aj teoretických poznatkov z odbornej a vedeckej literatúry a získavania údajov prostredníctvom konzultácií s odborníkmi z vedeckého a univerzitného prostredia na domácej pôde i v zahraničí. Riešitelia prezentovali svoje čiastkové zistenia na stránkach odborných a vedeckých časopisov
a v zborníkoch z konferencií, a to jednak v domácom prostredí, ale aj
v zahraničí a v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie, kde mali
možnosť sa stretnúť so zástupcami z rôznych aplikačných sfér, ale aj
s predstaviteľmi iných univerzít Slovenska i zo zahraničia, aby svoje
zistenia konfrontovali s inými odborníkmi, a tie tak podliehali kritickému preverovaniu nielen zo strany samotných riešiteľov, ale aj odbornej verejnosti a partnerských vedeckých pracovísk a univerzít.
Následne došlo k sumarizácii získaných poznatkov a abstrahovaniu relevantných informácií z dostupných podkladov, prebehala
analýza dát, ktoré podliehali kritickému vyhodnoteniu a logickým
myšlienkovým postupom, kombinovaným s teoretickými poznatkami,
takže v záverečnej etape bolo možné na základe týchto údajov formulovať výstupy a výsledky projektu.
Na základe takto sformulovaných podstatných návrhov boli potom výsledky a závery uvedené v záverečnej kapitole 3 tejto monografie, v nich sa výsledky výskumu pretavili do konkrétnych návrhov
a odporúčaní na zmenu legislatívy v oblasti trestného práva, najmä
hmotného.
Riešitelia dokázali identifikovať nasledovné kľúčové oblasti,
na ktoré poukázali teoretici i odborníci z praxe:
a) Je potrebné rozšíriť rozhodovaciu a návrhovú právomoc ZVJS
pri podmienečnom prepustení, dať možnosť podania návrhu
a rozhodnutia o podmienečnom prepustení pred termínom určeným v Trestnom zákone, resp umožniť rozhodovanie inému orgánu, než je súd. V rámci Trestného zákona, prípadne iných
všeobecno-záväzných predpisov (ZVTOS) by mala byť vyselek196

tovaná skupina odsúdených, pre ktorých by takáto možnosť nebola prístupná (napr. podľa druhu trestného činu, stupňa recidívy
a pod.);
b) Zvýšiť zapojenie odborníkov z praxe, ktorí sa zaoberajú prácou
s odsúdenými, (pracovníci ZVJS, pedagógovia, psychológova,
PaMÚ), sú najbližšie k odsúdenému a majú možnosť najlepšie
vyhodnotiť, či daný odsúdený napĺňa prognózu sociálnej resocializácie, a teda či je jeho ďalší výkon trestu potrebný pre
ochranu spoločnosti a pre jeho prevýchovu. Na základe ich odporúčaní a posudkov by mal rozhodujúci orgán dospieť k záveru
o vhodnosti alebo nevhodnosti podmienečného prepustenia
u konkrétneho odsúdeného. K pozítívnemu výsledku by tiež prispela väčšia informovanosť súdov o otázkach aplikácie VTOS,
aby sudcovia mali možnosť zúčastňovať sa návštev v zariadeniach ÚVTOS a aby pre rozhodovanie o podmienečnom prepustení získali informácie bezprostredným sledovaním uvedených
postupov vo VTOS. Informovať súdy o individuálnych konkrétnych prípadoch „neprevychovateľných“ väzňov a o spôsobe
práce s nimi, a tiež o prípadoch pozitívnej spolupráce s väzňami;
c) Dosiahnutie zmeny vonkajšej diferenciácie VTOS. V SR o nej
zásadne rozhoduje súd (§ 9 ods. 4 ZVTOS). V niektorých krajinách vonkajšiu diferenciáciu určuje síce prvotne súd, ale priepustnosť medzi jednotlivými stupňami stráženia je na vedení
väznice. Dokonca v niektorých krajinách súd určí len výšku trestu a centrálne vedenie väzenských zariadení rozhodne o umiestnení odsúdeného podľa jednotlivých rizík, tzv. risk management. Riešitelia na základe vykonaného výskumu dospeli k záveru, že by bolo vhodné zvážiť, či by nebolo možné rozhodovať
o zaradení odsúdeného do jednotlivých stupňov stráženia po určitom časovom období riaditeľom ÚVTOS namiesto súdom.
Opätovne je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že jedine personál pracujúci s odsúdeným má priame skúsenosti s týmto odsúdeným a najlepšie vie zvážiť, ktoré prvky VTOS je potrebné
naňho aplikovať.
d) Výsledkom do budúcnosti by mohlo byť aj vytvorenie štandardizovaných programov vo VTOS, zameraných na trestný čin
(napr. pre odsúdených za násilie páchané na ženách, drogovú
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trestnú činnosť a pod.) a štandardizovaných programov zameraných na potreby odsúdených (napr. vzdelávanie negramotných
a pod.).
e) V rámci kapitoly 3 boli prezentované aj ďalšie návrhy na zmeny
v Trestnom zákone, ktoré by prispeli k zvýšeniu kvality právnej
úpravy a efektívnosti plnenia úloh všetkých dotknutých subjektov pri výkone trestov – zavedenie legislatívnych zmien, ktoré sa
budú javiť ako podstatné pre efektívnejšiu sankčnú politiku so
zameraním na využívanie nástrojov, ktoré sú aj v súčasnosti aplikovateľné, ale sú málo využívané – napr. krátkodobé tresty odňatia slobody, t. j. ukladanie trestu odňatia slobody vo výmere
na dni alebo týždne.
Celkovo však možno považovať za veľký úspech projektu, že
už počas jeho priebehu sa zaviedli niektoré zmeny, na ktoré poukazovali riešitelia projektu počas doby jeho trvania, a to s účinnosťou od
1. 1. 2019. Tieto zmeny sa dotkli práve právnej úpravy podmienečného prepustania a trestu domáceho väzenia a následne aj novely
s účinnosťou od 1. 8. 2019, pričom priamo aplikovali závery výskumu projektu najmä v oblasti úprav trestu domáceho väzenia.
Napokon tak možno konštatovať, že uvedený projekt VEGA
1/0542/17 – „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“
v plnej miere splnil zamýšľané ciele, pretože jeho závery sú praxou
i zákonodarcom reflektované a prinášajú už v súčasnosti ovocie
v podobe legislatívnych zmien, ktoré majú za cieľ zlepšiť právnu
úpravu a efektivitu ukladaných sankcií v zmysle cieľov projektu.
Ostáva nám teda dúfať, že aj v budúcnosti sa dokážu zrealizovať ďalšie úspešné legislatívne zmeny, ktoré nateraz ostali nedoriešené a na ktoré zatiaľ poukazuje len táto monografia. Po skúsenosti
s predchádzajúcimi zmenami však veríme, že zmeny vykonané k 1. 1.
2019 a k 1. 8. 2019 nie sú jediné a že aj zostávajúce ciele projektu
nezostanú len v teoretickej rovine, ale sa už čoskoro premietnu do
aplikačnej praxe a nového znenia Trestného zákona či Trestného poriadku alebo súvisiacich predpisov.
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Prílohy
Príloha č. 1
Dotazník – Reflexie odborníkov z oblasti väzenstva
o sankčnej politike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Právnická fakulta Univerzity Komenského realizuje v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vedecký projekt s názvom „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného
mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Jedným
z cieľov tohto vedeckého projektu, ktorý je podporený finančným príspevkom
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0542/17), je vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno po 10 rokoch účinnosti trestnoprávnych kódexov identifikovať pri aplikácii trestu odňatia slobody. Finálnym produktom projektu bude formulácia odporúčaní a zmien v trestných
kódexoch (vrátane zákona o výkone trestu odňatia slobody) na odstránenie
zistených nedostatkov.
Pri analýze výkonu trestu odňatia slobody sme sa rozhodli osloviť aj
Vás – odborníčky a odborníkov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s realitou
právnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody a zistiť Váš názor na to, čo
v praxi funguje, resp. čo bráni efektívnejšiemu výkonu trestu odňatia slobody. Za Vaše názory, postrehy a kritické pripomienky Vám vopred ďakujeme.
Za riešiteľov projektu
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca projektu
1. Uveďte základné informácie o sebe (prosím, zakrúžkujte správnu možnosť):
 pohlavie: a) muž
b) žena
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 vek:
a) 25 – 35 b) 35 – 45
 dĺžka služobného pomeru v ZVJS:
a) do 5 rokov
c) od 11 do 15 rokov

c) 45 – 55

d) nad 55

b) od 6 do 10 rokov
d) viac ako 15 rokov

Všeobecné vnímanie trestu odňatia slobody
2. Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými za dostačujúci a efektívny? (Ohodnoťte účinnosť trestu odňatia slobody výberom z bodovej škály od 1 do
10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Akej oblasti sa podľa Vašich skúseností najčastejšie týkajú žiadosti
a sťažnosti zo strany odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody?
(Prosím, vyberte jednu možnosť – žiadosťou a sťažnosťou sa na účely
tohto hodnotenia myslí akékoľvek podanie väznenej osoby, ktorým sa
domáha subjektívne pociťovaných potrieb, bez ohľadu na jeho formu
a vzťah ku konkrétnej právnej úprave.)
a) strava
b) ubytovacie podmienky
c) výkon ostatných sociálnych práv
d) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
4. Aké zmeny práce s odsúdenými by ste navrhovali (zakrúžkovať môžete
aj viacej odpovedí)?
a) nižší počet odsúdených na jedného príslušníka
b) elektronický monitoring všetkých odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody
c) menej administratívnej činnosti, resp. jej zjednodušenie
d) väčšie rozhodovacie právomoci riaditeľa ústavu (napr. rozhodnutie
o zmene spôsobu výkonu trestu, rozhodnutie o podmienečnom prepustení)
e) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
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Vonkajšia diferenciácia
5. Považujete spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia za vyhovujúci? Ak, nie, aké zmeny by ste navrhovali (prosím,
vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
6. Myslíte si, že by mal mať väzenský orgán (riaditeľ, komisia, resp. iný
určený orgán) možnosť určiť vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu –
zaraďovať odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
........................................................................................................
........................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
Program zaobchádzania
7. Myslíte si, že súčasný spôsob stanovenia programu zaobchádzania a
jednotlivé oblasti, na ktoré sa zameriava, je efektívny a znižuje riziko
recidívy (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
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Elektronický monitoring
8. Pri kontrole ktorého inštitútu výkonu trestu odňatia slobody by podľa
Vás bolo vhodné využiť elektronický monitoring (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) zaraďovanie odsúdených na vonkajšie pracoviská
b) udelenie mimoriadneho voľna na opustenie ústavu
c) povolenie opustenia ústavu z naliehavého rodinného dôvodu a z dôvodu účasti na kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a
duchovných aktivitách
d) povolenie opustenia ústavu na účel zabezpečenia plynulého prechodu do občianskeho života
e) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
9. Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia nastavené správne? Ak nie, zmeny ktorých
podmienok by ste navrhovali (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem:
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
e) neviem sa vyjadriť
Podmienečné prepustenie
10. Myslíte si, že by mal mať riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu trestu aj pred uplynutím zákonom stanovenej doby (teda pred uplynutím polovice výkonu trestu)
(prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie
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d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
11. Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia súdu, že
odsúdený preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie
(zakrúžkovať môžete aj viacej odpovedí)?
a) správa riaditeľa ústavu o správaní odsúdeného
b) výsluch odsúdeného na verejnom zasadnutí pred súdom
c) predchádzajúce odsúdenia páchateľa
d) charakter spáchaného trestného činu
e) sociálne prostredie, do ktorého sa vráti odsúdený po prepustení
f) možnosti zaradenia odsúdeného do pracovného pomeru
g) iné (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
V nasledujúcej časti môžete uviesť akékoľvek návrhy, pripomienky,
komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu:

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.
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Príloha č. 2
Dotazník – Reflexie odborníkov z oblasti probácie a mediácie
o sankčnej politike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Právnická fakulta Univerzity Komenského realizuje v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vedecký projekt s názvom „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného
mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Jedným z
cieľov tohto vedeckého projektu, ktorý je podporený finančným príspevkom
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0542/17), je vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno po 10 rokoch účinnosti trestnoprávnych kódexov identifikovať pri aplikácii trestu odňatia slobody. Finálnym produktom projektu bude formulácia odporúčaní a zmien v trestných
kódexoch (vrátane zákona o výkone trestu odňatia slobody) na odstránenie
zistených nedostatkov.
Pri analýze výkonu trestu odňatia slobody sme sa rozhodli osloviť
Vás – odborníčky a odborníkov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s realitou
právnej úpravy – a zistiť Váš názor na to, čo v praxi funguje, resp. čo bráni
efektívnejšiemu výkonu trestu odňatia slobody, vybraných alternatívnych
trestov a postpenitenciárnej starostlivosti. Za Vaše názory, postrehy a kritické pripomienky Vám vopred ďakujeme.
Za riešiteľov projektu
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca projektu
1. Uveďte základné informácie o sebe (prosím, zakrúžkujte správnu možnosť):
 pohlavie: a) muž
b) žena
 vek:
a) 25 – 35 b) 35 – 45 c) 45 – 55 d) nad 55
 dĺžka vykonávania funkcie sociálneho kurátora:
a) do 5 rokov
b) od 6 do 10 rokov
c) od 11 do 15 rokov
d) viac ako 15 rokov
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Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
2. Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody za
dostačujúci a efektívny? (Ohodnoťte účinnosť trestu odňatia slobody
výberom z bodovej škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody
a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Ako vnímate účinnosť alternatívnych trestov, považujete súčasný systém alternatívnych trestov za efektívny a dostačujúci? (Ohodnoťte
účinnosť alternatívnych trestov odňatia slobody výberom z bodovej
škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a 10 =
úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi penitenciárnu starostlivosť
4. Ako hodnotíte spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

5. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
6. Ako hodnotíte spoluprácu s probačnými a mediačnými úradníkmi?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

7. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Postpenitenciárna starostlivosť
8. Považujete súčasné nastavenie poskytovania resocializačného príspevku
za správne (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
9. Čo považujete za najväčšie prekážky úspešnej resocializácie osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody (zakrúžkovať môžete aj
viacej odpovedí)?
a) absenciu rodinných väzieb prepustených osôb
b) nezamestnanosť prepustených osôb
c) exekúcie/zadlženie prepustených osôb
d) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
10. Ktorým oblastiam sa najviac venujete pri stretnutiach s osobami prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody (zakrúžkovať môžete aj viacej
odpovedí)?
a) práca (hľadanie práce, evidovanie na úrade práce a pod.)
b) oddlženie/riešenie finančných problémov
c) bývanie
d) osobné doklady
e) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
11. Koľko prepustených osôb percentuálne má odhadom podľa Vašich
poznatkov trvalú prácu a/alebo záujem o trvalú prácu (prosím, uveďte
číselnú hodnotu)?
– má prácu
............... %
– má záujem o prácu
............... %
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12. S ktorými subjektmi poskytujúcimi neverejné služby postpenitenciárnej
starostlivosti („núdzové“ bývanie, sociálnu rehabilitáciu, prácu, sociálne poradenstvo a pod.) spolupracujete, resp. do ich starostlivosti prepustené osoby delegujete? Prosím, uveďte názov.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
V nasledujúcej časti môžete uviesť akékoľvek návrhy, pripomienky,
komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu
a postpenitenciárnej starostlivosti – aké právne/procesné/organizačné
zmeny by ste navrhli?

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.
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Príloha č. 3
Dotazník – Reflexie odborníkov z oblasti sociálnej kurately
o sankčnej politike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Právnická fakulta Univerzity Komenského realizuje v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vedecký projekt s názvom „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného
mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Jedným
z cieľov tohto vedeckého projektu, ktorý je podporený finančným príspevkom
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0542/17), je vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno po 10 rokoch účinnosti trestnoprávnych kódexov identifikovať pri aplikácii trestu odňatia slobody. Finálnym produktom projektu bude formulácia odporúčaní a zmien v trestných
kódexoch (vrátane zákona o výkone trestu odňatia slobody) na odstránenie
zistených nedostatkov.
Pri analýze výkonu trestu odňatia slobody sme sa rozhodli osloviť
Vás – odborníčky a odborníkov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s realitou
právnej úpravy – a zistiť Váš názor na to, čo v praxi funguje, resp. čo bráni
efektívnejšiemu výkonu trestu odňatia slobody, vybraných alternatívnych
trestov a postpenitenciárnej starostlivosti. Za Vaše názory, postrehy a kritické pripomienky Vám vopred ďakujeme.
Za riešiteľov projektu
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca projektu
1. Uveďte základné informácie o sebe (prosím, zakrúžkujte správnu možnosť):
 pohlavie: a) muž
b) žena
 vek:
a) 25 – 35 b) 35 – 45 c) 45 – 55 d) nad 55
 dĺžka vykonávania funkcie sociálneho kurátora:
a) do 5 rokov
b) od 6 do 10 rokov
c) od 11 do 15 rokov
d) viac ako 15 rokov
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Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
2. Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody za
dostačujúci a efektívny? (Ohodnoťte účinnosť trestu odňatia slobody
výberom z bodovej škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody
a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Ako vnímate účinnosť alternatívnych trestov, považujete súčasný systém alternatívnych trestov za efektívny a dostačujúci? (Ohodnoťte
účinnosť alternatívnych trestov odňatia slobody výberom z bodovej
škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a 10 =
úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi penitenciárnu starostlivosť
4. Ako hodnotíte spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

5. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
6. Ako hodnotíte spoluprácu s probačnými a mediačnými úradníkmi?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

7. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Postpenitenciárna starostlivosť
8. Považujete súčasné nastavenie poskytovania resocializačného príspevku
za správne (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
9. Čo považujete za najväčšie prekážky úspešnej resocializácie osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody (zakrúžkovať môžete aj
viacej odpovedí)?
a) absenciu rodinných väzieb prepustených osôb
b) nezamestnanosť prepustených osôb
c) exekúcie/zadlženie prepustených osôb
d) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
10. Ktorým oblastiam sa najviac venujete pri stretnutiach s osobami prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody (zakrúžkovať môžete aj viacej
odpovedí)?
a) práca (hľadanie práce, evidovanie na úrade práce a pod.)
b) oddlženie/riešenie finančných problémov
c) bývanie
d) osobné doklady
e) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
11. Koľko prepustených osôb percentuálne má odhadom podľa Vašich
poznatkov trvalú prácu a/alebo záujem o trvalú prácu (prosím, uveďte
číselnú hodnotu)?
– má prácu
............... %
– má záujem o prácu
............... %
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12. S ktorými subjektmi poskytujúcimi neverejné služby postpenitenciárnej
starostlivosti („núdzové“ bývanie, sociálnu rehabilitáciu, prácu, sociálne poradenstvo a pod.) spolupracujete, resp. do ich starostlivosti prepustené osoby delegujete? Prosím, uveďte názov.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
V nasledujúcej časti môžete uviesť akékoľvek návrhy, pripomienky,
komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu
a postpenitenciárnej starostlivosti – aké právne/procesné/organizačné
zmeny by ste navrhli?

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.
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Príloha č. 4
Dotazník – Reflexie odborníkov z oblasti prokuratúry o sankčnej
politike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Právnická fakulta Univerzity Komenského realizuje v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vedecký projekt s názvom „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného
mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Jedným
z cieľov tohto vedeckého projektu, ktorý je podporený finančným príspevkom
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0542/17), je vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno po 10 rokoch účinnosti trestnoprávnych kódexov identifikovať pri aplikácii trestu odňatia slobody. Finálnym produktom projektu bude formulácia odporúčaní a zmien v trestných
kódexoch (vrátane zákona o výkone trestu odňatia slobody) na odstránenie
zistených nedostatkov.
Pri analýze výkonu trestu odňatia slobody sme sa rozhodli osloviť
Vás – odborníčky a odborníkov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s realitou
právnej úpravy – a zistiť Váš názor na to, čo v praxi funguje, resp. čo bráni
efektívnejšiemu výkonu trestu odňatia slobody, vybraných alternatívnych
trestov a postpenitenciárnej starostlivosti. Za Vaše názory, postrehy a kritické pripomienky Vám vopred ďakujeme.
Za riešiteľov projektu
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca projektu
1. Uveďte základné informácie o sebe (prosím,f zakrúžkujte správnu možnosť):
 pohlavie: a) muž
b) žena
 vek:
a) 25 – 35 b) 35 – 45 c) 45 – 55 d) nad 55
 dĺžka vykonávania funkcie prokurátora:
a) do 5 rokov
b) od 6 do 10 rokov
c) od 11 do 15 rokov
d) viac ako 15 rokov
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Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
2. Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody za
dostačujúci a efektívny? (Ohodnoťte účinnosť trestu odňatia slobody
výberom z bodovej škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody
a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Ako vnímate účinnosť alternatívnych trestov, považujete súčasný systém alternatívnych trestov za efektívny a dostačujúci? (Ohodnoťte
účinnosť alternatívnych trestov odňatia slobody výberom z bodovej
škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a 10 =
úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vonkajšia diferenciácia trestu odňatia slobody
4. Považujete spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia za vyhovujúci? Ak, nie, aké zmeny by ste navrhovali (prosím,
vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
5. Viete si predstaviť (po zmene právnej úpravy), že väzenský orgán (riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán) by mal možnosť určiť
vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie
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d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
Trest domáceho väzenia a premena zvyšku trestu odňatia slobody na
TDV
6. Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia „nastavené správne“ (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
7. Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia „nastavené správne“? Ak nie, zmeny ktorých
podmienok by ste navrhovali (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem:
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
e) neviem sa vyjadriť
Podmienečné prepustenie
8. Viete si predstaviť (po zmene právnej úpravy), že by mal riaditeľ ústavu možnosť pri prečinoch navrhnúť podmienečné prepustenie z výkonu
trestu aj pred uplynutím zákonom stanovenej doby (teda pred uplynutím polovice výkonu trestu)? (Prosím, vyberte jednu možnosť.)
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a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
9. Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia súdu, že
odsúdený preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie
(zakrúžkovať môžete aj viacej odpovedí)?
a) správa riaditeľa ústavu o správaní odsúdeného
b) výsluch odsúdeného na verejnom zasadnutí pred súdom
c) predchádzajúce odsúdenia páchateľa
d) charakter spáchaného trestného činu
e) sociálne prostredie, do ktorého sa vráti odsúdený po prepustení
f) možnosti zaradenia odsúdeného do pracovného pomeru
g) iné (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
10. Považujete súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného prepustenia
odsúdeného za dostačujúce (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
11. Vedeli by ste si predstaviť, že by o podmienečnom prepustení (po zmene právnej úpravy) rozhodoval väzenský orgán v spolupráci s PMaÚ
(riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán) (prosím, vyberte jednu
možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno

215

c) skôr nie (prosím, špecifikujte dôvod)
............................................................................................................
............................................................................................................
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi vykonávacie konanie
12. Ako hodnotíte spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

13. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
V nasledujúcej časti môžete uviesť akékoľvek návrhy, pripomienky,
komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu – aké
hmotnoprávne/procesné zmeny sankčného mechanizmu by ste navrhli
(napr. vynechanie určitých sankcií, doplnenie nových sankcií, zmeny
existujúcich sankcií...)?

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.
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Príloha č. 5
Dotazník – Reflexie odborníkov z oblasti súdnictva o sankčnej
politike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Právnická fakulta Univerzity Komenského realizuje v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže vedecký projekt s názvom „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného
mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“. Jedným
z cieľov tohto vedeckého projektu, ktorý je podporený finančným príspevkom
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0542/17), je vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno po 10 rokoch účinnosti trestnoprávnych kódexov identifikovať pri aplikácii trestu odňatia slobody. Finálnym produktom projektu bude formulácia odporúčaní a zmien v trestných
kódexoch (vrátane zákona o výkone trestu odňatia slobody) na odstránenie
zistených nedostatkov.
Pri analýze výkonu trestu odňatia slobody sme sa rozhodli osloviť
Vás – odborníčky a odborníkov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s realitou
právnej úpravy – a zistiť Váš názor na to, čo v praxi funguje, resp. čo bráni
efektívnejšiemu výkonu trestu odňatia slobody, vybraných alternatívnych
trestov a postpenitenciárnej starostlivosti. Za Vaše názory, postrehy a kritické pripomienky Vám vopred ďakujeme.
Za riešiteľov projektu
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
vedúca projektu
V prípade, že máte v telefóne mobilný internet, dotazník môžete vyplniť aj elektronicky po naskenovaní nasledovného QR kódu
alebo prostredníctvom nasledujúceho linku
https://goo.gl/forms/JGHmgQQT9Vsm4ibH3
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1. Uveďte základné informácie o sebe (prosím, zakrúžkujte správnu možnosť):
 pohlavie: a) muž
b) žena
 vek:
a) 25 – 34 b) 35 – 44 c) 45 – 54
d) nad 55
 pracovné zaradenie
a) sudca
b) prokurátor
c) vyšší súdny úradník
d) právny čakateľ prokuratúry
e) asistent sudcu
 dĺžka vykonávania funkcie:
a) do 5 rokov
b) od 6 do 10 rokov
c) od 11 do 15 rokov
d) viac ako 15 rokov
Všeobecné vnímanie sankčnej politiky štátu
2. Ako vnímate účinnosť trestu odňatia slobody, považujete súčasne zaužívaný systém práce s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody za
efektívny? (Ohodnoťte účinnosť trestu odňatia slobody výberom z bodovej škály od 1 do 10, pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a
opätovného uloženia výkonu trestu odňatia slobody a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Ako vnímate účinnosť alternatívnych trestov, považujete súčasný systém alternatívnych trestov za dostačujúci? (Ohodnoťte účinnosť alternatívnych trestov odňatia slobody výberom z bodovej škály od 1 do 10,
pričom 1 = vysoká pravdepodobnosť recidívy a 10 = úspešná resocializácia páchateľa.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vonkajšia diferenciácia trestu odňatia slobody
4. Považujete spôsob zaradenia odsúdených do jednotlivých stupňov stráženia za vyhovujúci (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
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d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
5. Je pre Vás prijateľné (po zmene právnej úpravy), aby mal väzenský orgán (riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán) možnosť určiť
vonkajšiu diferenciáciu namiesto súdu (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
Trest domáceho väzenia a premena zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia
6. Sú podľa Vás podmienky na uloženie trestu domáceho väzenia „nastavené správne“ (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
7. Sú podľa Vás podmienky na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia „nastavené správne“? Ak nie, zmeny ktorých
podmienok by ste navrhovali (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie, navrhujem:
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
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d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť
a. rozšíriť možnosť premeny aj na odsúdených za spáchanie zločinu
b. rozšíriť možnosť premeny aj na recidivistov
e) neviem sa vyjadriť
Podmienečné prepustenie
8. Súhlasili by ste so zmenou právnej úpravy, a to tak, že by mal riaditeľ
ústavu možnosť pri prečinoch navrhnúť podmienečné prepustenie
z výkonu trestu aj pred uplynutím zákonom stanovenej doby (teda pred
uplynutím polovice výkonu trestu) (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie (prosím, špecifikujte dôvod)
............................................................................................................
............................................................................................................
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
............................................................................................................
............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
9. Čo je podľa Vás rozhodujúcim kritériom pre záver hodnotenia súdu
(v prípade, že osobne rozhodujte o podmienečnom prepustení, uveďte
rozhodujúce kritérium pri Vašom rozhodovaní), že odsúdený preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie (zakrúžkovať môžete aj viacej odpovedí)?
a) správa riaditeľa ústavu o správaní odsúdeného
b) výsluch odsúdeného na verejnom zasadnutí pred súdom
c) predchádzajúce odsúdenia páchateľa
d) charakter spáchaného trestného činu
e) sociálne prostredie, do ktorého sa vráti odsúdený po prepustení
f) možnosti zaradenia odsúdeného do pracovného pomeru
g) iné (špecifikujte)
............................................................................................................
............................................................................................................
10. Považujete súčasné spôsoby kontroly počas podmienečného prepustenia
odsúdeného za dostačujúce (prosím, vyberte jednu možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
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c) skôr nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie, navrhujem zmeniť (špecifikujte)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
11. Vedeli by ste si predstaviť, že by o podmienečnom prepustení (po zmene právnej úpravy) rozhodoval väzenský orgán v spolupráci s PMaÚ
(riaditeľ ústavu, komisia, resp. iný určený orgán) (prosím, vyberte jednu
možnosť)?
a) jednoznačne áno
b) skôr áno
c) skôr nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
d) jednoznačne nie (prosím, špecifikujte dôvod)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) neviem sa vyjadriť
Spolupráca so subjektami zabezpečujúcimi vykonávacie konanie
12. Ako hodnotíte spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

13. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
14. Ako hodnotíte spoluprácu s probačnými a mediačnými úradníkmi?
(Ohodnoťte známkou od 1 do 5 ako pri hodnotení v škole.)
1

2

3

4

5

15. Ktoré oblasti spolupráce by ste zlepšili?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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V nasledujúcej časti môžete uviesť akékoľvek návrhy, pripomienky,
komentáre na zlepšenie trestnej politiky štátu
(aké hmotnoprávne/procesné zmeny sankčného mechanizmu by ste
navrhli (napr. vynechanie určitých sankcií, doplnenie nových sankcií,
zmeny existujúcich sankcií...)?

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.
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