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Zamedzenie sekundárnej viktimizácie obetí 
domáceho násilia

The Preclusion of Secondary Victimization  
in Victims to Domestic Violence

Ladislav Vajzer – Jana Viktoryová

Abstrakt
Predložený príspevok sa venuje problematike výsluchu poškodenej osoby 
a  svedka v prípravnom trestnom konaní, vedenom v súvislosti s páchaním do-
máceho násilia a s tým súvisiacim rizikom sekundárnej viktimizácie obete toh-
to násilia. Pozornosť zameriava na vybrané zásady, ktoré je potrebné používať 
pri uvedenom procesnom úkone ako aj spôsob ich aplikácie. 

Kľúčové slová
domáce násilie, násilie páchané na ženách a deťoch, výsluch dospelej poško-
denej osoby, výsluch maloletej a  mladistvej osoby, sekundárna viktimizácia, 
výsluch svedka, empatický prístup.

Abstract
Submitted study evaluates to problems of examination the victim and witness 
at the preparatory legal proceedings, managed in connection with perpetra-
tion of domestic violence and secondary victimization risk related. Aim one’s 
attention to the selected principles, which are requisite to exercise during lis-
ted procedural operation, also a way of their application.

Key words
domestic violence, violence against women and children, the examination of 
adult victim, the examination of infant and youthful person, the examination 
of witness, the empathetic approach. 

Úvod

Domáce násilie je latentným problémom a  preto je ťažké odhadnúť 
reál ny výskyt násilia v domácnostiach. Metódy odhadovaného počtu žien 
napádaných svojimi partnermi, ako aj týraných detí, seniorov a hendike-
povaných osôb sú nepresné. Štatistiky vychádzajú z  evidovaných prípa-
dov násilia, o ktorých sú informácie získavané od polície, sociálnych od-
borov a podobne. Tieto počty sú však iba torzom skutočného počtu obetí 
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domáceho násilia, pretože v  mnohých prípadoch majú obete zábrany 
nahlásiť útoky zo strany partnera voči nim, prípadne aj ich deťom. Obete 
často trpia násilím pomerne dhú dobu, kým sa rozhodnú vyhľadať po-
moc a sú v štádiu, keď už na svoju situáciu rezignujú. Často sa hanbia pri-
znať, že sú obeťami domáceho násilia, prípadne sa sebaobviňujú a majú 
sklon minimalizovať rozsah a následky násilia. V prípade, že sa rozhod-
nú vec oznámiť na polícii, policajt prijímajúci oznámenie má vystupovať 
profesioníálne a s patričnou dávkou empatie, aby obeť nebola opakova-
ne viktimizovaná.

Prijímanie oznámenia o domácom násilí

Krátko po útoku zo strany partnera môže byť obeť nielen fyzicky zra-
nená, ale je aj v psychickom šoku a rozvíja sa u nej stresová reakcia. U nie-
ktorých obetí sa nevyvinie posttraumatický stresový syndróm, iné preží-
vajú akútny stresový syndróm, ktorý pretrváva väčšinou nie dlhšie ako 
štyri týždne po udalosti a u ďalších obetí sa vyvinie do rozsiahleho post-
traumatického stresového syndrómu. Obeť často trpí násilím pomerne 
dhú dobu, kým sa rozhodne vyhľadať pomoc. Potom však očakáva kom-
petentnú pomoc, ale zároveň sa bojí možných následkov a preto potre-
buje získať pocit bezpečia. Ak sa rozhodne osobne dostaviť na policajný 
útvar, zvyčajne nemá presnú predstavu o možnostiach a právomociach 
polície. 

Základnou povinnosťou príslušníka polície je vyhnúť sa ďalšiemu trau-
matizovaniu obete domáceho násilia a brať do úvahy jej psychické rozpo-
loženie či už krátko po útoku zo strany jej partnera, prípadne ako dôsle-
dok dlhodobo zažívaného násilia z jeho strany, ktoré nesie v rôznej miere 
známky traumy. Prístup polície k  obeti nie je vždy citlivý a  nevychádza 
zo snahy pochopiť situáciu, v ktorej sa obeť domáceho násilia nachádza. 
Komunikácia s obeťami a spôsob vykonávania niektorých nevyhnutných 
vyšetrovacích úkonov majú za následok vznik druhotnej traumatizácie – 
resp. opakovanej viktimizácie obete a vedú k pocitu nespravodlivosti a izo-
lácie.

Medzi riziká sekundárnej viktimizácie zo strany polície patria hlavne:

• odmietanie prijatia trestného oznámenia policajtom prvého kon-
taktu, 

• neoprávnené obviňovanie obete, že si násilie zo strany partnera 
vymyslela, resp. že nadsadzuje dôsledky roztržky s partnerom, 

• necitlivý prístup k obeti a neposkytnutie informácií obeti. 

The Preclusion of Secondary Victimization in Victims to Domestic Violence



  |  19

Pokiaľ policajti neprehodnotia svoje vlastné postoje voči domácemu 
násiliu, ťažko pochopia problém domáceho násilia. Jeho pochopenie závi-
sí od viacerých skutočností, ktoré poukazujú na to, aké sú:

• osobné názory na domáce násilie, uznávané hodnoty v rodinných 
vzťahoch, 

• predstavy o  rodinnom živote, súkromí a  rolách mužských a  žen-
ských členov rodiny v spoločnosti,

• emočné reakcie na domáce násilie vrátane uznania existencie do-
máceho násilia 

•  osobné skúseností s domácim násilím vrátane následkov, aké majú 
na prácu policajta, 

Pri rozhovore s  obeťou je potrebné prispôsobiť tempo i  spôsobom 
vedenia rozhovoru jej psychickému rozpoloženiu, ponúknuť pohár vody, 
pokúsiť sa ju upokojiť a otázky klásť zrozumiteľne a stručne. Policajt pri roz-
hovore umožní obeti opísať situáciu z vlastného uhla pohľadu a jej vlast-
ným tempom, nesmie u nej vyvolávať dojem, že spochybňuje jej vyjadre-
nia, pretože si bude myslieť, že násilie, ktorým trpí, považuje za jej vlastnú 
chybu. 

Dôležité je obeť informovať o jej ďalších možnostiach. Ak sa rozhodne 
podať trestné oznámenie, už ho nie je možné vziať späť a preto musí byť 
pripravená na zmenenú situáciu, aby si urobila jasnú a jednoznačnú pred-
stavu o tom, čo ju po podaní trestného oznámenia čaká. 

Policajt je povinný už pri prvom kontakte s  obeťou poskytnúť jej pí-
somnú informáciu o jej právach a povinnostiach spolu s kontaktom na or-
ganizácie na  pomoc obetiam. Spolupráca policajta s  takýmito organizá-
ciami sa riadi ustanoveniami Trestného poriadku. Okrem toho je povinný 
informovať odbor sociálnych vecí o situácii, najmä vtedy, aj sa mieste na-
chádzajú nezaopatrené deti, aby jeho pracovníci mohli pristúpiť k prijatiu 
potrebných opatrení. 

Bez ohľadu na  to, či obeť domáceho násilia podá trestné oznámenie 
alebo nie, policajt by sa mal snažiť chrániť jej bezpečnosť využitím zákon-
ných možností, ktoré prichádzajú do úvahy a  to od uplatnenia ustanove-
nia § 27a zákona o Policajnom zbore, t. j. vykázania násilnej osoby zo spo-
ločného obydlia na 48 hodín až po jej zadržanie ak je na to zákonný dôvod.

Ak chce neskôr, počas prípravného konania trestného, vyšetrovateľ do-
dať odvahu obeti domáceho násilia, aby sa zdôverila so svojimi problé-
mami, musí ju najprv presvedčiť, že orgány činné v trestnom konaní budú 
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postupovať spôsobom vzbudzujúcim jej dôveru. V  žiadnom prípade by 
otázky nemal formulovať tak, aby spochybňovali konanie obete, jej pocity 
a vyjadrenia k  situácii, aby jej pripisovali vinu a zodpovednosť za to čo sa 
stalo – napr. tým, že jej bude pripisovať provokačné správanie. V záujme 
zamedzenia sekundárnej viktimizácie obete sa musí vyvarovať kritizova-
niu je konania, ako aj mentorovaniu a ponižovaniu obete.

Orgány činné v  trestnom konaní sú povinné informovať obeť o  jej 
právach, o priebehu trestného konania vo všetkých jeho štádiách, ako aj 
o možnostiach pomoci a starostlivosti vrátane ich dostupnosti. Z toho vy-
plýva nutnosť poskytnutia potrebných informácií obeti domáceho násilia, 
obzvlášť informovanie o  občianskych združeniach a  krízových centrách 
poskytujúcich pomoc v danej oblasti.

Vyšetrovateľ prispieva k obnove pocitu bezpečia obete jednak psycho-
logickými prostriedkami, napr. vysvetlením o  znemožnení pokračovania 
domáceho násilia zákonnými prostriedkami, ako aj faktickým konaním, 
ktorým je v danom prípade zaistenie bezpečnosti obete v priebehu trest-
ného konania. Toto môže byť realizované či už väzobným vyšetrovaním 
páchateľa domáceho násilia, ktoré je však závislé na rozhodnutí príslušné-
ho súdu, alebo postupom podľa § 76 ods.1 písm. /g Občianskeho súdneho 
poriadku, na  základe ktorého môže súd formou predbežného opatrenia 
uložiť účastníkovi konania, aby dočasne nevstupoval do domu alebo bytu, 
v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo 
vo výchove, vo vzťahu ku ktorej je obvinený alebo dôvodne podozrivý zo 
spáchania násilného trestného činu. 

Skúsenosti z praxe poukazujú na to, že v niektorých prípadoch sa zo 
strany polície obeť stretáva s prejavmi nedôvery v súvislosti so skutočnos-
ťami, ktoré oznámila. Pocit, že sa jej nedôveruje, vzniká najčastejšie v dô-
sledku nevhodne volených otázok už zo strany policajta prvého kontaktu, 
prípadne aj vyšetrovateľa. Preto je dôležité, aby menovaní kontrolovali 
svoj verbálny prejav aj mimiku. Obeť je síce v strese, no napriek tomu citli-
vo vníma, ako k nej iní pristupujú. 

Pri styku s obeťou by sa mal vyšetrovateľ usilovať o dostatočnú empa-
tiu. Vžiť sa do role obete, samozrejme, nie je pre neho jednoduché. Vyža-
duje si to prácu na sebe a prípadne aj absolvovanie špeciálneho tréningu 
o zaobchádzaní s obeťami domáceho násilia, ktorý sú schopné zabezpečiť 
niektoré mimovládne organizácie, zaoberajúce sa pomocou týraným že-
nám a deťom. 

Treba brať ohľad na duševné rozpoloženie obete, pretože táto prežitú 
násilnú situáciu v duchu prežíva znova. Keď hovorí obeť, treba sa správať 
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ako pozorný poslucháč. Týraná obeť býva často zmätená a, samozrejme, 
potrebuje určitý čas na to, aby si v hlave usporiadala myšlienky. Na obeť 
je potrebné pôsobiť ukľudňujúcim dojmom a uistiť ju, že jej už žiadne 
nebezpečenstvo nehrozí a že polícia urobí všetko preto, aby jej pomoh-
la. Z uvedeného vyplýva potreba osvojenia si role chápavého partnera 
v  rozhovore, aby nedošlo k  sekundárnej viktimizácii obete domáceho 
násilia.

Praktické skúsenosti odôvodňujú potrebu absolvovania špeciálnych 
školení policajtov v zaobchádzaní s obeťami domáceho násilia. V prípade 
budúcich vyšetrovateľov je uvedená problematika súčasťou vzdelávacie-
ho procesu študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 

Postup vyšetrovateľa pri týraných deťoch

Násilie medzi rodičmi maloletých detí ako aj násilie zo strany rodičov 
voči deťom je pre ne ťažkým traumatizujúcim zážitkom. V takýchto prípa-
doch si výsluch maloletých a mladistvých vyžaduje individuálny prístup, 
podmienený špecifickými vlastnosťami detí a stavom ich psychiky. Zákla-
dom je nadviazanie primeraného kontaktu a opatrne formulované otázky, 
aby sa dieťa nestresovalo a  mohlo pokojne vyrozprávať priebeh skutku 
a odpovedať bez nervozity na otázky vyšetrovateľa. Treba dôsledne vychá-
dzať z príslušných ustanovení Trestného poriadku, súvisiacich s  ohľadupl-
ným a  obsahovo relevantným vykonávaním výsluchu osoby mladšej ako 
15 rokov tak, aby sa tento v ďalšom konaní už nemusel opakovať.

Dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť relevantnosť výsluchu, je ri-
ziko ovplyvnenia dieťaťa zo strany vypočúvajúceho. Čím sú deti mladšie, 
tým sú viac ovplyvniteľné, preto sa vyšetrovateľ musí vyvarovať sugestív-
nych otázok dávaných dieťaťu a unáhlených reakcií na odpovede. Láskavý 
prístup k  týranému alebo zneužívanému dieťaťu, resp. svedkovi týrania 
matky sa nesmie zmeniť na neuvedomené sugestívne pôsobenie.

Niet pochýb, že prítomnosť detského psychológa pri výsluchu je po-
zitívna. Javí sa potrebným, aby sa psychológ pred začatím výsluchu po-
rozprával s maloletým v neprítomnosti tretej osoby. Upokojí ho a vysvetlí 
dieťaťu dôvody, prečo má vypovedať na tému pre neho takú bolestnú. Ak 
je psychológ zároveň aj súdnym znalcom, v prípade pochybností o viero-
hodnosti výpovede maloletého vypracuje k tejto a k ďalším otázkam zna-
lecký posudok.1

1  Viktoryová, J. – Straus, J. a kol.: Vyšetrovanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2011, s. 290 – 
291
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Postup vyšetrovateľa pri týraných senioroch

Oznámenia seniorov sú iba ojedinele vykonávané následne po spácha-
ní trestného činu, časté sú oneskorené oznámenia. Obeť má jednak strach 
z  pomsty násilníka a  dôvodom môže byť aj zlá skúsenosť s  políciou pri 
predchádzajúcich neúspešných oznámeniach, kedy bol páchateľ riešený 
maximálne za spáchanie priestupku. Týraní seniori majú strach zdôveriť sa 
komukoľvek so svojim utrpením, prípadne majú aj sami pocit viny. 

Policajti, ktorí sú v prvom kontakte s obeťami trestných činov, nie vždy 
reagujú na oznámenie domáceho násilia adekvátne. Dôležitú rolu pri prijí-
maní oznámenia zohráva služobno-odborná skúsenosť policajta. 

Na kontakt s políciou reagujú seniori individuálne. Spôsob ich reago-
vania je ovplyvnený povahovými vlastnosťami, ktoré vplyvom starnutia 
vystupujú viac na  povrch. Pri vypočúvaní seniora ako obete domáceho 
násilia treba rešpektovať všeobecne platné zásady slušného vystupovania, 
ako aj citlivého a  trpezlivého prístupu. Potrebné je vysvetliť mu situáciu 
a tým ho ukľudniť a dopriať mu čas, aby si v kľude na všetko spomenul. 

Počas výsluchu treba brať ohľad na duševné rozpoloženie seniora, pre-
tože obeť násilnú situáciu v  duchu prežíva znovu. Je vhodné nechať ho 
najprv voľne vyrozprávať celý priebeh udalosti. Potom prichádza na  rad 
systematické kladenie otázok, ktoré majú byť formulované jasne a vecne. 

Pri vedení výsluchu poškodeného seniora alebo hendikepovanej oso-
by dochádza zo strany vyšetrovateľa k týmto chybám:

• utešovanie obete, ktoré vyvolá pocit nepochopenia,

• vyčítanie doterajšieho postupu prehlbuje u  obete pocit viny 
za vzniknutú situáciu, obeť sa „bráni“ a dôsledkom je nenaviazanie 
kontaktu a dôvery k vyšetrovateľovi, 

• plané sľuby o rýchlom vyriešení situácie a eliminovaní nebezpečen-
stva zo strany páchateľa, 

• uponáhľanosť, nepokoj a hektické správanie vyšetrovateľa vyvoláva 
u obete pocit, že tento na ňu nemá čas a že správanie páchateľa asi 
nie je také závažné,

•  nútenie k aktivite (napr. k odchodu z domácnosti) vyvoláva pocit 
nepochopenia a  strachu, čím vzniká odpor obete k  orgánom čin-
ným v trestnom konaní.

V  prípade, že ide o  obeť domáceho násilia, ktorá sa nechce po  vý-
sluchu vrátiť domov v  obavách o  svoj život, pretože páchateľa sa polícii 
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nepodarilo zadržať, je vhodné ju upozorniť na možnosť dočasného pobytu 
v azylovom dome v krajskom meste a dať jej telefonický kontakt na tzv. 
krízovú linku občianskych združení, ktoré takejto obeti domáceho násilia 
poskytnú najnutnejšiu pomoc. Policajt je povinný poskytnúť obeti kontak-
ty na uvedené občianske združenia. 

Záver

Na základe zistených problémov v oblasti vyšetrovania trestných činov 
súvisiacich s  páchaním domáceho násilia bude potrebné v  predmetnej 
problematike: 

• skvalitniť prácu vyšetrovateľov PZ pri dokazovaní trestných činov 
súvisiacich s domácim násilím,

• vyškoliť študentov Akadémie Policajného zboru a stredných odbor-
ných škôl Policajného zboru v oblasti plnenia úloh polície na úseku 
vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov súvisiacich 
s domácim násilím,

• vyškoliť v danej problematike pedagógov stredných odborných škôl 
Policajného zboru, ktorí odovzdajú nadobudnuté poznatky študen-
tom. Dôraz klásť na psychologický prístup policajtov k obetiam do-
máceho násilia a to v nasledujúcich tematických okruhoch: 

- problematika syndrómu CAN (dieťa týrané a zneužívané), domá-
ceho násilia ako fenoménu,

-  psychológia obete,

-  typológia obetí – poškodených osôb,

- zásady komunikácie s obeťami a  špecifiká ohrozenia v komuni-
kácii s ohrozenými osobami z psychologického hľadiska v čase 
prijatia oznámenia a vedenia vyšetrovania,

- zásady komunikácie s obeťami, 

- analýza dôvodov, pre ktoré poškodené osoby menia svoje výpo-
vede a vracajú sa k násilnej osobe.
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Znalecká činnosť a jej kvalita  
v prípadoch poškodenia zdravia

Expert Work and its Quality in Ill-health Cases

Norbert Moravanský – Peter Kováč

Abstrakt
Autori príspevku poukazujú na niektoré metodologické špecifiká a úskalia zna-
leckej činnosti v prípadoch násilných úmrtí a v prípadoch poškodenia zdravia. 
Cieľom prezentácie je upriamiť pozornosť na potrebu precíznych metodolo-
gických princípov znaleckej činnosti a správnej forenznej praxe. Práca sumari-
zuje možné zdroje sporných a nesprávnych postupov vo forenznej praxi a re-
flektuje problematické situácie.

Kľúčové slová
Forenzná medicína, správne forenzné postupy, súdnolekárska expertíza mŕt-
vych a ranených žijúcich obetí kriminality 

Abstract
Authors of the paper focused on methodology of expert witness opinion in 
medicolegal investigation of death and injured living victims of the crime. The 
aim of the paper is to keep attention on correct forensic procedures and its 
role in secondary negative influence on results of the investigation. The paper 
reports the causes and conditions of controversial and incorrect procedures in 
the field of forensic medicine and practice.  

Key words
forensic medicine, correct forensic procedures, medicolegal investigation of 
death and injured living crime victims 

Obaja autori pracujú ako dlhoroční znalci – fyzické osoby v  odbore 
Zdravotníctvo a  farmácia, odvetvie súdne lekárstvo a  taktiež ako znalci 
multidisciplinárnej znaleckej organizácie zapísanej v zozname znalcov MS 
SR v odbore Zdravotníctvo a  farmácia, ktorá každoročne spracúva mno-
hé zložité medziodborové prípady medicíny a má tak široké skúsenosti aj 
s kontrolnou znaleckou činnosťou.

Pojem ´forenzný, forensic´ znamená aj ´verejne obhájiteľný´. (Hanzlick R.: 
Death investigation, Systems and Procedures, CRC Press, 2007, chapt. 5 .
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Táto ambícia záverov znaleckej činnosti by mala podľa autorov pred-
stavovať základný metodologický princíp koncepcie znaleckého posud-
ku. Verejne obhájiteľné závery znaleckého posudku pritom treba chápať 
aj ako preskúmateľné, odborne a vedecky podložené závery, ktoré vznikli 
prísnym dodržaním metodologických princípov znaleckej činnosti a  reš-
pektovaním procesných postupov vyšetrovania samotným znalcom.

Forenzná medicína využíva znalosti morfologických a klinických me-
dicínskych disciplín. Je preto okrem jasných diagnostikovateľných a do-
kumentovateľných nálezov zistených pri pitve v  prípade úmrtia obete 
násilia často odkázaná aj na nepriame odborné medicínske informácie 
vyplývajúce z nálezov zo zdravotnej dokumentácie. Prax v tejto súvislos-
ti ukazuje, že pokiaľ obeť násilia zomiera pri útoku, potenciál úspešného 
ukončenia prípadu z  pohľadu výťažnosti forenznej medicíny je omno-
ho vyšší. V prípadoch poškodenia zdravia obete násilia, ktorá útok pre-
žila existuje paradoxne omnoho vyššie riziko nedostatočných či chyb-
ných záverov forenznej praxe pri posudzovaní a najmä pri interpretácii 
známok násilia na tele obete, ale existuje aj vyššie riziko sekundárneho 
znehodnotenia výsledkov vyšetrovania spornými či priamo nesprávnymi 
postupmi znalca. 

Autori definujú niektoré príčiny existujúcich organizačno-technických, 
odborných a  metodologických problémov v  oblasti znaleckej činnosti 
v týchto dvoch konkrétnych medzných situáciách:

•	 Prípady spojené s úmrtím obete a s výkonom pitvy.

•	 Poškodenie zdravia osôb, ktoré prežili útok.

Pri úkonoch na mieste činu a pri výkone pitvy podľa trestného poriad-
ku sa vyskytujú v  praxi pomerne často nasledovné situácie, ktoré môžu 
byť rizikové vo vzťahu k sekundárneho znehodnoteniu výsledkov vyšet-
rovania:

•	 Neprítomnosť znalca z odboru Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 
súdne lekárstvo na mieste činu či nálezu tela. V tejto súvislosti nie je 
možné z odborného ani procesného hľadiska zamieňať pozíciu pre-
hliadajúceho lekára a znalca – súdneho lekára.

•	 Neprítomnosť súčasne iných odborníkov z  relevantných forenz-
ných disciplín (spoločne a  súčasne so znalcom-súdnym lekárom) 
na mieste činu či nálezu mŕtveho tela poškodeného (napr. balistika, 
vyšetrovanie biologických stôp, trasológia, iné).

Expert Work and its Quality in Ill-health Cases
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•	 Nedostatočnosť relevantných informácii o prípade v čase vykonania 
pitvy najmä ak znalec (znalci) nebol prítomný na mieste činu či nále-
zu tela.

•	 Neprítomnosť relevantných osôb pri pitve (pri pitve je často prítom-
ný vyšetrovateľ alebo kriminalistický technik, ktorý predtým nebol 
prítomný na mieste činu či nálezu tela).

•	 Možnosť sekundárnej kontaminácie ľudského tela najmä vo vzťahu 
k možnostiam DNA analýzy.

•	 Nedostatočná špecializácia celého tímu vyšetrovania (úkony v noč-
ných hodinách, osoby v dosahu a pod.) 

•	 Riadenie celého prípadu úmrtia z viacerých miest, resp. zmena či vý-
mena vyšetrovateľa v priebehu vyšetrovania či v priebehu úkonov 
vyšetrovania 

Pri znaleckých úkonoch a  vypracovaní znaleckých posudkov v  prípa-
doch poškodenia zdravia osôb, ktoré prežili útok sa vyskytujú nasledovné 
situácie, ktoré môžu byť rizikové vo vzťahu k sekundárneho znehodnote-
niu výsledkov vyšetrovania:

•	 Značný časový odstup od udalosti v čase pribratia znalca do konania 
(limitácia výťažnosti znaleckého vyšetrenia poškodenej osoby).

•	 Nedostatočné podklady pre znaleckú činnosť.

•	 Zadávateľ znaleckého posudku (orgán činný v trestnom konaní) je bez 
kompletného prístupu k zdravotnej dokumentácii. 

•	 Veľmi častý medziodborový charakter prípadov vo vzťahu k znaleckej 
činnosti (neúplné znalecké dokazovania, často potreba ex post dopĺňa-
nia znaleckého dokazovania iným znalcom).

•	 Problematika minimálneho násilia: riadne nezdokumentované stopy 
po  minimálnom násilí, ktoré nemá z  terapeutického hľadiska žiadny 
praktický význam, no má enormný význam a dôležitosť z pohľadu vy-
šetrovania a ustálenia možnej verzie priebehu skutku.

•	 Včasné nezabezpečenie biologického materiálu na toxikologické vyšet-
renie (stanovenie koncentrácie etylalkoholu v krvi, stanovenie prítom-
nosti a koncentrácie iných psychoaktívnych látok či iných toxikologicky 
významných látok; nevykonanie opakovaných odberov biologického 
materiálu, nerealizovanie opakovaných dychových skúšok a pod.).

•	 Neprítomnosť ustálených, štandardizovaných postupov pri vyšetrova-
ní obetí násilia z hľadiska medicíny a špeciálne forenznej medicíny.

Znalecká činnosť a jej kvalita v prípadoch poškodenia zdravia
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•	 Nedostatočnosť vo fotografickom dokumentovaní známok násilia. 
Neznalosť princípov forenznej fotografie.

Kvalita znalecký posudkov je ďalším z rozhodujúcich faktorov, ktorý vý-
znamne prispieva k úspešnosti vyšetrovania prípadov poškodenia zdravia 
či úmrtia. V znaleckých posudkov sa z hľadiska kontrolnej znaleckej čin-
nosti vyskytujú aj takéto nálezy:

•	 Nepodložené závery znaleckého posudku (najmä závery, ktoré ne-
majú oporu v nálezovej časti znaleckého posudku, t.j. nie je jasné 
z čoho vyplývajú).

•	 Nerešpektovanie chronologicity a chronošpecificity úkonov vyšet-
rovania znalcom (chybné postupy indukcie a dedukcie).

•	 Ignorovanie spisového materiálu a procesných úkonov (vynechanie 
dôležitých podkladov zo spisu, neuvedenie dôležitých pasáží z vý-
povedí svedkov a pod.).

•	 Ignorovanie nálezov z  prvotného vyšetrenia a  opisu poškodenia 
zdravia poškodenej osoby.

•	 Znalec, ktorý nevysvetľuje alternatívy možného mechanizmu nási-
lia a priebehu udalostí. Dezintegrácia znaleckého posudku vo vzťa-
hu ku konkrétnym svedecky avizovaným verziám skutku.

•	 Znalec skúma a hodnotí validitu predložených listinných dôkazov, 
ale ich žiadnym spôsobom nevysvetľuje.

•	 Znalec často aplikuje pohľad ex post, teda so znalosťou výsledku veci.

•	 Znalec nerešpektuje predpísanú úpravu znaleckého posudku.

•	 Znalec neuvádza (či nedostatočne uvádza) rozsah podkladov, z kto-
rých pri záveroch vychádzal.

•	 Vyskytuje sa aj neuvedenie dátumu, ku ktorému je znalecký posu-
dok vypracovaný. 

•	 Nerešpektovanie procesného postupu znalcom.

Z hľadiska možného sekundárneho znehodnotenia výsledkov vyšetro-
vania prípadoch poškodenia zdravia považujú autori za dôležité upriamiť 
pozornosť na  nerešpektovanie procesných postupov vyšetrovania znal-
com, čo považujeme za alarmujúcu negatívnu črtu znaleckej činnosti:

V znaleckých posudkoch sa nezriedka vyskytujú nasledovné príklady 
formulácií, ktoré tento fenomén dokazujú:

Expert Work and its Quality in Ill-health Cases



  |  29

•	 Poškodený ... a poškodený ... popísali znalcovi ublíženia na zdraví pria-
mo na mieste incidentu, len s tým rozdielom, že sa už na ceste v parčíku 
nenachádzal sneh...

•	 Znalec uvádza doslovný prepis nahrávky telefonického rozhovoru 
s poškodeným...

•	 Znalec: poškodená sa so mnou stretla na parkovisku a ukázala mi ná-
zorne, ako bola vlečená za autom.

•	 Znalec navštívil pitvajúceho lekára, s ktorým konzultoval pitevný ná-
lez.

•	 Znalec navštívil nemocnicu v ..., kde prípad konzultoval s MUDr. (sve-
dok prípadu) a XY, svedkyňa prípadu)...

Autori príspevku uviedli niektoré praktické situácie a postupy vyšetro-
vania a činnosti znalca, ktoré vykazujú významnú možnosť sekundárne-
ho procesného poškodenia prípadu, sekundárneho znižovania možnosti 
úspešného ukončenia prípadu úmrtia či poškodenia zdravia obete násilia 
či neočakávaného predlžovania vyšetrovania a s tým spojenej aj neúmer-
nej ekonomickej záťaže úkonov vyšetrovania.

Očakávaná budúcnosť forenznej praxe v  podmienkach Slovenskej 
republiky prinesie nutnosť prepojenia a  prelínania forenzných exper-
tov, znaleckých odborov či odvetví a ich nutnú integráciu pri postupoch 
vyšetrovania. Očakávanou úlohou znaleckej činnosti a vyšetrovania bude 
aj nutnosť urýchleného vytvorenia ustálených metodologických, operatív-
nych, organizačných a technických manuálov pri stratifikácii a zabezpeče-
ní prípadu spojeného s úmrtím či poškodením zdravia obete násilia. Pria-
ma komunikácia so zahraničím bude nevyhnutnou súčasťou pri výmene 
informácii najmä v zložitých forenzných prípadoch medicíny a toxikológie 
psychoaktívnych látok. Budúcnosť systému prinesie však aj významné zvý-
šenie nárokov na dokumentáciu znaleckého dokazovania. 
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Postavenie obetí trestného činu 
v Slovenskej republike v kontexte  
aktuálnej európskej legislatívy

Position of Victims of Criminal Offence  
in Slovak Republic in the Context of Current  

European Legislation

Peter Polák

Abstrakt
Ochrana práv obetí trestných činov je v poslednej dobe veľkou témou konti-
nentálnych právnych úprav. Dôkazom toho sú aj medzinárodné právne úpra-
vy vrátane právnych aktov Európskej únie, ktoré sa týkajú tejto problematiky. 
Medzi najvýznamnejšie takéto právne dokumenty patrí Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy 
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, ktorá zaväzuje člen-
ské štáty Európskej únie transponovať jej ustanovenia do národných právnych 
poriadkov tak, aby boli naplnené jej ciele. Predpokladom splnenia tejto úlohy 
je analýza jednotlivých požiadaviek vyplývajúcich zo spomínaného právneho 
aktu Európskej únie, aby bolo zrejmé, aké úpravy treba v právnom poriadku 
Slovenskej republiky urobiť. Ambíciou príspevku je podať komplexnú a  zro-
zumiteľnú informáciu o  obsahu jednotlivých požiadaviek na práva, podporu 
a ochranu obetí trestných činov a tak k tejto analýze prispieť. 

Kľúčové slová
obeť trestného činu, poškodený, práva obetí trestného činu, podpora obetí 
trestného činu, ochrana obetí trestného činu 

Abstract
Protection of rights of victims of criminal offence has been a  great topic of 
continental legal regulations lately. Proof of that are also international legal re-
gulations including European Union legal acts that relate to this issue. Among 
the most significant legal documents belongs Directive of the European Parlia-
ment and of the Council of 25. October 2012 that sets minimal standards in the 
area of rights, support and protection of victims of criminal offence, that binds 
European Union member states to transpose its statutes into the national le-
gal regulations the way it meets the objectives of the Directive. Precondition 
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of accomplishment of this task is analysis of individual requirements resulting 
from the above mentioned legal act of European Union so it is clear how to 
modify Slovak republic legal regulations. Ambition of this article is to give 
complex and understandable information about the individual requirements 
on rights, support and protection of victims of criminal offence and so contri-
bute to the analysis.

Key words
victim of criminal offence, aggrieved party, rights of victims of criminal offence, 
support of victims of criminal offence, protection of victims of criminal offence

1.  Vymedzenie pojmu „obeť trestného činu“  
vo vzťahu k pojmu „poškodený“

Je všeobecne známou skutočnosťou, že v súvislosti s osobou, či osoba-
mi, ktoré utrpeli ujmu spôsobenú trestným činom, sa v prostredí odbor-
nej verejnosti používajú viaceré pojmy. Je to predovšetkým pojem „obeť“ 
(lat.victima) a pojem „poškodený“. V  tejto súvislosti možno tvrdiť, že po-
jem obeť používa skôr kriminológia, kriminalistika, prípadne ďalšie príbuz-
né vedy, a je známy tiež z príslušných medzinárodných zmluvných doku-
mentov najmä OSN a Rady Európy, ako aj z príslušných  právnych aktov 
Európskej únie (podrobnejšia zmienka o nich je v ďalších častiach tohto 
príspevku). Napríklad VII. kongres OSN o  predchádzaní trestnej činnosti 
a  o  zaobchádzaní s  páchateľmi trestných činov, konaný v  Miláne v  roku 
1985 prijal Deklaráciu základných zásad spravodlivosti týkajúcich sa obetí 
trestnej činnosti a obetí zneužívania právomoci, ktorá definuje obete trest-
nej činnosti ako „osoby, ktorým bola individuálne alebo kolektívne spôso-
bená škoda, telesná alebo psychická ujma, emocionálne utrpenie, mate-
riálna škoda, alebo značná ujma na ich základných právach, a to konaním 
alebo opomenutím, ktoré je v  rozpore s  príslušnými trestnými zákonmi 
vrátane zákonov zakazujúcich zneužitie moci“. Valné zhromaždenie OSN 
uvedenú Deklaráciu schválilo rezolúciou č. 40/34 z 29.11. 1985, čím sa sta-
la pre členské štáty OSN záväznou. Na porovnanie v Rámcovom rozhod-
nutí Rady (EÚ) z 15.3.2001 o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/
SVV)1 v čl. 1 písm. a) bola definovaná obeť ako „ fyzická osoba, ktorá utrpe-
la ujmu vrátane fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utr-
penia, ekonomickej straty, priamo spôsobenú konaním alebo nekonaním, 
ktoré je porušením trestného práva členských štátov“. Smernica Európske-
ho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov 

1 Ú.v. ES L 82/1 
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a ktorá od  14.11. 2012 nahradila spomínané rámcové rozhodnutie Rady 
2001/220/SVV definuje v článku 2 ods. 1 písm. a) pojem obeť jednak ako „ 
fyzickú osobu, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená 
ujma vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetko-
vej škody“ a  jednak ako „rodinných príslušníkov osoby, ktorá v priamom 
dôsledku trestného činu zomrela, ktorým bola v dôsledku smrti danej oso-
by spôsobená ujma“.

Slovenské právne predpisy, najmä Trestný poriadok,2 však používajú 
pojem „poškodený“. Podobný pojem, v podobe „osoby, ktorým bola v dô-
sledku úmyselných násilných trestných činov spôsobená ujma na zdraví“, 
používa v ustanovení § 1 zákon č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb po-
škodených násilnými trestnými činmi. V ďalších ustanoveniach tohto pred-
pisu sa ale už napríklad používa len skrátený pojem „poškodený“. 

Aj samotný pojem „obeť“ možno chápať rôzne. Podľa teórie kriminolo-
gie existujú minimálne tri rôzne chápania tohto pojmu, a to najmä pokiaľ 
ide o jeho rozsah:

V najširšom ponímaní sa za obeť považuje človek alebo skupina ľudí, 
ktorí utrpeli akúkoľvek ujmu spôsobenú nielen trestným činom, ale aj voj-
nou, diskrimináciou alebo živelnými pohromami, resp. inými katastrofami. 

V širšom ponímaní je obeťou osoba, organizácia, morálny alebo právny 
poriadok, ktorý je ohrozený, poškodený alebo zničený trestným činom.

V úzkom ponímaní je obeťou len fyzická osoba, ktorá utrpela trestným 
činom akúkoľvek ujmu na živote, zdraví, majetku, cti alebo na iných prá-
vach. 

Slovenská kriminológia, a  jej parciálna časť– viktimológia, favorizuje 
úzke ponímanie pojmu obeť. Zároveň možno v  tomto zmysle hovoriť aj 
o  takzvaných „bezobeťových trestných činoch“ (angl. victimless crime), 
kedy je napríklad ohrozená mravnosť, city, demokracia, ústavné základy 
štátu a pod.3 Takisto kriminologické chápanie považuje za obeť nielen oso-
bu, ktorá bola priamo postihnutá trestným činom – primárna obeť, ale aj 
osoby, ktoré boli postihnuté trestným činom tým, že ide o príbuzné alebo 
blízke osoby obete, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s primárnou obe-
ťou – sekundárne obete, ako aj osoby, ktoré sú príslušníkmi nejakej komu-
nity alebo verejnosti a  ich ujma je sprostredkovaná médiami – terciárne 
obete.4

2 Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, 
3 Porovnaj Holcr, K. a kol.: Kriminológia, Iura Edition, Bratislava, 2008, s. 104
4 Porovnaj Holcr, K. a kol.: Kriminológia, Iura Edition, Bratislava 2008, s. 104
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Ako už bolo uvedené, slovenský právny poriadok, presnejšie sloven-
ské právne predpisy, právnu kategóriu „obeť trestného činu“ nepoznajú. 
Právnu kategóriu „poškodený“ upravuje predovšetkým trestné právo, ale 
táto sa len sčasti prekrýva s pojmom obeť v jej užšom kriminologickom 
vymedzení, prípadne vo vymedzení podľa spomínaných medzinárod-
ných dokumentov. Podľa § 46 ods.1 Trestného poriadku „je poškode-
ným osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená 
majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené, 
jej iné zákonom chránené práva a slobody“. V tejto súvislosti vždy musí 
ísť o  škodu, ktorá vznikla v  príčinnej súvislosti so spáchaným trestným 
činom, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie. Škodu na zdraví, majetkovú, 
morálnu a inú škodu možno zásadne a objektívne vyjadriť v peniazoch. 
Poškodeným môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo aj štát. Pre-
to pojem „poškodený“ nemožno zamieňať s  pojmom „obeť“ trestného 
činu a na účely trestného konania možno zatiaľ používať len pojem „po-
škodený“. 

Na základe vyššie uvedených skutočností potom možno urobiť záver, 
že pojem „obeť“ trestného činu je vo vzťahu k pojmu „poškodený“ jednak 
širším pojmom a jednak v určitom zmysle slova pojmom užším. Čo sa týka 
pojmu „obeť“ trestného činu ako širší pojem, tak sa ňou rozumejú nielen 
osoby, ktorým bola v  priamej súvislosti so spáchaným trestným činom 
spôsobená škoda, prípadne iná ujma, ale aj im blízke osoby (najmä osoby 
v príbuzenskom pomere), ktorým boli trestným činom spôsobené škod-
livé následky, ktoré majú povahu skôr psychickej škody, emocionálneho 
utrpenia, prípadne obmedzenia základných práv. Širší pojem obete zahŕňa 
aj takzvanú druhotnú (sekundárnu) viktimáciu, ktorou sa rozumejú najmä 
nepríjemnosti a  výdavky, ktoré musia osoby dotknuté trestným činom 
znášať v súvislosti s následným trestným konaním ako ďalší následok trest-
ného činu.5 Na druhej strane pojem „obeť“ trestného činu je zároveň vo 
vzťahu k pojmu „poškodený“ užším pojmom preto, lebo obeťou trestného 
činu sa rozumie len fyzická osoba. 

V odbornej verejnosti sa vyskytujú názory, ktoré považujú za potrebné, 
aby sa v budúcnosti obeť trestného činu stala právnou kategóriou. Podľa 
nich len tak možno zabezpečiť, aby mala zákonom priznané práva a tomu 
zodpovedajúce povinnosti, ktoré by mohli byť právnymi prostriedkami 
chránené a presadzované.6 Zdá sa, že takémuto riešeniu nasvedčujú aj nie-
ktoré opatrenia vyplývajúce z legislatívnych aktov Európskej únie. Úlohou 

5 Porovnaj Ivor,J. a kol.: Trestné právo procesné, Iura Edition, Bratislava, 2010, s. 245-
246 

6 Holcr, K. a kol.: Kriminológia, Iura Edition, Bratislava 2008, s. 105
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obsahu nasledujúceho textu je preukázať opodstatnenosť takejto úvahy. 
V  tejto súvislosti však treba uviesť, že vzhľadom na  čiastočne obsahovo 
odlišný význam    pojmov obeť a poškodený, nedôjde k  ich zjednoteniu. 
Naďalej možno teda predpokladať, že v  trestnom konaní bude prefero-
vaný pojem poškodený, najmä v  súvislosti s  vymedzením poškodeného 
ako subjektu (strany) trestného konania, pričom sa rozšíri predovšetkým 
rozsah jeho procesných práv. Možno taktiež predpokladať, že pojem obeť 
(okrem svojho kriminologického vymedzenia) bude vo forme legálneho 
vymedzenia vyhradený pre subjekty (adresátov) zvláštnej starostlivosti 
štátu, za účelom poskytnutia všestrannej pomoci pri eliminácii ujmy spô-
sobenej trestným činom. 

2.  Riešenie postavenia obetí trestných činov  
podľa medzinárodnoprávnej legislatívy  

Ochrana práv obetí trestných činov je nielen v  posledných desaťro-
čiach, ale aj v poslednej bližšej dobe veľkou témou medzinárodných úprav. 
Je tomu tak nielen na tej najširšej medzinárodnej úrovni, teda v rámci pô-
sobnosti OSN, ale čo je z  nášho národného hľadiska ešte významnejšie, 
aj na  úrovni úprav európskych integračných zoskupení, pričom v  tomto 
zmysle možno za najvýznamnejšie považovať legislatívu Európskej únie. 

Obetiam trestných činov začala byť v najširšom medzinárodnom me-
radle, najmä v pôsobnosti OSN, venovaná pozornosť od 50. rokov minu-
lého storočia. Prvé medzinárodné dokumenty, ktoré sa zaoberali obeťami 
trestných činov vznikli až neskôr, v sedemdesiatych rokoch . V roku 1985 
sa v  talianskom Miláne konal VII. kongres OSN o  predchádzaní trestnej 
činnosti a  zaobchádzaní s  páchateľmi trestných činov, ktorý okrem iné-
ho odporučil prijať Deklaráciu základných zásad spravodlivosti týkajú-
cich sa obetí trestnej činnosti a obetí zneužívania právomoci. Deklaráciu 
Valné zhromaždenie OSN schválilo 29.11.1985 (č. 40/34) a je považovaná 
za základný medzinárodnoprávny dokument o obetiach trestných činov. 
Deklarácia stanovila minimálny štandard pre zaobchádzanie s  obeťami 
trestných činov a  významne ovplyvnila tvorbu ďalších medzinárodných 
dokumentov tohto obsahového zamerania. Na základe rezolúcie Komisie 
OSN pre prevenciu trestnej činnosti a trestnú justíciu (so sídlom vo Viedni) 
z mája 1996 bola v roku 1999 vytvorená Príručka o použití a aplikácii Dek-
larácie základných zásad spravodlivosti týkajúcich sa obetí trestnej činnos-
ti a obetí zneužívania právomoci. 

Problematikou právneho postavenia obetí sa zaoberala a  zaoberá aj 
Rada Európy, ktorá reprezentuje voľnejšie integračné zoskupenie štátov 
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Európy.7 V jej aplikačnej praxi sa dlho presadzovala myšlienka, že odškod-
nenie má obeti poskytnúť páchateľ trestného činu. V skutočnosti však ta-
káto myšlienka môže byť len veľmi ťažko realizovaná a odškodnenie obete 
zo strany páchateľa trestného činu nie je objektívne možné. Dôvodov je 
viac, napríklad ak sa nepodarí zistiť páchateľa trestného činu, ak nie je pá-
chateľ trestne zodpovedný alebo ak páchateľ nemá prostriedky potrebné 
na náhradu spôsobenej ujmy. V USA boli v roku 1982 prijaté federálne zá-
kony na ochranu obetí a svedkov a v roku 1984 zákony o obetiach zločinu, 
ktoré riešili okrem iného aj otázky poskytovania kompenzácie a pomoci 
obetiam. Obdobné zákony a štátne fondy na odškodnenie obetí trestných 
činov vznikli postupne v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Švéd-
sku, Švajčiarsku, Francúzsku a  v  ďalších členských štátoch Rady Európy. 
Podstata týchto právnych úprav spočívala v  aplikácii zmeneného naze-
rania na  odškodnenie obetí trestných činov tým, že sa vytvorili pravidlá 
kompenzácie obetí z verejných zdrojov, ak nie je možné dosiahnuť kom-
penzáciu inak. Reakciou na tento vývoj bolo, že Rada Európy prijala Európ-
sky dohovor o odškodňovaní obetí násilných trestných činov a otvorila ho 
na podpis dňa 24.11.1983.8 V tomto Dohovore sa zmluvné strany (od tohto 
roku aj Slovenská republika) zaviazali prijať opatrenia, ktorých cieľom je 
uskutočnenie najmä týchto princípov:

1. pokiaľ nie je možné zaistiť odškodnenie z iných zdrojov, štát je po-
vinný prispieť na odškodnenie tých, ktorí:

7 Rada Európy má od  svojho založenia v  roku 1949 atribúty voľného politického 
združenia európskych štátov, ktoré sa spojili s cieľom zachovať, rozvíjať a postupne 
zakotviť tradičné hodnoty uznávané pôvodnými členskými krajinami RE, akými sú 
najmä demokracia, ochrana ľudských práv a právny štát, v rámci celého kontinentu. 
V priebehu mnohoročného vývoja sa Rada Európy stala uznávanou medzinárodnou 
inštitúciou pre otázky ľudskoprávnej dimenzie, iniciátorkou rozsiahleho systému 
európskych dohovorov, ale aj diskusným politickým parlamentným fórom 
predstaviteľov rôznych politických strán a  občianskych združení. Na  jej úrovni 
funguje zatiaľ najprepracovanejší regionálny mechanizmus na  ochranu ľudských 
práv a základných slobôd s bohatým zdrojom judikatúry k prípadom porušovania 
ľudských práv a základných slobôd. Rada Európy pokrýva široké spektrum otázok 
humanitných, ekonomických, sociálnych, zdravotníckych, mediálnych, vzdelávacích, 
ekologických, kultúrnych, eticko-filozofických a v súčasnom období predovšetkým 
otázok výrazne politického charakteru spätých so základmi demokratického 
politického systému – poznámka autora.

8 Dňa 6. 5. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov oznámenie Ministerstva zahra-
ničných vecí SR č. 162/2009 Z.z. o uzavretí  Európskeho dohovoru o odškodňovaní 
obetí násilných trestných činov. Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku plat-
nosť 1. 7. 2009. Slovenská republika v súlade s čl. 18 ods.1 dohovoru uplatnila výhra-
du v tom, že dohovor bude uplatňovať na osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ. 
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a) utrpeli ťažkú ujmu na zdraví následkom úmyselného trestného 
činu,

b) boli závislí od  osôb, ktoré zomreli v  dôsledku tohto trestného 
činu.

2. štát je povinný prispieť na odškodnenie podľa vyššie uvedeného aj 
v prípade, keď nie je možné páchateľa trestne stíhať alebo potrestať,

3.  odškodnenie, podľa úvahy v konkrétnom prípade, musí pokryť ušlý 
zisk, výdavky na liečbu a hospitalizáciu, výdavky na pohreb, a pokiaľ 
ide o závislé osoby, ušlé výživné,

4.  nárok na  odškodnenie štátom, na  ktorého území bol spáchaný 
trestný čin, môžu uplatniť:

a)  občania štátu, ktorý pristúpil k tomuto Dohovoru,

b)  občania všetkých členských štátov Rady Európy, ktorý majú trva-
lý pobyt v štáte, na ktorého území bol spáchaný trestný čin.

Následne Rada Európy v  roku 1987 prijala aj Odporúčanie členským 
štátom o pomoci obetiam a prevencii viktimácie. 

V tejto súvislosti treba spomenúť aj základný a všeobecne akceptova-
ný európsky nástroj na ochranu ľudských práv a slobôd, ktorým je Doho-
vor Rady Európy na ochranu ľudských práv a slobôd z roku 1950, v znení 
dodatkových protokolov. Dohovor nielenže zaväzuje jednotlivé štáty, aby 
poskytovali ochranu práv a slobôd jednotlivcom, ale poskytuje jednotliv-
com procesné nástroje na priame uplatnenie takto zaručených práv a slo-
bôd voči štátu prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva. Z toh-
to hľadiska poskytuje Dohovor v porovnaní s ostatnými medzinárodnými 
zmluvami na ochranu ľudských práv najefektívnejšiu právnu ochranu práv 
a  slobôd jednotlivca. Dohovor nemá špeciálne ustanovenia upravujúce 
práva obetí trestných činov, nezaručuje právo obete na  podanie žaloby 
a  vedenie trestného stíhania proti páchateľovi a  negarantuje ani právo 
uplatniť proti obvinenému nárok na náhradu škody v rámci trestného ko-
nania. Ak však vnútroštátne právo umožňuje obeti (poškodenému) podať 
súkromnú žalobu alebo inak ovplyvniť trestné konanie, alebo uplatniť 
v ňom nárok na náhradu škody, tak sa obeť (poškodený) stáva subjektom 
práv zaručených čl. 6 Dohovoru, ktorých podstatu tvorí právo na spravod-
livý proces.9 U osôb, ktoré boli poškodené porušením práva na život (čl.2 
Dohovoru), porušením zákazu mučenia (čl.3 Dohovoru) alebo porušením 

9 Bližšie pozri Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Helmers proti 
Švédsku z 29.10. 1991
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práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (čl. 8 Dohovoru) 
vzniká podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva právo na reál-
nu účasť na konaní vedenom proti zodpovedným osobám a právo na in-
formácie o jeho priebehu, vrátane nazerania do spisov.10 

Na spomínané svetové a  európske tendencie vymedzenia právneho 
statusu obetí trestných činov nadviazali aj príslušné právne akty Európskej 
únie, ktoré jej členské štáty v súlade s  úniovým právom implementovali 
do svojich národných právnych poriadkov. Aj úprava v  tejto oblasti pre-
chádzala vývojom, ktorý bol priamo podmienený vývojom samotnej Eu-
rópskej únie. 

Primárne právo Európskych spoločenstiev a  Európskej únie (ES/EÚ) 
do  Lisabonskej zmluvy nespomínalo priamo potrebu harmonizovať trest-
noprocesné normy členských štátov (na rozdiel od noriem trestného práva 
hmotného). Tento prístup bolo však možné zahrnúť pod deklarovaný úmy-
sel zabezpečiť zlučiteľnosť predpisov v  miere nevyhnutnej pre dosiahnu-
tie cieľov III. piliera (čl.31 ods.1 písm.c/ Zmluvy o EÚ). Otázky harmonizácie 
jednotlivých inštitútov národných úprav trestného práva procesného boli 
upravené iba v nepočetných aktoch III. piliera, ktoré nevytvárali súvislý sys-
tém. Napriek tomu bolo možné badať aj v sekundárnom (únijnom) práve 
legislatívne úpravy týkajúce sa obetí trestných činov. Snaha o harmonizáciu 
niektorých aspektov týkajúcich sa práv a oprávnených záujmov obetí trest-
ných činov sa zamerala na dve oblasti. Po prvé išlo o oblasť harmonizácie po-
stavenia obetí v trestnom konaní . Pri snahe o komplexnosť úprav práv a zá-
ujmov obetí v trestnom konaní nebolo ľahké nájsť zhodu, pretože právne 
úpravy jednotlivých štátov sa líšili, niekedy aj dosť výrazne. Právne akty EÚ 
preto často umožňovali aplikáciu výnimiek, alebo boli v texte použité obra-
ty, ktoré relativizovali záväzky jednotlivých štátov (napr. výrazy ako „v súlade 
s vnútroštátnou úpravou“, „vhodným spôsobom“, „vo vhodných prípadoch“ 
). Vždy bolo zdôrazňované, buď v  samotnom texte alebo v  dôvodových 
správach, či prípravných materiáloch, že obeť trestného činu nikdy nemô-
že mať v trestnom konaní rovnaké postavenie ako obvinený. Zároveň sa ale 
uvádzali dôvody, prečo je vhodné obeť viac zapojiť do trestného konania 
a nevnímať ju len ako objekt trestného konania, ako predmet dôkazu a pod. 
Druhú oblasť predstavovali konkrétne záväzky vyplývajúce z právnych aktov 
EÚ, ktoré upravovali povinnosť štátu odškodniť obeť trestného činu . Situá-
cia bola uľahčená v tejto oblastí tým, že ešte pred prijatím príslušných práv-
nych aktov EÚ existovali v právnych poriadkoch väčšiny európskych krajín 
predpisy, ktoré odškodnenie obetí regulovali. 11

10 Bližšie pozri Tomášek, M. et al.: Europeizace trestního práva, Linde Praha 2009, s. 358
11 Tomášek, M. et al.: Europeizace trestního práva, Linde Praha 2009, s. 359
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Dňa 15. marca 2001 bolo prijaté rámcové rozhodnutie Rady EÚ č. 
2091/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní ( Ú.v. ES L 82,  22.3.2001). 
Cieľom Rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní bolo 
zaistiť obetiam porovnateľne vysokú úroveň ochrany bez ohľadu na člen-
ský štát, v ktorom sa nachádzajú. Rámcové rozhodnutie sa neobmedzovalo 
na riešenie otázky ochrany obetí len v trestnom konaní, ale tiež na pomoc 
obetiam pred začatím trestného stíhania a po jeho skončení. Sústreďovalo 
sa zblíženie (harmonizáciu) pravidiel a praxe týkajúcej sa postavenia a zák-
ladných práv obetí. Rámcové rozhodnutie venovalo pozornosť predovšet-
kým týmto právam: 

- právo na rešpektovanie dôstojnosti obete,

- právo poskytovať a prijímať informácie,

- právo rozumieť a byť pochopený,

- právo byť chránený v jednotlivých etapách trestného konania,

- právo na prihliadnutie k znevýhodneniu spôsobenému bydliskom 
v inom členskom štáte. 

Okrem toho Rámcové rozhodnutie upravovalo   zriadenie národných 
programov na financovanie štátnych a mimovládnych opatrení na pomoc 
obetiam a na ich ochranu. Rámcové rozhodnutie mimo iného požadovalo, 
aby členské štáty aproximovali svoje právne predpisy v rozsahu nevyhnut-
nom na dosiahnutie spomínaného cieľa. Do pozornosti dávalo skutočnosť, 
že potreby obetí treba posudzovať a riešiť komplexným a koordinovaným 
spôsobom, aby sa predišlo čiastočným alebo nedôsledným riešeniam, kto-
ré môžu viesť k sekundárnej viktimácii. Ako už bolo uvedené, ustanovenia 
tohto rozhodnutia sa neobmedzovali iba na náležité venovanie pozornosti 
záujmom obetí v trestnom konaní, ale sa vzťahovali aj na určité opatrenia 
na pomoc obetiam pred a po trestnom konaní, ktoré môžu zmierniť násled-
ky trestného činu Opatrenia na pomoc obetiam trestných činov a najmä 
opatrenia týkajúce sa odškodnenia a jeho sprostredkovania sa však netýkali 
opatrení v občianskoprávnom konaní. Rámcové rozhodnutie vyzdvihlo po-
trebu so zvláštnym zreteľom prihliadať najmä na základné vyššie uvedené 
práva obetí. Jeho ustanovenia však neukladali členským štátom povinnosť 
zabezpečiť, aby sa s obeťami zaobchádzalo ekvivalentným spôsobom, ako 
so zúčastnenou stranou súdneho konania. Rámcové rozhodnutie taktiež 
zdôrazňovalo potrebu zaangažovania sa špecializovaných služieb a skupín 
pomoci obetiam, pred, počas a po trestnom konaní. 

V  nadväznosti na  predchádzajúce Rámcové rozhodnutie bola prija-
tá Smernica Rady EÚ č. 2OO4/80/ES z 29.4.2004 (Ú.V. EÚ L 261, 6.8.2004) 
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o odškodňovaní obetí trestných činov (ďalej len „smernica o odškodňovaní 
obetí“), ktorou boli ustanovené ucelené pravidlá pre odškodňovanie obe-
tí trestných činov. Obete majú podľa tejto smernice právo na spravodlivé 
a primerané odškodnenie za zranenia, ktoré utrpeli na základe trestného 
činu, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ bol spáchaný. Smerni-
ca o odškodňovaní obetí vytvára systém spolupráce na uľahčenie prístupu 
obetí trestných činov k odškodneniu v cezhraničných situáciách, ktorý by 
mal fungovať na  základe systémov členských štátov pre odškodňovanie 
obetí násilných trestných činov spáchaných na ich jednotlivých územiach. 
Predpokladom naplnenia tejto požiadavky je samozrejme existencia ta-
kéhoto mechanizmu odškodnenia vo všetkých členských štátoch. Podľa 
Smernice o odškodňovaní obetí majú členské štáty vytvoriť predpoklady 
pre odškodnenie obetí trestných činov, ktoré často nie sú schopné získať 
odškodnenie od páchateľa, pretože páchateľ nemusí mať potrebné pro-
striedky na splnenie povinnosti uloženej rozsudkom, alebo preto, že nie 
je možné páchateľa identifikovať alebo trestne stíhať. Systém vytvorený 
na  základe Smernice o  odškodňovaní obetí má zabezpečiť, aby sa obe-
te trestných činov mohli vždy obrátiť na inštitúciu alebo príslušný orgán 
v členskom štáte, v ktorom došlo ku zraneniu trestným činom. Má takisto 
zabezpečiť uľahčiť akékoľvek praktické a lingvistické ťažkosti, ktoré sa v ce-
zhraničných situáciách vyskytnú. Systém zahŕňa ustanovenia potrebné 
na to, aby bolo obeti trestného činu umožnené nájsť informácie potrebné 
na podanie žiadosti o odškodnenie, a aby bola umožnená účinná spolu-
práca medzi zainteresovanými orgánmi. 

Ako už bolo konštatované, systém odškodňovania obetí násilných trest-
ných činov podľa citovanej Smernice predpokladá existenciu národných 
mechanizmov odškodňovania obetí. Takýto mechanizmus je v Slovenskej 
republike zabezpečený na základe zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní 
osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý nadobudol účinnosť 
dňom 1.mája 2006, v  znení zákona č.79/2008 Z.z. a  zákona č. 146/2013 
Z.z. Poškodeným v zmysle tohto zákona je osoba, ktorej bola v dôsledku 
úmyselného násilného trestného činu spôsobená ujma na  zdraví. Práva 
poškodeného, ktorému bola úmyselným násilným trestným činom spôso-
bená smrť, má aj jeho pozostalý manžel a pozostalé dieťa. Ak ich niet, aj 
pozostalý rodič. Ujmou na  zdraví sa pre tento prípad rozumie ublíženie 
na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným činom spá-
chaným inou osobou a morálna škoda spôsobená trestným činom znásil-
nenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania spáchaným inou 
osobou. O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občanom Slo-
venskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, alebo oso-
bou bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo 
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na území iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, a to vtedy, ak 
k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

Poškodený môže požiadať o  odškodnenie, a  to zásadne písomne, ak 
v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný roz-
kaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, kto-
rým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo ak v trestnom 
konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod 
obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť 
alebo pre vek. Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola poškodenému 
spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste 
alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka, poškodený môže 
požiadať o  odškodnenie, iba ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného 
vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné 
pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola poškodenému spô-
sobená ujma na zdraví. 

Podmienkou pre oprávnenosť podania žiadosti o odškodnenie je aj to, že

a)  poškodenému nebola ujma na zdraví plne uhradená inak (napríklad 
páchateľ sám dobrovoľne uhradil plnú výšku škody),

b) poškodený dal súhlas na trestné stíhanie podľa § 211 Trestného po-
riadku, 

c)  žiadateľom je osoba, ktorá môže vykonávať oprávnenia poškodené-
ho podľa § 47 ods.1 Trestného poriadku.

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca Minister-
stvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Žiadosť musí poškodený podať 
v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku alebo trestné-
ho rozkazu, ktorým bolo rozhodnuté o trestnom čine. Ak súd v trestnom 
konaní odkáže poškodeného s jeho nárokom na občianske súdne konanie 
alebo konanie pred iným orgánom, treba žiadosť o  odškodnenie podať 
v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia, ktorým sa rozhodlo o nároku poškodeného v občianskom súdnom 
konaní alebo konaní pred iným orgánom. 

3.  Požiadavky v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných 
činov podľa aktuálnej legislatívy Európskej únie 

Z doterajších právnych aktov Európskej únie v oblasti postavenia obe-
tí trestných činov jasne vyplýva, že Európska únia je odhodlaná ochraňo-
vať obete trestných činov. Za týmto účelom vytvára čo najefektívnejšie 
legislatívne rámce pre stanovenie minimálnych požiadaviek v  oblasti 
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práv, podpory a  ochrany obetí trestných činov. Preto boli Komisia Eu-
rópskej únie a jej členské štáty v rámci Štokholmského programu – otvo-
rená a bezpečná Európa12, ktorý prijala Európska rada na zasadnutí 10. 
a 11. decembra 2009, požiadané, aby preskúmali možnosti, ako zlepšiť 
právne predpisy a praktické podporné opatrenia na ochranu obetí tak, 
aby sa osobitná pozornosť, podpora a uznanie prioritne dostali všetkým 
obetiam trestných činov. Novú dimenziu nadobudli tieto snaženia Eu-
rópskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy.13 V článku 82 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa upravuje ustanovenie minimálnych pra-
vidiel uplatniteľných v členských štátoch EÚ s cieľom uľahčiť vzájomné 
uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a policajnú a justič-
nú spoluprácu v  trestných veciach, ktoré majú cezhraničný charakter, 
a to najmä s ohľadom na práva obetí trestných činov. Európska rada vo 
svojom uznesení z 10.6. 2011 o pláne na posilnenie práv a ochrany obetí 
najmä v trestnom konaní, ktorý je známy pod názvom „Budapeštianska 
mapa“14, skonštatovala, že na úrovni Európskej únie by sa mali podnik-
núť opatrenia s  cieľom posilniť práva, podporovať a  ochraňovať obete 
trestných činov. 

12 Ú.v. EÚ C 115, 4.5. 2010, s. 1
13 Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o za-

ložení Európskeho spoločenstva, podpísali v hlavnom meste Portugalska Lisabone 
dňa 13. decembra 2007 predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov. Pub-
likovaná bola v Úradnom vestníku EÚ 17.12.2007 (Ú.v. EÚ C 306, 17.12. 2007). Na-
dobudla platnosť 1. decembra 2009 po tom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. 
Lisabonská zmluva sa skladá z preambuly, siedmych článkov a dvanástich protoko-
lov a 51 vyhlásení. Zmluva v prvom článku mení Zmluvu o Európskej únii, v druhom 
článku mení Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva s tým že Zmluvu o založe-
ní Európskeho spoločenstva premenúva na Zmluvu o fungovaní Európskej únie. 
Ostatných päť článkov obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia. Protokol č. 2 
priložený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie mení aj 
Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V prílohe k pro-
tokolu č. 2 Lisabonská zmluva prináša už druhé prečíslovanie zakladajúcich zmlúv 
Únie (prvé prečíslovanie zaviedla Amsterdamská zmluva). Zakladajúce zmluvy Eu-
rópskej únie pozostávajú podľa Lisabonskej zmluvy z týchto najdôležitejších zmlúv: 
a) Zmluva o Európskej únii,, b) Zmluva o fungovaní Európskej únie, c) Zmluva o za-
ložení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Z  formálneho hľadiska Li-
sabonská zmluva teda iba mení a  dopĺňa platné zakladajúce zmluvy Európskych 
spoločenstiev a  Európskej únie. Po  nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa 
vypracovali konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 
Naposledy boli konsolidované znenia uverejnené v Ú. v. EÚ C 326 a Ú. v. EÚ C 327 
z 26. októbra 2012.

14 Ú.v. EÚ C 187, 28. 6. 2011, s. 1
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V súlade s týmto uznesením, ako aj v súlade s predtým spomínanými 
dokumentmi Európskej únie, bola 25. 10. 2012 prijatá Smernica Európske-
ho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy 
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrá-
dza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom 
konaní (ďalej len „Smernica“). Cieľom „Smernice“ je revízia a doplnenie zá-
sad stanovených v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, za účelom 
uskutočnenia významného pokroku v úrovni ochrany obetí v celej Európ-
skej únii, predovšetkým však v rámci trestných konaní. Zároveň „Smernica“ 
toto rámcové rozhodnutie nahrádza. Okrem iného je prijatie „Smernice“ 
rámcovo odôvodnené aj tým, že trestný čin je nielen protiprávnym činom 
proti spoločnosti, ale aj porušením individuálnych práv obetí. Obete ako 
také by sa mali uznať a malo by sa s nimi zaobchádzať s rešpektom, citli-
vo a profesionálne bez akejkoľvek diskriminácie založenej na  rase, farbe 
pleti, etnickom alebo spoločenskom pôvode, genetických vlastnostiach, 
jazyku, náboženstve alebo viere, politickom alebo akomkoľvek inom ná-
zore, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodení, zdravotnom 
postihnutí, veku, pohlaví, rodovom vyjadrení, rodovej identite, sexuálnej 
orientácii, povahe ich pobytu alebo zdravotnom stave. Pri každom kon-
takte s príslušným orgánom v rámci trestného konania, so službami pri-
chádzajúcimi so stykom s obeťami, ako napríklad so službami na podporu 
obetí, službami restoratívnej spravodlivosti, by sa mala zohľadniť osobná 
situácia a okamžité potreby, vek, pohlavie, prípadne zdravotné postihnu-
tie a vyspelosť obetí trestného činu a zároveň plne rešpektovať ich fyzická, 
mentálna a morálna integrita. Obete trestných činov by mali byť chránené 
pred sekundárnou a opakovanou viktimáciou, pred zastrašovaním a pred 
pomstou, mala by sa im poskytnúť patričná podpora na uľahčenie zotave-
nia a dostatočný prístup k spravodlivosti. 

V ustanovení odseku 1 článku 1 prvej kapitoly „Smernice“ sa uvádza, 
že „účelom smernice je zaistiť, aby sa obetiam trestných činov poskytli ná-
ležité informácie, podpora a  ochrana a  aby sa im umožnilo zúčastniť sa 
na  trestnom konaní.“ V ďalších ustanoveniach článku 1 prvej kapitoly sa 
zdôrazňuje požiadavka, aby sa s  obeťami trestných činov zaobchádzalo 
„s  rešpektom, citlivo individuálne, profesionálne a  bez diskriminácie pri 
každom kontakte so službami na podporu obetí alebo službami restoratív-
nej starostlivosti15 alebo s príslušným orgánom činným v rámci trestného 

15 Restoratívnou starostlivosťou sa podľa odseku 2 článku 2 prvej kapitoly „Smernice“ 
rozumie akýkoľvek proces, v rámci ktorého sa obeti trestného činu a páchateľovi, 
v  prípade ich dobrovoľného súhlasu, umožní aktívne sa zúčastniť na  vyriešení 
záležitostí vyplývajúcich z trestného činu prostredníctvom pomoci nestrannej tretej 
osoby. 
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konania. Osobitne treba v tejto súvislosti dbať na to, aby sa v prípade, že 
obeťou je dieťa16, bral hlavný zreteľ na najlepší záujem dieťaťa, pričom ten-
to záujem dieťaťa treba posudzovať individuálne. 

K najvýznamnejším ustanoveniam prvej kapitoly „Smernice“ patrí usta-
novenie písm. a) odseku 1 článku 2, podľa ktorého obeťou je:

i)  fyzická osoba, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spô-
sobená ujma vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy 
alebo majetkovej škody, a

ii)  rodinní príslušníci17 osoby, ktorá v  priamom dôsledku trestného 
činu zomrela, ktorým bola v dôsledku smrti danej osoby spôsobená 
ujma. 

Ak porovnáme vecný obsah definícií pojmu obeť, tak ako vyplývajú 
z príslušných ustanovení Deklarácie základných zásad spravodlivosti týka-
júcich sa obetí trestnej činnosti a obetí zneužívania právomoci, ktorú schvá-
lilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou č. 40/34 z 29.11. 1985, a z Rám-
cového rozhodnutia Rady (EÚ) z 15.3.2001 o postavení obetí v trestnom 
konaní (2001/220/SVV),18 s definíciou tohto pojmu podľa „Smernice“, tak 
je zrejmé, že najnovšia definícia pojmu obeť je širšia v tom, že za obeť sa 
pokladajú nielen fyzické osoby, ktorým bola trestným činom priamo spô-
sobená ujma, ale aj rodinní príslušníci tej osoby, ktorá v priamom dôsledku 
trestného činu zomrela, a ktorým bola v dôsledku smrti danej osoby spô-
sobená ujma. Alebo inak možno povedať, že ide o rozšírenie pojmu obeť 
aj o sekundárne obete, teda blízke osoby primárnej obete, pričom však sa 
toto rozšírenie týka len blízkych osôb tých obetí, ktoré v dôsledku trest-
ných činov prišli o život. Jednoznačne teda ide o legislatívne vymedzenie 
pojmu obeť tak, že touto treba rozumieť tak primárnu ako aj sekundárnu 
obeť. 

Podstatnú časť „Smernice“ z hľadiska naplnenia jej účelu tvoria kapitoly 
číslo dva až štyri, ktoré sa delia na články (druhá kapitola články 3 až 9, tre-
tia kapitola články 10 až 17 a štvrtá kapitola články 18 až 24), pričom názvy 
jednotlivých kapitol a jednotlivých článkov možno považovať za akýsi ka-
talóg minimálnych práv obetí trestných činov. 

16 Dieťaťom sa podľa písm. c) odseku 1 článku 2 prvej kapitoly „Smernice“ rozumie 
každá osoba mladšia ako 18 rokov. 

17 Rodinnými príslušníkmi podľa písm. b) odseku 1 článku 2 prvej kapitoly „Smernice“ 
sú manžel (-ka), osoba, ktorá žije s  obeťou trvalo a  stabilne v  pevnom intímnom 
zväzku v spoločnej domácnosti, príbuzní v priamom rade (predkovia a potomkovia 
obete – pozn. autora), súrodenci a osoby závislé od obete. 

18 Úplné znenie obidvoch definícií je uvedené v úvode príspevku – pozn. autora. 
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Poskytovanie informácií a podpory je názov druhej kapitoly „Smer-
nice“ . Z  tohto názvu vyplýva, že druhá kapitola obsahuje dve relatívne 
samostatné skupiny práv obetí trestných činov. Jednak ide o práva obetí 
na informácie o svojom prípade od začiatku trestného konania až po jeho 
záver, vrátane práva, aby obeť porozumela informáciám a zároveň, aby aj 
jej bolo rozumieť a jednak ide o právo na podporu, ktorú poskytujú služby 
na podporu obetí, vrátane práva na prístup k týmto službám. 

Prvým právom obetí podľa tejto kapitoly je právo rozumieť a byť po-
chopený (článok 3). Jeho obsahom je, aby ústna a písomná komunikácia 
orgánov trestného konania s obeťami prebiehala tak, aby jej obete rozu-
meli a zároveň aby tieto orgány porozumeli obeti. Na tento účel preto mu-
sia byť zohľadnené aj osobné vlastnosti obetí, ktoré môžu ovplyvniť ich 
spôsobilosť rozumieť alebo byť pochopený. Preto v  prípade, že si obete 
v dôsledku vplyvu trestného činu vyžadujú pomoc, aby porozumeli, alebo 
aby im bolo rozumieť, majú právo, aby ich pri prvom kontakte s príslušný-
mi orgánmi sprevádzala osoba, ktorú si na tento účel vyberú .

Ďalším právom obetí je právo na poskytnutie informácií od prvého 
kontaktu s príslušným orgánom (článok 4). Obete trestných činov majú 
v tejto  súvislosti právo, aby im boli bez zbytočného odkladu poskytnuté 
informácie, majúce charakter zásadných počiatočných informácií, najmä 
o týchto skutočnostiach:

-  druh podpory, ktorá sa im môže poskytnúť a kto im ju môže poskyt-
núť,

-  postupy týkajúce sa podania trestného oznámenia,

-  ako a za akých podmienok môžu získať ochranu, vrátane charakteru 
ochranných opatrení,

-  ako a za akých podmienok môžu získať prístup k právnemu pora-
denstvu a akémukoľvek inému druhu poradenstva,

-  ako a za akých podmienok majú nárok na náhradu škody, 

-  ako a za akých podmienok majú právo na tlmočenie a preklad,

-  dostupné postupy na podávanie sťažností v prípade porušenia ich 
práv príslušným orgánom činným v trestnom konaní,

-  kontaktné údaje na komunikáciu v súvislosti s ich prípadom,

-  dostupné služby restoratívnej starostlivosti,

-  ako a za akých podmienok sa im môžu uhradiť výdavky, ktoré vznikli 
v dôsledku ich účasti na trestnom konaní . 
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V súvislosti s podávaním trestného oznámenie majú obete garan-
tované právo, aby sa im o tom vydalo písomné potvrdenie (článok 5), 
vrátane práva na podanie oznámenia v jazyku, ktorému obete rozumejú 
alebo za pomoci tlmočníka, ako aj práva na bezplatný preklad písomného 
potvrdenia o podaní oznámenia.

K významným právam obetí zaiste patrí právo na informácie o svo-
jom prípade (článok 6). Obete majú v tejto súvislosti právo, aby boli bez 
zbytočného odkladu poučené o možnostiach na základe ich žiadosti do-
stať tieto informácie :   

-  o akomkoľvek rozhodnutí o prerušení alebo zastavení vyšetrovania 
alebo nestíhať páchateľa,

-  o  mieste a  čase súdneho pojednávania a  o  povahe obvinení voči 
páchateľovi,

-  o akomkoľvek konečnom rozsudku v súdnom konaní, 

-  o stave trestného konania, až na prípady, ak by poskytnutie takých-
to informácií ohrozilo riadny priebeh trestného konania,

-  o skutočnosti, že osoba, ktorá bola vzatá do väzby, stíhaná alebo od-
súdená bola prepustená,, ušla z väzby alebo z výkonu trestu odňatia 
slobody a to bez zbytočného odkladu.

Nevyhnutnou súčasťou chápania práva obetí na  informácie je právo 
na tlmočenie a preklad (článok 7). Obsahom tohto práva je najmä právo 
obetí, aby im bolo na základe ich žiadosti poskytnuté bezplatné tlmoče-
nie, a  to aspoň počas všetkých výsluchov obete v  jednotlivých štádiách 
trestného konania vtedy, ak nerozumejú jazyku, v ktorom sa trestné kona-
nie vedie. „Smernica“ pripúšťa, aby tlmočenie bolo vykonané aj bez pria-
mej prítomnosti tlmočníka a to pomocou komunikačných technológií, ako 
je napríklad videokonferencia, telefón alebo internet. 

V súvislosti s právom na preklad, majú obete, v prípade ak nerozumejú 
jazyku trestného konania, právo na základe ich žiadosti na bezplatný pre-
klad tých informácií, ktoré sú zásadné na uplatnenie ich práv v trestnom 
konaní, a to do jazyka ktorému rozumejú. Minimálne ide o preklad každé-
ho rozhodnutia, ktorým sa končí trestné konanie vo veci trestného činu 
spáchaného voči obeti (teda najmä pokiaľ ide o  meritórne rozhodnutia 
v jednotlivých štádiách trestného konania – pozn. autora). K zásadným in-
formáciám, ktoré môžu žiadať obete preložiť patria aj informácie o mieste 
a čase súdneho pojednávania. „Smernica“ pripúšťa, aby bol písomný pre-
klad zásadných informácií nahradený ústnym prekladom, za podmienky, 
že takýto postup neohrozí spravodlivosť konania. 
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Súčasťou národnej právnej úpravy jednotlivých členských štátov Eu-
rópskej únie má byť aj úprava postupu, aby príslušný orgán posúdil, či 
sú žiadosti obetí na tlmočenie alebo preklad opodstatnené. Proti také-
muto rozhodnutiu musia mať obete právo podať opravný prostriedok. 
Významnou sa v tejto súvislosti javí aj požiadavka „Smernice“, aby tlmo-
čenie, preklad a  prípadné zvažovanie ich opodstatnenosti príslušnými 
orgánmi nespôsobili neprimerané predĺženie trestného konania (článok 
7 ods. 8).

Ako už bolo zmienené, druhú skupinu práv obetí vyplývajúcich 
z  druhej kapitoly „Smernice“ tvoria práva na  podporu, ktoré poskytujú 
služby na podporu obetí a na prístup k týmto službám. V tejto súvislosti 
obsahuje „Smernica“ požiadavku práva na  prístup k  službám na  pod-
poru obetí (článok 8). Podstata tohto práva spočíva v  tom, aby obete 
mali v  súlade so svojimi potrebami bezplatný prístup k  dôverným služ-
bám na podporu obetí, a ktoré konajú v záujme obetí, pričom toto právo 
môžu obete uplatniť pred trestným konaním, počas neho a primeraný čas 
po ňom. Toto právo je garantované aj rodinným príslušníkom primárnej 
obete, podľa rozsahu ujmy spôsobenej trestným činom voči primárnej 
obeti. Orgány, ktoré prijali od obete trestné oznámenie, majú mať vytvo-
rené vhodné podmienky pre sprostredkovanie týchto služieb. Za účelom 
reálnosti uplatnenia tohto práva majú členské štáty Európskej únie prijať 
opatrenie, aby okrem existujúcich všeobecných služieb na podporu obetí 
zriadili aj bezplatné a dôverné služby špecializovanej podpory. Takýmito 
službami, či už všeobecnými alebo špecializovanými, môžu byť verejné 
alebo mimovládne organizácie, pričom sa môžu organizovať na profesio-
nálnom alebo dobrovoľnom základe. 

V súvislosti s právom na prístup k službám na podporu obetí „Smernica“ 
definuje podporu, ktorú poskytujú služby na podporu obetí (článok 
9), a to najmä z hľadiska jej charakteru a rozsahu. Služby na podporu obetí 
majú poskytovať podporu minimálne nasledovného charakteru a rozsahu: 

-  informácie, poradenstvo a  podporu v  súvislosti s  právami obete 
na náhradu škody spôsobenú trestnými činmi a v súvislosti s práv-
nym postavením obetí v trestnom konaní,

-  informácie o všetkých existujúcich špecializovaných službách pod-
pory obetí alebo ich sprostredkovanie,

-  emocionálnu a psychologickú podporu,

-  poradenstvo týkajúce sa finančných a praktických problémov spô-
sobených trestným činom,
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- poradenstvo týkajúce sa rizika zastrašovania a pomsty zo strany pá-
chateľa trestného činu a rizika sekundárnej a opakovanej viktimá-
cie.

Osobitnú pozornosť majú služby na podporu obetí venovať obetiam, 
ktoré utrpeli značnú ujmu v dôsledku závažnosti trestného činu. V prípade 
bezprostredného rizika sekundárnej a opakovanej viktimácie, zastrašova-
nia a pomsty majú služby na podporu obetí, predovšetkým služby špecia-
lizovanej podpory, poskytnúť prístrešie alebo iné prechodné ubytovanie 
takýmto obetiam. Obetiam s osobitnými potrebami, teda najmä obetiam 
násilných sexuálnych deliktov, obetiam rodovo motivovaného násilia 
a obetiam násilia páchaného blízkou osobou, majú tieto služby poskytnúť 
cielenú a integrovanú podporu vrátane posttraumatickej podpory a pora-
denstva. 

Obsah tretej kapitoly „Smernice“, nazvanej Účasť na trestnom konaní, 
ako to vyplýva aj z  jej názvu, je zameraný na práva obetí súvisiace s  ich 
právnym postavením ako subjektov trestného konania. Medzi základné 
práva obete ako účastníka trestného konania vymedzila „Smernica“ okrem 
iného právo byť vypočutý (článok 10). Ide o to, aby obeť mala právo byť 
počas trestného konania vypočutá a aby mala možnosť predložiť dôkazy, 
pričom v prípade vypočúvania obete mladšej ako osemnásť rokov treba 
náležite zohľadniť jej vek a vyspelosť. 

Ďalšími v  poradí sú práva v  prípade rozhodnutia skutok nestíhať 
(článok 11). Podstata týchto práv je spojená s  rozhodnutím príslušných 
orgánov v  trestnom konaní trestne nestíhať skutok, ktorým bola spôso-
bená obeti ujma. V tejto súvislosti majú obete právo žiadať o preskúma-
nie takéhoto rozhodnutia. V  prípade, ak sa podľa vnútroštátneho práva 
členského štátu Európskej únie procesné práva obete začínajú až začatím 
trestného stíhania, musí byť toto právo priznané aspoň obetiam závažnej 
trestnej činnosti. Aby mohli obete efektívne uplatňovať právo dať preskú-
mať rozhodnutia o nestíhaní skutku, priznáva sa im právo na poskytnutie 
dostatočných súvisiacich informácií o dôvodoch, ktoré viedli príslušné or-
gány k takémuto rozhodnutiu. V prípade, ak rozhodnutie o nestíhaní vydá 
najvyšší príslušný orgán, rozhodnutia ktorého podľa vnútroštátneho práva 
nepodliehajú preskúmaniu, môže takéto preskúmanie urobiť ten istý or-
gán. Obete nemôžu svoje práva súvisiace s rozhodnutím o nestíhaní skut-
ku uplatňovať v prípade, ak takéto rozhodnutie vedie k schváleniu mimo-
súdneho zmieru. 

Smernica“ priznáva obetiam aj právo na záruky v súvislosti so služ-
bami restoratívnej starostlivosti (článok 12). V  prípade poskytovania 
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služieb restoratívnej starostlivosti19 obetiam trestných činov môže prísť 
k riziku sekundárnej a opakovanej viktimácie, ako aj k riziku zastrašovania 
a  pomsty zo strany páchateľa. Preto musia členské štáty Európskej únie 
prijať také opatrenia, aby služby restoratívnej spravodlivosti spĺňali mini-
málne tieto požiadavky: 

-  služby restoratívnej starostlivosti sa použijú, len ak je to v záujme 
obete a na základe jej dobrovoľného a informovaného súhlasu,

-  obeti sa pred poskytnutím jej súhlasu s použitím restoratívnej spra-
vodlivosti poskytnú úplné informácie o súvisiacom  konaní a  jeho 
možných výsledkoch, ako aj informácie o možnostiach dohľadu nad 
vykonávaním akejkoľvek dohody medzi páchateľom a obeťou trest-
ného činu,

-  páchateľ uznal základné skutkové okolnosti prípadu (priznal sa ku 
spáchaniu trestného činu),

-  diskusie v  rámci procesov restoratívnej starostlivosti sú dôverné 
a preto sa nesprístupňujú, okrem prípadu, že s tým strany súhlasia, 
alebo sprístupnenie takýchto informácií vyplýva z vnútroštátneho 
práva. 

Medzi ďalšie práva obetí vzťahujúce sa na  jej účasť v trestnom kona-
ní považuje „Smernica“ právo na právnu pomoc (článok 13), ak je obeť 
účastníkom (subjektom, stranou) trestného konania, právo na  náhradu 
výdavkov (článok 14), ktoré obetiam vznikli v súvislosti ich aktívnej účasti 
na trestnom konaní, právo na vrátenie vecí (článok 15), ktoré boli zais-
tené pre účely trestného konania a môžu sa vrátiť, ak dôvody tohto účelu 
zanikli a právo na rozhodnutie o náhrade škody páchateľom v rámci 
trestného konania (článok 16), ak sú splnené podmienky, ktoré bližšie 
upravujú predpisy vnútroštátneho práva. Do tejto skupiny práv obetí mož-
no zaradiť aj práva obete s pobytom v inom členskom štáte (článok 17). 
V  týchto prípadoch sa majú minimalizovať ťažkosti, ktoré sú spojené so 
skutočnosťou, že obeť má pobyt v inom členskom štáte, ako v členskom 
štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný. Orgány členského štátu, v kto-
rom bol trestný čin spáchaný majú možnosť najmä vypočuť obeť ihneď 
po  podaní trestného oznámenia, ako aj ak je to možné uplatniť na  vy-
konanie výsluchu obete, ktorá má pobyt v  inom členskom štáte, postup 

19 Restoratívnou starostlivosťou sa podľa odseku 2 článku 2 prvej kapitoly „Smernice“ 
rozumie akýkoľvek proces, v rámci ktorého sa obeti trestného činu a páchateľovi, 
v prípade ich dobrovoľného súhlasu, umožní aktívne sa zúčastniť na vyriešení zá-
ležitostí vyplývajúcich z trestného činu prostredníctvom pomoci nestrannej tretej 
osoby. 
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podľa príslušných ustanovení Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných 
veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29.5.200020 o vykonaní 
výsluchu pomocou videokonferenčných a  telefonických konferenčných 
hovorov. Obete trestných činov spáchaných v členských štátoch Európskej 
únie, v ktorých nemajú pobyt, môžu trestné oznámenie podať príslušným 
orgánom v členskom štáte pobytu, ak tak nemôžu urobiť v tom členskom 
štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo ak si to obete neželajú uro-
biť najmä v prípadoch obzvlášť závažného trestného činu. Príslušný orgán 
členského štátu, ktorý za  takýchto podmienok trestné oznámenie prijal, 
ho postúpi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin 
spáchaný. 

Poslednou kapitolou „Smernice“, v  ktorej sú upravené práva obetí, 
je štvrtá kapitola. Má názov Ochrana obetí a  uznanie obetí s  osobit-
nými potrebami. Hneď prvé ustanovenie tejto kapitoly definuje právo 
na ochranu (článok 18), podľa ktorého členské štáty Európskej únie za-
bezpečia opatrenia na  ochranu obetí a  ich rodinných príslušníkov pred 
sekundárnou a opakovanou viktimáciou, zastrašovaním a pomstou vráta-
ne ochrany pred rizikom emocionálnej alebo psychickej ujmy spôsobenej 
obetiam a  na  ochranu ich dôstojnosti počas výsluchu. Súčasťou týchto 
opatrení sú v  prípade potreby aj postupy zamerané na  fyzickú ochranu 
obetí a ich rodinných príslušníkov. 

Významným z tohto pohľadu sa javí právo na zamedzenie kontaktu 
medzi obeťou a páchateľom (článok 19). Naplnenie tohto práva spočíva 
vo vytvorení takých podmienok, aby sa zamedzilo kontaktu medzi obeťou 
a páchateľom v priestoroch, v ktorých prebieha trestné konanie. Výnimku 
tvoria len okolnosti, kedy je takýto kontakt potrebný pre účely trestného 
konania, napríklad v prípade vykonania konfrontácie medzi obeťou a pá-
chateľom. Jedným z predpokladov skutočného naplnenia tejto požiadav-
ky je napríklad také usporiadanie priestorov v súdnych budovách, aby ča-
kárne pre obete a páchateľov boli oddelené. 

Ďalším z  radu práv súvisiacich s  ochranou obetí je právo na  ochranu 
súkromia (článok 21). Obsahom tohto práva je realizácia takých opatrení, 
ktoré zabezpečia ochranu súkromia vrátane osobných vlastností obete,  po-
dobizne obete a  jej rodinných príslušníkov, ako aj opatrení zameraných 
na zabránenie verejného šírenia informácií, ktoré by mohli viesť k identifi-
kácii obete. V tejto súvislosti je žiaduce, aby médiá pri dodržaní princípov 
slobody prejavu a  informácií a  slobodu a  pluralizmus médií, prijali samo-
regulačné opatrenia zamerané na rešpektovanie práva obetí na súkromie. 

20 U.v. ES C 197, 12.7. 2000, s. 3
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Jedno z  opatrení „Smernice“ predpokladá individuálne posúdenie 
obetí s cieľom identifikovať osobitnú potrebu ochrany (článok 22). 
Na tento účel treba vykonať ich včasné a individuálne posúdenie, aby sa 
identifikovali osobitné potreby ochrany a určilo sa, či a v akom rozsahu 
sa budú na určité obete vzťahovať osobitné opatrenia. Pri individuálnom 
posúdení obetí sa zohľadnia najmä osobné vlastnosti obete, druh alebo 
povaha trestného činu a okolnosti jeho spáchania. V kontexte individuál-
neho posúdenia treba zvláštnu pozornosť venovať obetiam, ktorým bola 
spôsobená značná ujma z  dôvodu závažnosti trestného činu, obetiam, 
voči ktorým bol spáchaný trestný čin, ktorého motívom bola zaujatosť 
alebo diskriminácia, ktorá mohla byť založená najmä na  ich osobných 
vlastnostiach, obetiam, ktoré sú v dôsledku vzťahu k páchateľovi a závis-
losti od neho zvlášť zraniteľné. V tejto súvislosti sa berie náležitý ohľad 
najmä na  obete terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, obchodo-
vania s  ľuďmi, rodovo motivovaného násilia, násilia páchaného blízkou 
osobou, násilných sexuálnych deliktov, sexuálneho vykorisťovania alebo 
trestných činov z nenávisti a obete so zdravotným postihnutím. Za obe-
te, ktoré majú osobitnú potrebu ochrany, sa považujú aj detské obete. 

Právo obetí s osobitnou potrebou ochrany počas trestného kona-
nia (článok 23) predstavuje teda akúsi špeciálnu kategóriu práv obetí. 
Obetiam s osobitnou potrebou ochrany treba počas vyšetrovania trestné-
ho činu zabezpečiť tieto opatrenia: 

-  výsluch obete sa uskutočňuje v priestoroch určených alebo prispô-
sobených na tento účel,

-  výsluch obete vykonávajú na tento účel vyškolení odborníci,

-  všetky výsluchy obete vedú tie isté osoby, 

-  všetky výsluchy obetí sexuálneho násilia, rodovo motivovaného 
násilia alebo násilia páchaného blízkou osobou, pokiaľ ich nevedie 
prokurátor alebo sudca vedie osoba rovnakého pohlavia ako obeť.

Obetiam s osobitnou potrebou ochrany treba počas súdneho konania 
zabezpečiť tieto opatrenia: 

-  zamedziť vizuálnemu kontaktu medzi obeťami a páchateľmi, a to aj 
počas vykonávania dôkazov prostredníctvom komunikačných tech-
nológií alebo iných vhodných prostriedkov,

-  vykonať výsluch obete v konaní na súde bez toho aby bola osobne 
prítomná v súdnej sieni za pomoci vhodných komunikačných tech-
nológií,
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-  zamedziť zbytočnému kladeniu otázok týkajúcich sa súkromného 
života obete, ktoré nesúvisia s trestným činom, 

-  zabezpečiť, aby súdne konanie bolo neverejné. 

Do takejto špeciálnej kategórie práv obetí zaiste patrí právo detských 
obetí na ochranu počas trestného konania (článok 24). Detským obe-
tiam treba okrem okrem opatrení priznaných podľa predchádzajúceho 
článku „Smernice“ priznať ešte nasledovné opatrenia: 

-  zabezpečiť, aby sa počas vyšetrovania mohli zhotoviť zvukovo-ob-
razové záznamy výsluchov detskej obete a aby tieto záznamy boli 
použiteľné ako dôkaz v trestnom konaní,

-  zabezpečiť, aby príslušné orgány v  rámci vyšetrovania trestného 
činu a v konaní na súde vymenovali osobitného zástupcu pre det-
ské obete, ak podľa vnútroštátneho práva nesmú nositelia rodičov-
ských práv a povinností zastupovať detskú obeť z dôvodu konfliktu 
záujmov medzi nimi a detskou obeťou, alebo ak je detská obeť od-
delená od rodiny,

-  zabezpečiť, aby v  prípade, že má detská obeť právo na  právneho 
zástupcu, má dieťa právo na právne poradenstvo a zastúpenie vo 
svojom mene v konaní, v ktorom existuje, alebo by mohol vzniknúť 
konflikt záujmov medzi detskou obeťou a  nositeľmi rodičovských 
práv a povinností. 

Záver

Z  vykonanej analýzy ustanovení „Smernice“ upravujúcich minimálne 
požiadavky v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov je zrej-
mé, že je nevyhnutné vykonať transpozíciu týchto požiadaviek do právne-
ho poriadku Slovenskej republiky. Vyplýva to koniec koncov aj zo samot-
ného charakteru právneho aktu Európskej únie, akým smernica je. Podľa 
práva Európskej únie smernica je normatívny akt adresovaný (prípadne aj 
budúcim) členským štátom (a nie jednotlivcom či orgánom) a záväzný pre 
členské štáty vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľ-
ba foriem a metód sa ponecháva vnútroštátnym orgánom. Z ustanovenia 
článku 27 „Smernice“ vyplýva, že členské štáty uvedú do účinnosti záko-
ny, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 
s  touto smernicou do 16. novembra 2016.21 Akým spôsobom to členské 
21 Ak by členské štáty transpozíciu „Smernice“ v  stanovenej lehote nevykona-

li je možná jej priama účinnosť, ak spĺňa všeobecné ale aj špecifické podmienky.  
Medzi všeobecné podmienky priamej účinnosti smernice ako právneho aktu EÚ 
patrí požiadavka jasnosti a  presnosti jej ustanovení, ako aj požiadavka úplnosti 
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štáty a v našom prípade Slovenská republika urobí, to závisí od jednotli-
vých členských štátov. V tejto súvislosti treba upozorniť na skutočnosť, že 
vláda Slovenskej republiky sa už problémom transpozície „Smernice“ za-
oberala a za týmto účelom prijala uznesenie č.155 z 3. apríla 2013, v kto-
rom v bode B.4 ministrovi spravodlivosti SR uložila „predložiť v spoluprá-
ci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra na rokovanie vlády návrhy 
právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho 
parlamentu a  Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov 
a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV“, a to v le-
hote do 31. júla 2015. V  zásade existujú dve možnosti ako transpozíciu 
„Smernice“ z  hľadiska legislatívnej formy vykonať. Prvým spôsobom by 
bolo vykonať transpozíciu formou jedného osobitného zákona o obetiach 
trestných činov. Druhý spôsob, ktorý (zdá sa), ak vychádzame zo spomína-
ného uznesenia vlády, vláda SR preferuje, je transpozícia „Smernice“ vo for-
me zmien a doplnení celého radu všeobecne záväzných predpisov v sile 
zákona, vrátane novelizácie príslušných ustanovení Trestného poriadku.

Východiskom pre vykonanie transpozície „Smernice“ je predovšetkým 
dôsledná analýza jej jednotlivých ustanovení, ako aj požiadaviek z  nich 
vyplývajúcich vo vzťahu k stanoveniu minimálnych štandardov v oblasti 
práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Výsledky analýzy treba po-
tom porovnať sú súčasným právnym stavom práv obetí trestných činov, tak 
ako vyplýva z celého radu právnych predpisov, vrátane Trestného poriad-
ku. Chýbajúce práva obetí trestných činov treba potom cestou novelizácie 
existujúcich súvisiacich predpisov alebo prijatím osobitnej samostatnej 
právnej úpravy zapracovať do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Na  základe vykonanej analýzy jednotlivých ustanovení „Smernice“ 
možno konštatovať, že legislatívne zapracovanie niektorých požiadaviek 
môže byť v  rozpore s  princípmi spravodlivého procesu, napríklad so zá-
sadou kontradiktornosti. Je to zrejmé pri požiadavkách na opatrenia za-
meraných na ochranu súkromia obetí pri vykonávaní dôkazov v trestnom 
konaní. Upozorniť treba aj na skutočnosť, že v texte „Smernice“ sa nachá-
dzajú viaceré pojmy, ktoré nie sú legálne definované. Týka sa to najmä poj-
mov sekundárna viktimácia, opakovaná viktimácia, služby špecializovanej 

a bezpodmienečnosti jej ustanovení. K špecifickým podmienkam priamej účinnosti 
smernice patria požiadavky, aby márne uplynula lehota stanovená na jej transpozí-
ciu do národného právneho poriadku, aby  ustanovenia smernice priamo neuklada-
li povinnosti fyzickým osobám, ako aj požiadavka, že z priamej účinnosti smernice 
vyplýva zlepšenie právneho postavenia aktívne legitimovaných priamych či nepria-
mych adresátov smernice – pozri Tichý,L., Arnold, R., Zemánek,J.,Král, R., Dumbrov-
ský,T.: Evropské právo, 4. vydání, Praha: C.H.Beck, 2011, s. 310 
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podpory, všeobecné služby podpory. Výklad týchto pojmov je tak po-
nechaný na  právnu teóriu, alebo teóriu kriminológie a  viktimológie. No 
a nakoniec k možným problémom súvisiacim s transpozíciou „Smernice“ 
do právneho poriadku môžu s veľkou pravdepodobnosťou patriť problé-
my zaistenia dostatočných zdrojov zo štátneho rozpočtu na financovanie 
nákladov spojených so zavedením niektorých opatrení vyplývajúcich zo 
„Smernice“. 
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Obete kybernetickej kriminality
(Niektoré trestnoprávne aspekty obetí  
kriminality prostredia informačných sietí)

Victims of Cybercrime 
(Some Criminal Protection Aspects  

of the Information Networks Environment Crime Victims)

Ladislav Greguš

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá kybernetickou kriminalitou a  jej obeťami. Uvažuje sa 
o spoločenskej nebezpečnosti kybernetickej kriminality, ako aj o osobitostiach 
jej odhaľovania. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré špecifiká kyberne-
tickej kriminality vo vzťahu k jej obetiam. 

Kľúčové slová
obeť, kybernetická kriminalita, počítačová kriminality, spoločenská nebezpeč-
nosť, škoda

Abstract
The article deals with cybercrime and its victims. A consideration is being gi-
ven to the social perilousness of cybercrime as well as the peculiarities of its 
uncovering. The aim of the article is to point out some peculiarities of cybercri-
me in the relation to its victims. 

Key words
victim, cybercrime, computer crime, social perilousness, damage 

I. Úvod

Jedným zo základných atribútov súčasnosti je prudký rozvoj informač-
ných a komunikačných technológií, natoľko markantný v sociálnych vzťa-
hoch, že podmienil vznik informačnej spoločnosti.1 Informačná spoločnosť 

1 Informačná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej informácie a nakladanie s informácia-
mi (predovšetkým ich výmena) prostredníctvom informačných – komunikačných 
technológii (information and communication technology – ICT) premieňajú celý 
spoločenský systém a predstavujú prostriedok vytvorenia nových sociálnych vzťa-
hov. K termínu pozri napr. BOYLE, J.: Shamans, Software and Spleens. Harvard Uni-
versity Press, Cambridge 1996. 
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sa ako každý typ ľudskej spoločnosti vyznačuje tak pozitívnymi, ako aj ne-
gatívnymi spoločenskými javmi. Medzi najzávažnejšie negatívne spolo-
čenské javy patrí nepochybne kriminalita. 

Informácia a  nakladanie s  informáciami sú definičným znakom infor-
mačnej spoločnosti. Informácia môže byť vyjadrená a šírená rôznymi spô-
sobmi (rečou, písmom, elektronicky). Digitálna revolúcia, ktorej počiatok je 
datovaný okolo roku 1980 a je charakteristická nástupom digitálnych tech-
nológii, umožnila nový spôsob nakladania s informáciami a to ich digita-
lizáciu. Digitálna informácia (prípadne digitalizovaná informácia) predsta-
vuje informáciu, ktorá bola podrobená definovanému spôsobu kódovania 
a je uložená na nosiči informácií alebo je prenášaná zariadením spôsobi-
lým na prenos digitálnych informácií.2

Digitalizácia takmer všetkých informácií okolo nás so sebou nevy-
hnutne prináša i  fenomén informačných sietí ako priestoru vytvoreného 
za účelom nakladania s informáciami, avšak zároveň i priestoru s potenci-
álom pre rozvoj kriminality. Prostredie informačných sietí svojou imateriál-
nou a spravidla cezhraničnou povahou predstavuje pre oblasť kriminality 
kvalitatívne špecifický prvok. 

Trestná činnosť s digitálnym prvkom páchaná v kyberpriestore má taký 
rozsiahly rozmer, že môžeme hovoriť o novom kybernetickom druhu kri-
minality. 

Pre účely tohto príspevku treba stručne vymedziť obsah pojmu kyber-
netická kriminalita a počítačová kriminalita, ktoré sa často používajú ako 
synonymá. 

Otázka terminológie označenia kybernetickej kriminality je doposiaľ veľ-
mi nejednotná. Tak v našej, ako aj v zahraničnej literatúre sa pri pomeno-
vaní tejto kategórie trestnej činnosti stretávame s rôznymi termínmi.3 Urči-
tý harmonizačný prvok predstavuje Convention on Cybercrime,4 ktorá bola 
schválená výborom ministrov Rady Európy dňa 8. novembra 2001 a otvo-
rená k podpisu v Budapešti dňa 23. novembra 2001. Slovenská republika, 
ktorá sa stala signatárom Dohovoru dňa 4. februára 2005, ratifikovala dňa 

2 Pozri PORADA, V., ŠEDIVÝ, P.: Počítačová kriminalita v proměnách času (Pojmy, defi-
nice, digitální informace, stopa, aplikace, kriminalita). KARLOVARSKÁ PRÁVNÍ REVUE 
1/2012, Karlovy Vary 2012, str. 6. 

3 Medzi používané termíny patria „počítačový trestný čin“, „high-tech trestný čin“, „in-
ternetový trestný čin“, „e-crime“, „kyberzločin“, „trestný čin v oblasti informačno – ko-
munikačných technológii“, „virtuálny trestný čin“, „trestný čin v  počítačových sie-
ťach“ a pod.. 

4 Council of Europe – ETS No. 185 – Convention on Cybercrime, Budapešť, 23.11.2001. 
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8. januára 2008 a pre ktorú nadobudol platnosť dňom 1. mája 2008 tento 
však publikovala v zbierke zákonov pod názvom Dohovor o počítačovej kri-
minalite. Ako z názvu, aj z publikovaného znenia Dohovoru o počítačovej 
kriminalite je zrejmé, že zákonodarca zvolil pre preklad ang. Cybercrime, ako 
pojem označujúci počítačovú trestnú činnosť v zmysle Dohovoru termín Po-
čítačová kriminalita. Doslovný preklad ang. cybercrime ako kyberkriminalita 
by nebol celkom vhodný, nakoľko počítačová kriminalita nevyhnutne ne-
vyžaduje prvok prostredia informačných sietí – cyberspace. Tiež z výpočtu 
trestných činov uvedených v Dohovore vyplýva, že tieto nie sú určené vý-
lučne pre kyberpriestor.5 Hmotné trestné ustanovenia sú výpočtom takpo-
vediac typických trestných činov počítačovej kriminality. 

Definovanie kyberkriminality len ako vedľajšieho efektu digitálnej re-
volúcie po nástupe počítačových sietí by však nebolo z pohľadu právnej 
vedy dostatočne určité. Z  perspektívy kybernetickej kriminality, ako aj 
počítačovej kriminality možno významný prístup k  vymedzeniu trestnej 
činnosti, ktorá sa viaže k digitálnym informáciám a  informačným sieťam 
pozorovať u  Marka Sieberta, podľa ktorého počítačová kriminalita a  kri-
minalita počítačovo súvisiaca (čiže počítačová kriminalita v  širšom slova 
zmysle) zahŕňa trestnú činnosť vzťahujúcu sa k počítačovým dátam. Uplat-
nením tejto premisy možno pojem: 

- počítačová kriminalita (v užšom slova zmysle) definovať ako krimi-
nalitu, kde počítačové dáta sú predmetom trestného činu – objek-
tom kriminality,

- kriminalita počítačovo súvisiacu definovať ako kriminalitu, kde na-
kladanie s počítačovými dátami je prostriedkom trestného činu, 

- kriminalitu s prvkom počítača definovať ako kriminalitu, kde počíta-
čové dáta sú zdrojom informácií majúcim k trestnej činnosti určitý 
vzťah.

Stanoviť informáciu v  digitálnej podobe ako určujúci prvok pre po-
čítačovú kriminalitu zároveň vylučuje vnímanie niektorých klasických 

5 Dohovor o počítačovej kriminalite, ktorý nadobudol platnosť dňa 1. júla 2004 roz-
lišuje nasledujúce kategórie a druhy trestných činov: (1) trestné činy proti dôver-
nosti, hodnovernosti a dostupnosti počítačových údajov a systémov (t.j. nezákonný 
prístup, nezákonné zachytenie údajov, zasahovanie do údajov, zasahovanie do sys-
tému, zneužitie zariadení), (2) počítačové trestné činy (t. j. falšovanie počítačových 
údajov, počítačový podvod), (3) trestné činy týkajúce sa obsahu (t. j. trestné činy 
týkajúce sa detskej pornografie), (4) trestné činy týkajúce sa porušenia autorských 
a príbuzných práv (t. j. trestné činy týkajúce sa porušenia autorských a príbuzných 
práv). 
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spoločensky nebezpečných konaní, ako trestných činov počítačovej krimi-
nality. Ako príklad možno uviesť jednoduchú krádež počítača ako hard-
véru, ktorá nespĺňa vyššie uvedené základné charakteristické znaky po-
čítačovej kriminality a  napriek tomu by bola považovaná za  počítačovú 
kriminalitu v  prípade, že by bola počítačová kriminalita vymedzená iba 
prvkom počítača.

Možno síce polemizovať nad pojmom kriminalita súvisiaca s počítačo-
vými dátami, ako výstižnejším označením. Domnievam sa však, že počí-
tačová kriminalita je pojem vhodnejší, nakoľko je často používaný nielen 
v právnej teórii, ale i v iných oblastiach. 

Vyplývajúc z vyššie uvedeného možno do koncepcie počítačovej krimi-
nality následne zahrnúť kyberkriminalitu, ako druh počítačovej kriminali-
ty. Pod pojmom kybernetická kriminalita potom rozumieme počítačovú 
kriminalitu, ktorá je realizovaná v prostredí informačných sietí. Analogicky 
potom možno kyberkriminalitu v širšom slova zmysle z hľadiska roly ky-
berpriestoru v trestnom čine členiť v zmysle predošlého rozdelenia počíta-
čovej kriminality na tieto skupiny: 

- kyberkriminalita (v užšom slova zmysle), kde kyberpriestor je pred-
metom trestného činu – objektom kriminality,

- kriminalita súvisiacu s  kyberpriestorom, kde kyberpriestor je pro-
striedkom trestného činu, 

- kriminalita s prvkom kyberpriestoru, kde kyberpriestor je zdrojom 
informácií majúcich k trestnej činnosti určitý vzťah.6

II. Spoločenská nebezpečnosť kybernetickej kriminality 

V zmysle legálnej definície trestného činu uvedenej v § 8 Trestného zá-
kona je trestný čin protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zá-
kone, ak tento zákon neustanovuje inak. Na  rozdiel od  predchádzajúcej 
právnej úpravy – Trestný zákone č. 140/1961 bolo novou právnou úpra-
vou primárne zakotvené tzv. formálne chápanie trestného činu. Vychá-
dzajúc z dôvodovej správy k platnému Trestnému zákonu,7 možno konšta-
tovať, že materiálna stránka trestného činu nebola úplne vypustená a jej 

6 Pozri PORADA, V., ŠEDIVÝ, P.: Počítačová kriminalita v proměnách času (Pojmy, defi-
nice, digitální informace, stopa, aplikace, kriminalita). KARLOVARSKÁ PRÁVNÍ REVUE 
1/2012, Karlovy Vary 2012, str. 12. 

7 Dôvodová správa k platnému Trestnému zákonu uvádza: „Z obsahu definície trest-
ného činu sa však spoločenská nebezpečnosť úplne nevytratila, pretože ona je daná 
tým, že zákonodarca určité protiprávne konanie už sám o sebe označil za najvyššiu 
formu protiprávneho konania a tým je trestný čin.“
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prvky sú obsiahnuté v protiprávnosti činu ako jednom z formálnych zna-
kov trestného činu. 

Výnimka z  formálneho chápania kategórie trestného činu je uprave-
ná v ustanoveniach § 10 ods. 2 a v § 95 ods. 2, kde Trestný zákon v dvoch 
prípadoch ustanovuje, že pri protiprávnom čine, ktorý formálne napĺňa 
znaky prečinu, nepôjde o prečin, ak je jeho závažnosť nepatrná a u mla-
distvých malá. Závažnosť činu predstavuje materiálny korektív týkajúci sa 
výlučne protiprávnych činov, ktoré vykazujú znaky prečinov, ktorý má na-
pomôcť odlíšiť napr. priestupky od prečinov.8 

Aplikáciou materiálneho korektívu na  kriminalitu prostredia infor-
mačných sietí možno uviesť, že kybernetická kriminalita je v informačnej 
spoločnosti spoločensky nebezpečná činnosť, ktorej závažnosť je nepa-
trná a u mladistvých malá. Z kvalitatívneho pohľadu sa jedná o trestnú 
činnosť, ktorá znižuje kvalitu digitálnych informácií v prostredí informač-
ných sietí a z kvantitatívneho pohľadu ide o trestnú činnosť, ktorá znižuje 
úroveň nakladania s digitálnymi informáciami v prostredí informačných 
sietí.

V súvislosti so spoločenskou nebezpečnosťou kybernetickej krimina-
lity je tiež namieste položiť si otázku, či kybernetická kriminalita pred-
stavuje skutočné – reálne nebezpečenstvo. Od  prijatia Convention on 
Cybercrime9 prevzala Rada Európy iniciatívu v boji s počítačovou a kyber-
netickou kriminalitou pomocou práva, čo bolo premietnuté i do Progra-
mu Octupus, v  rámci ktorého sú organizované každoročné medziná-
rodné konferencie zamerané na  problémy počítačovej a  kybernetickej 
kriminality.10 Vychádzajúc z hodnotení Rady Európy, t.j. organizácie, kto-
rá je nepochybne jedným z  najdôležitejších fór na  ochranu ľudských 
práv, počítačová trestná činnosť jasne a vážne ohrozuje informačnú spo-
ločnosť. Na druhej strane mnoho kriminológov tvrdí,11 že toto znepoko-
jenie je vyvolávané celkom zámerne istými skupinami sledujúcimi svoje 

8 Pozri SAMAŠ, O., STIFFEL, H., TOMAN, P.: Trestný zákon. Stručný komentár. IURA EDI-
TION, Bratislava 2006, str. 26 – 27. 

9 Council of Europe – ETS No. 185 – Convention on Cybercrime, Budapešť, 23.11.2001. 
10 Program Octupus bol zahájený v roku 1996 ako spoločný projekt Rady Európy a Eu-

rópskej komisie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Od roku 2001 za-
strešuje technickú spoluprácu proti hospodárskym trestným činom. 

11 WALL, D. S.: Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Polity 
Press, Cambridge, Malden 2007; LEVI, M.: „Berween the risk and the reality falls the 
shadow“: evidence and urban legends in computer fraud. In WALL, D. S. (ed.): Crime 
and the Internet. Routledge, London 2001, str. 44 – 58; WALL, D. S.: Insecurity and 
the policing of cyberspace. In CRAWFORD, A. (ed.): Crime and Insecurity. Willan, Cul-
lompton 2002, str. 186 – 210. 
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ekonomické záujmy a ďalšími, ktoré sa snažia o zlepšenie svojho posta-
venia v rámci prerozdeľovania verejných finančných prostriedkov. Kriti-
ka právnych riešení Rady Európy je tiež podporená faktom, že program 
Rady Európy The Project on Cybercrime je vo veľkej miere financovaný 
spoločnosťou Microsoft, ktorá tak získala efektívnu kontrolu nad daným 
programom a možnosť definovať problémy, ktoré si zaslúžia pozornosť 
Rady Európy.12 Intervencia nadnárodných spoločností do právnych akti-
vít Rady Európy vedie k čím ďalej invazívnejšej trestnej regulácii zame-
ranej na ochranu záujmov týchto spoločností, čo môže viesť k ohrozeniu 
základných ľudských práv a slobôd. 

III. Niektoré špecifiká kybernetickej kriminality  
 vo vzťahu k obetiam 

Z hľadiska foriem páchania je kybernetická kriminalita charakteristic-
ká vysokou variabilitou. Zahŕňa širokú škálu spoločensky nebezpečných 
konaní, z ktorých niektoré sú kvalitatívne nové, čiže nejde len o realizáciu 
štandardných trestných činov novými metódami.13 Postupným vývojom 
informačných technológii sa počítačová trestná činnosť vyvíja, zdokonaľu-
je a možno tiež pozorovať stále sa vyskytujúce nové formy, čiže tento druh 
kriminality sa dynamicky rozvíja nielen z hľadiska kvantity. 

Bezpečnosť počítačových a  sieťových systémov predstavuje v  súčas-
nosti často skloňovaný pojem, ktorého význam stále rastie. Nepochybne 
je kriminalita rozhodujúcim faktorom určujúcim vývoj v tejto oblasti. Me-
dzi atribúty počítačového systému14 nepatrí len jeho bezpečnosť. Užíva-
teľ musí tiež veriť v bezpečnosť používaného počítačového systému resp. 
musí aspoň veriť, že počítačový systém, ktorý používa je v porovnaní s iný-
mi obdobnými počítačovými systémami bezpečnejší. 

12 Pozri GŘIVNA, T., POLČÁK, R. a  kol.: Kyberkriminalita a  právo. Auditorium, Praha 
2008, str. 29 – 32. 

13 K tomu pozri SMEJKAL, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 
C. H. Beck, Praha 2004. 

14 Z  právneho hľadiska možno významné vymedzenie počítačového systému nájsť 
v Convention on Cybercrime, ktorá pod pojmom počítačový systém rozumie zariade-
nie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jed-
no zariadenie alebo viaceré zariadenia vykonávajú automatické spracovanie údajov 
na základe programu. V zmysle Dohovoru je teda počítač zariadenie pozostávajúce 
z dvoch druhov komponentov, a to technického (hardvér) a programového (soft-
vér), ktoré vykonávajú automatické spracovanie digitálnych dát. Automatické spra-
covanie znamená pôsobenie na  dáta v  počítači alebo počítačovom systéme pro-
stredníctvom počítačového programu bez priameho ľudského zásahu. 
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Užívateľmi počítačových a sieťových systémov sú korporácie ako aj jed-
notlivci. Stať sa užívateľom sieťových systémov však zároveň znamená stať 
sa potenciálnou obeťou kybernetickej kriminality a teda vstupom do pro-
stredia informačných sietí sú korporácie ako aj jednotlivci vystavený ne-
bezpečenstvu kyberútoku. Štátne inštitúcie, obchodné spoločnosti i  iné 
korporácie disponujú špecialistami v  oblasti informačných technológii, 
ktorých úlohou je údržba počítačových a sieťových systémov, na rozdiel 
od jednotlivcov, ktorí spravidla nemajú dostatočný technický a časový po-
tenciál potrebný na zabezpečenie uspokojivej bezpečnosti svojich počíta-
čových systémov. Dôvodom, pre ktorý korporácie investujú nemalé zdroje 
do počítačovej a sieťovej bezpečnosti je aj fakt, že najčastejšími obeťami 
kyberútoku sú práve obchodné spoločnosti a po nich štát.15 Najnáchylnejší 
k výskytu počítačovej trestnej činnosti je hospodársky sektor, u ktorého sa 
predpokladá, že až 70 % jeho najdôležitejších dát je primárne uložených 
v elektronickej podobe.16 Bolo by však naivné predpokladať, že pre jednot-
livcov nie je kyberútok nebezpečný resp., že miera pre jednotlivcov dôle-
žitých dát uložených v elektronickej podobe a teda v podobe prístupnej 
kyberútoku je nízka.

V  rámci trestného konania je právo na  náhradu škody pre obeť17 
na  tomto mieste výstižnejšie pre poškodeného kybernetickým trestným 
činom jedným zo základných práv a zároveň spolu s potrestaním páchate-
ľa tými najpodstatnejšími otázkami. Vzhľadom na už vyššie uvedenú vyso-
kú variabilitu kybernetickej kriminality bude následok, ako aj stanovenie 
výšky spôsobenej škody závisieť od konkrétneho trestného činu o ktorý 
v danom prípade pôjde. Napríklad pri krádeži záznamového média (nosiča 
digitálnych informácií) zrejme nebude problematické ocenenie odcudze-
ného média ako materiálneho objektu, zložitejšie bude určiť výšku škody 
vzhľadom na odcudzené digitálne informácie. V tejto súvislosti je tiež po-
trebné zobrať v úvahu i náročnosť dokazovania toho čo sa v skutočnos-
ti na odcudzenom záznamovom médiu nachádzalo v prípade, že toto sa 
15 Europol 2003: 61. 
16 Pozri GŘIVNA, T., POLČÁK, R. a  kol.: Kyberkriminalita a  právo. Auditorium, Praha 

2008, str. 35. 
17 Ivor definuje obeť trestného činu ako širší pojem ako pojem poškodený, nakoľko za-

hŕňa nielen osoby, ktorým bola v priamej súvislosti so spáchaným trestným činom 
spôsobená škoda, prípadne iná ujma, ale aj im blízke osoby (najmä osoby v príbuzen-
skom pomere), ktorým boli trestným činom spôsobené škodlivé následky, ktoré majú 
povahu skôr psychickej škody, emocionálneho utrpenia, prípadne obmedzenia zák-
ladných práv. Ďalej zahŕňa aj tzv. druhotnú viktimizáciu, ktorou sa rozumejú najmä 
nepríjemnosti a výdavky, ktoré musia osoby dotknuté trestným činom znášať v súvis-
losti s následným trestným konaním ako ďalší následok trestného činu. K termínu po-
zri IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. IURA EDITION, Bratislava 2010, str. 245 – 246. 
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nepodarilo zaistiť, alebo že toto síce zaistené bolo, ale v čase, kedy boli di-
gitálne informácie18 zničené. 

Ako názorný príklad náročnosti určenia výšky škody môže poslúžiť 
z pohľadu kybernetickej kriminality charakteristický a v súčasnosti veľmi 
populárny druh trestnej činnosti v kyberpriestore a  to warezing.19 Ware-
zingom sa označuje nelegálne šírenie autorských diel, bez ohľadu na pro-
striedok ich šírenia. Týmto najčastejšie býva internet, ale aj CD a DVD nosi-
če prípadne iné záznamové médiá. Medzi najčastejšie sťahované autorské 
diela patria počítačové programy (rozumej aj počítačové hry), hudobné 
a filmové diela.20 K šíreniu autorských diel na internete dochádza spravidla 
tak, že autorské dielo je uložené na hlavných serveroch tzv. topsites (warez 
– vysokorýchlostné FTP servery využívané warez komunitou na uloženie, 
distribúciu a archiváciu warez súborov) a odtiaľ ďalej šírené alebo sa šíria 
ďalej prostredníctvom peer-to-peer sietí (architektúra počítačovej siete so 
vzájomným sprístupňovaním, v ktorej spolu komunikujú priamo jednotli-
vý užívatelia). 

V  aplikačnej praxi sa u  poškodených stretávame s  dvoma prístupmi 
k vyčísľovaniu im spôsobenej škody v prípadoch nelegálneho šírenia au-
torských diel. 

Prvým je určenie výšky škody na základe množstva stiahnutých chrá-
nených autorských diel. Teda ak páchateľ sprístupnil 25 hudobných diel 
a z nich bolo každé stiahnuté 100 krát, tak škodou je suma rovnajúca sa 
100 násobku ceny, za ktorú sa autorské dielo predáva. Na prvý pohľad pre-
zentovaný prístup vyzerá jednoducho, napriek tomu však trpí zásadnými 
nedostatkami. V závislosti na rýchlosti sieťového pripojenia páchateľa v zá-
sade postačí relatívne krátky časový úsek na vytvorenie enormného počtu 
kópií sprístupneného autorského diela, čo má potom priami vplyv na výš-
ku škody a  jej extrémny nárast, pričom úmyslom páchateľa nevyhnutne 
nemuselo byť neobmedzené sprístupnenie diela, ale len poskytnutie diela 

18 Informácia v  jej digitálnej podobe je strojovým spracovaním informácie jej prepi-
som do binárneho kódu. Pojem digitálna informácia je teda chápaný ako informá-
cia, ktorá bola podrobená definovanému spôsobu kódovania a je uložená na neja-
kom nosiči informácii, alebo je prenášaná nejakým zariadením pre prenos digitál-
nych informácii. Pre pochopenie pojmu digitálnej informácie musíme vždy odlišo-
vať dve roviny – samotný informačný obsah (digitalizovaná informácia) a technickú 
reprezentáciu informácie v podobe digitálnych dát.

19 Warezing nie je absolútne druhom kybernetickej kriminality. Pokiaľ dochádza k ší-
reniu autorských diel mimo prostredia informačných sietí nejde o kybernetickú kri-
minalitu, ale o počítačovú kriminalitu. 

20 Pozri KOSTRECOVÁ, E., JÓKAY, M., KOSTREC, M.: Počítačová kriminalita. Nakladateľ-
stvo STU, Bratislava 2010, str. 71. 
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úzkej skupine spriaznených osôb. Na druhej strane, pokiaľ nie je šírenie au-
torských diel zaznamenávané, je prakticky nemožné preukázať páchateľo-
vi k prenosu akého objemu počítačových dát21 súvisiacich s dielom došlo. 
Zistenie rozsahu downloadu22 je o to náročnejšie, že downloaderom môže 
byť prakticky ktokoľvek z kyberpriestoru s dostatočne veľkým pamäťovým 
médiom. I v prípade zistenia vysokého objemu prenesených dát vzhľadom 
k dátovej veľkosti autorského diela toto nemusí nevyhnutne znamenať, že 
došlo k vytvoreniu jedinej kópie diela, nakoľko žiadny z mnohých preno-
sov nemusel byť úspešne dokončený. 

Z vyššie prezentovaného pohľadu sa ako vhodnejší javí druhý prístup 
a  to určenie výšky škody vzhľadom na  cenu licencie na  použitie pácha-
teľom sprístupnených chránených autorských diel (cenu licencie na verej-
né rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo 
inou formou prevodu vlastníckeho práva). Teda ak páchateľ sprístupnil 25 
počítačových programov, škoda predstavuje súčet cien licencií páchate-
ľom sprístupnených počítačových programov. V takomto prípade na urče-
nie výšky škody postačí zistiť, aké autorské diela boli sprístupnené a aké sú 
v danom čase a mieste ceny zákonných licencií na použitie sprístupnených 
autorských diel. 

Z hľadiska obete, viedla internacionalizácia IT k rozsiahlej viktimizácii.23 
Je potrebné si uvedomiť, že informačné siete sú svojou povahou novým 
cezhraničným imateriálnym prostredím. Uvedená povaha umožňuje pá-
chateľom plošne rozprestrieť svoje konanie. Cezhraničný charakter kyber-
priestoru teda vnáša do problematiky kybernetickej kriminality i vo vzťahu 
k obetiam cudzí (medzinárodný) prvok. Vzťah ku viacerým právnym poriad-
kom nie je z hľadiska trestnoprávnej regulácie neobvyklý a možno ho riešiť 
prostredníctvom medzinárodného práva. Konštatovanie, že cudzí prvok ne-
predstavuje pre trestnoprávnu reguláciu problém by však nebolo namieste. 

Vo vzťahu k  poškodeným sa vyššie uvedené prejavuje už pri zis-
ťovaní okruhu poškodených v  rámci prípravného konania. Prostredie 
21 Počítačové dáta sú tá časť digitálnych informácii, ktoré sú určené na  počítačové 

spracovanie. Rovnakým spôsobom ako počítačové dáta je tiež uložený sled in-
štrukcií, ktoré tvoria počítačový program. Hranica medzi programom a dátami býva 
často krát nejasná, nakoľko počítačový program sa skladá so spustiteľných súbor-
ov a  dátového segmentu. V  zmysle vyššie uvedeného možno za  počítačové dáta 
v širšom slova zmysle považovať binárne súbory určené na počítačové spracovanie 
a teda aj počítačový program. 

22 Downloadom je prijímanie počítačových dát a uploadom je odosielanie počítačo-
vých dát. Z toho ďalej odvodené downloader – prijímateľ počítačových dát a uploa-
der – odosielateľ počítačových dát. 

23 GŘIVNA, T., POLČÁK, R. a kol.: Kyberkriminalita a právo. Auditorium, Praha 2008, str. 35. 

Victims of Cybercrime 



  |  63

informačných sietí umožňuje páchateľom zasiahnuť prakticky neobme-
dzený počet obetí na diaľku. Páchatelia kyberkriminality môžu, ale nemu-
sia, systematicky vyberať konkrétne korporácie alebo jednotlivcov ako 
ciele kybernetických útokov. Ako príklad možno uviesť warezové komu-
nity, ktorých cieľom, ako už z ich názvu ware (vyhýbať sa) vyplýva, nie je 
primárne dosiahnutie zisku a už vôbec nie spôsobenie škody konkrétne-
mu poškodenému, ale voľná dostupnosť autorských diel, pričom môžu, 
ako zo známych prípadov warezingu vyplýva, získať a sprístupniť doslova 
enormné množstvo autorských diel. V prípravnom konaní je potom úlo-
hou orgánov činných v  trestnom konaní podľa zaistených kópii chráne-
ných autorských diel identifikovať poškodených, u ktorých často, predo-
všetkým u  výrobcov počítačových hier, ide o  zahraničné subjekty, ktoré 
nemajú na našom území zastúpenie. V niektorých prípadoch sa síce podarí 
zistiť názov poškodeného zahraničného subjektu, avšak ten dokonca ani 
na svojich originálnych produktoch nezverejňuje adresu svojho sídla, prí-
padne identifikačné číslo. V konkrétnej trestnej veci môže byť takýchto po-
škodených väčší počet, čo následne pôsobí na tempo trestného konania.

Cudzí prvok v osobe poškodeného, ktorý sa nenachádza na území Slo-
venskej republiky má tiež vplyv i na uplatňovanie jednotlivých práv poško-
deného. V ideálnom prípade je poškodený po oslovení orgánmi činnými 
v trestnom konaní ochotný dostaviť sa k jednotlivým procesným úkonom, 
prípadne sa vzdá procesných práv. V opačnom prípade je v trestných ve-
ciach s  cudzím prvkom často potrebná medzinárodná právna pomoc,24 
kde v niektorých prípadoch vybavenie požadovanej veci orgánom dožia-
daného štátu trvá mesiace, niekedy dokonca roky. Aplikáciou uvedeného 
na podmienky trestného konania, ktorého efektivita závisí od jeho rých-
losti, možno konštatovať, že cezhraničná povaha kybernetickej kriminality 
je spôsobilá ovplyvniť dĺžku trestného konania.

Z hľadiska obetí kybernetickej kriminality ďalšiu problematickú oblasť 

24 Medzinárodná právna pomoc v  trestných veciach znamená vykonávanie proces-
ných úkonov po začatí trestného stíhania v rámci právneho styku s cudzinou a to 
najmä vyhotovovanie a zasielanie procesných písomností, vykonanie osobnej ale-
bo domovej prehliadky, prehliadky nebytových priestorov, kontrolovanej dodávky, 
sledovania osoby alebo veci, zabezpečenie vecných dôkazov, znaleckých posudkov, 
výsluchy obvinených, svedkov, znalcov a iných osôb, sledovanie a záznamy komu-
nikácie, získavanie informácii o uskutočnených komunikáciách, ako aj doručovanie 
písomností, výpisov z registra trestov a výmena právnych informácií o vnútroštát-
nom práve, poskytovanie informácií z registra trestov. K osobitným formám právnej 
pomoci patrí cezhraničné sledovanie, dočasné odovzdanie, alebo prevzatie osoby 
na vykonanie úkonov v cudzine, resp. v Slovenskej republike, odovzdanie veci, zais-
tenie majetku. 
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predstavuje nebezpečenstvo kyberútokov pre jednotlivcov. Ako bolo vyš-
šie naznačené, bolo by naivné predpokladať, že jednotlivci v prostredí infor-
mačných sietí nie sú ohrození kybernetickou kriminalitou, keď táto zväčša 
postihuje korporácie. Objem voľne dostupných, prípadne citlivých údajov 
s  nižším stupňom zabezpečenia nachádzajúcich sa na  sociálnych sieťach 
len dokazuje, ako je priemerný užívateľ náchylný kybernetickému útoku 
bez toho, aby boli použité sofistikovanejšie metódy kybernetickej krimi-
nality určené na získanie takýchto digitálnych informácií. Použitie takých-
to citlivých údajov páchateľmi môže byť rozmanité – od zneužitia identity 
na následnú trestnú činnosť cez vydieranie, až po bankové prevody. 

V súvislosti so sociálnymi sieťami treba aspoň spomenúť otázku digitál-
nej identity jednotlivca, ktorou sa po smrti osoby nikto na sociálnych sie-
ťach nezaoberá. Táto identita však zostáva zachovaná a môže byť zneužitá 
k trestnej činnosti. 

Odhliadnuc od sociálnych sietí, ďalším miestom, kde sú uložené citlivé 
údaje jednotlivcov sú ich osobné počítačové systémy. Ako bolo vyššie uve-
dené, jednotlivci spravidla nedisponujú technickými znalosťami a časom 
potrebným k  náležitému zabezpečeniu svojich počítačových systémov. 
Tieto sú však prostredníctvom informačných sietí vystavené potencionál-
nemu riziku kybernetického útoku s cieľom získať tieto citlivé údaje. Trest-
noprávna úprava na takéto prípady pamätá v ustanovení § 247 Trestného 
zákona – poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií. Kybernetic-
ký útok alebo neoprávnený prístup do počítačového systému, tak ako to 
predpokladá vyššie uvedené ustanovenie, je zväčša veľmi náročné spozo-
rovať, nakoľko počítačový systém nemusí nevyhnutne vykazovať zmeny, 
ktoré by na inváziu upozornili. Ďalším faktorom je, že útok môže byť vy-
volaný z akejkoľvek lokality a ani čas útoku nemusí byť totožný s umiest-
nením nástroja útoku. Ako príklad možno uviesť trojského koňa, ktorý sa 
prezentuje ako bezvýznamný program. prípadne časť iného programu 
a po  jeho otvorení dochádza k nákaze počítačového systému s  rôznymi 
cieľmi – otvorenie portov, deštrukcia. 

IV. Odhaľovanie počítačovej a kybernetickej kriminality 
Špecifické formy páchania počítačovej a  kybernetickej kriminality 

a s nimi súvisiace spôsoby ich utajovania, oboje odvodené od špecifickosti 
počítačových dát ako predmetu útoku, majú za následok vysokú mieru la-
tencie tohto druhu trestnej činnosti a značné problémy pri jej odhaľovaní. 
Odhaľovanie počítačovej a kybernetickej kriminality je pomerne náročnou 
problematikou vzťahujúcou sa na latentnú (skrytú) časť kriminality, ktorá 
nebola orgánom činným v trestnom konaní oznámená, ani o nej nezískali 
poznatky vlastnou činnosťou.
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Jedným zo zdrojov informácií je operatívno-pátracia činnosť kriminálnej 
polície. Operatívno-pátracia činnosť kriminálnej polície má pri odhaľovaní 
tejto trestnej činnosti nezastupiteľné miesto, nakoľko špecifický modus ope-
randi počítačovej, ako aj kybernetickej kriminality so sebou nevyhnutne pri-
náša potrebu využívania osobitných metód odhaľovania tejto trestnej čin-
nosti, napr. kriminálne spravodajstvo, sledovanie osôb a vecí, monitorovanie 
zverejnenej internetovej komunikácie a iné. Podstatou operatívno-pátracej 
činnosti pri odhaľovaní tejto kriminality je komplexná a systematická čin-
nosť smerujúca k získaniu pôvodne neznámych informácií s cieľom zistiť, 
či došlo k takejto trestnej činnosti a vypátrať jej páchateľa. Problémom od-
haľovania ako aj objasňovania počítačovej a kybernetickej kriminality pro-
stredníctvom operatívno-pátracej činnosti na  Slovensku je nedostatočné 
materiálno – technické vybavenie Ekonomickej kriminálnej polície, ktorá sa 
na úrovni Okresných riaditeľstiev Policajného zboru zaoberá touto trestnou 
činnosťou, pri porovnaní s vybavením jej páchateľov, ktorého vysoká úro-
veň je pre vyššiu formu tohto druhu kriminality charakteristická. 

Ďalšou so základných podmienok efektivity operatívno-pátracej čin-
nosti okrem materiálovo-technického vybavenia je aj personálne zabezpe-
čenie. Charakteristickým znakom informačno-komunikačných technológií 
je ich zložitosť, čo na kriminalistu kladie nároky nielen na znalosti z oblasti 
operatívno-pátracej činnosti, ale aj z  oblasti výpočtovej techniky. Ekono-
mická kriminálna polícia sa u nás nezaoberá iba odhaľovaním a objasňo-
vaním počítačovej a kybernetickej kriminality, ale aj odhaľovaním a objas-
ňovaním enviromentálnej trestnej činnosti a celého spektra ekonomickej 
trestnej činnosti. Kybernetická kriminalita je natoľko špecifická, že je pre 
kriminalistu veľmi náročné dobre sa orientovať v  jej problematike, ako aj 
v problematike ostatných vyššie uvedených druhov kriminality.

Vo vyššie naznačenom smere je pozitívnym príkladom náš západný su-
sed, Česká republika, kde bolo v polovici roku 1999 pri Ředitelství služby 
kriminální policie kriminálního úřadu Policejního prezidia zriadené praco-
viště boje proti počítačové kriminalitě (Skupina informační kriminality). Jed-
ná sa o orgán metodického riadenia kriminálnej polície, ktorý má za úlo-
hu položiť kvalitné základy činnosti polície v dvoch základných oblastiach. 
V oblasti odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti, na úseku ochrany 
duševného vlastníctva spojeného s  informačnými technológiami, ochra-
ny dát, elektronického obchodu, elektronických platobných prostriedkoch 
a kryptografickej komunikácia rovnako ako v oblasti vyhľadávania a doku-
mentovania trestnej činnosti na internete.25 

25 Pozri GŘIVNA, T., POLČÁK, R. a  kol.: Kyberkriminalita a  právo. Auditorium, Praha 
2008, str. 87.
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Na úrovni Európskej únie (EÚ) bolo 11.01.2013 v priestoroch Európske-
ho policajného úradu EUROPOL v holandskom Haagu zriadené Európske 
centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktorého úlohou je chrá-
niť európskych občanov a podniky pred počítačovou trestnou činnosťou. 
Otvorenie tohto centra znamená zásadný posun v riešení tohto druhu kri-
minality Európskou úniou. V zmysle tlačovej správy Európskej komisie sa 
EC3 sústreďuje na ilegálne online činnosti uskutočňované organizovaný-
mi zločineckými skupinami, a to najmä na útoky zamerané na elektronic-
ké bankovníctvo a iné online finančné aktivity, sexuálne zneužívanie detí 
na internete a tie zločiny, ktoré majú vplyv na kritickú infraštruktúru a in-
formačné systémy v EÚ. Centrum bude zároveň podporovať výskum a vý-
voj a zaisťovať budovanie kapacít v orgánoch presadzovania práva, medzi 
sudcami a prokurátormi a bude vypracovávať posúdenia hrozieb vráta-
ne analýz trendov, prognóz a  včasných varovaní. Aby sa centru podari-
lo rozložiť čo najviac zločineckých sietí a dostať čo najviac podozrivých 
pred súd, bude zhromažďovať a spracovávať údaje súvisiace s počítačo-
vou kriminalitou a pre orgány presadzovania práva krajín EÚ zriadi pod-
porné centrum (helpdesk) pre oblasť počítačovej kriminality. Tento help-
desk bude krajinám EÚ ponúkať prevádzkovú podporu (napr. v boji proti 
nezákonnému prenikaniu, podvodom, zneužívaniu detí na internete atď.) 
a poskytne technické, analytické a forenzné odborné znalosti pri spoloč-
ných vyšetrovaniach EÚ. 

V. Záver

Korporácie sú čoraz závislejšie na  informačných a  komunikačných 
technológiách. Strategické údaje ukladajú v elektronickej podobe a tým sa 
stávajú čoraz zraniteľnejšími cieleným kybernetickým útokom s finančnou 
motiváciou. Nastupuje fenomén elektronického obchodovania nazývané-
ho tiež e – commerce, ktorý vytvára nové možnosti nielen pre legálne, ale aj 
nelegálne aktivity. Čoraz častejšie sa objavuje organizovaná kybernetická 
kriminalita, ktorá implikuje klasické trestné činy novými prostriedkami vy-
užívajúc prostredie informačných sietí, ale vyvíja aj kvalitatívne nové spo-
ločensky nebezpečné aktivity.

Konvergencia a  synergia jednotlivých technológií kladú čoraz väčšie 
nároky i na jednotlivcov, ktorým na jednej strane otvárajú nové možnos-
ti, na  druhej strane však vyžadujú uvedomelý prístup predovšetkým pri 
umiestňovaní citlivých údajov. Prepojením týchto technológií s  prostre-
dím informačných sietí sa exponenciálne rozrastá potenciál kybernetickej 
kriminality. 

Victims of Cybercrime 
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Kybernetická kriminalita je jedným z  najvýznamnejších negatívnych 
spoločenských javov prostredia informačných sietí,26 s ktorým sa sieťové 
spoločenstvo nedokáže samé vyporiadať, čo odôvodňuje potrebu právnej 
regulácie. Sieťové spoločenstvo predstavuje, vzhľadom na  v  posledných 
rokoch obrovský nárast užívateľov celosvetovej siete (internet) najvýznam-
nejšiu komunitu informačnej spoločnosti27 a  teda kyberkriminalita, ako 
druh počítačovej kriminality je negatívnym javom i v informačnej spoloč-
nosti. Dynamika rastu počítačovej kriminality v kontrapozícii k silným kon-
zervatívnym tradíciám mechanizmov právnej regulácie zakladá otázku, či 
právo dokáže dostatočne pružne reagovať na tento neustále sa vyvíjajúci 
druh kriminality.

Systémové riešenia na odstránenie kybernetickej kriminality sa ešte iba 
hľadajú a budú si vyžadovať ešte veľa času a úsilia. Je potrebných množ-
stvo systémových zmien, počnúc zmenami v oblasti zvyšovania citlivos-
ti spoločnosti na  prejavy a  následky počítačovej trestnej činnosti, ktoré 
by pôsobili preventívne v boji s týmto druhom kriminality. Súčasná legisla-
tíva v oblasti trestného práva neposkytuje počítačovým dátam v prostredí 

26 Metodika pre informačné siete sa z hľadiska štatistického skúmania kyberkriminali-
ty stále vyvíja. Pre kyberkriminalitu rovnako ako pre počítačovú kriminalitu je cha-
rakteristická vysoká miera latencie, preto jednotlivé štatistické výstupy postrádajú 
potrebnú mieru exaktnosti. Dostupné štatistické výstupy sa tiež spravidla orientujú 
na vybranú počítačovú trestnú činnosť resp. niektoré jej aspekty. Ako príklad možno 
uviesť štúdiu z roku 2009 predstavenú Svetovému ekonomickému fóru podľa ktorej 
dosiahli svetové škody spôsobené počítačovou kriminalitou výšku jedného bilióna 
USD a stále rastú (Štúdia Unsecured Economies: Protecting Vital Information – Neza-
bezpečenej ekonomiky: ochrana kľúčových informácií, ktorú vypracovali výskumní 
pracovníci z Centra pre vzdelávanie a výskum v informačnom zabezpečení a bez-
pečnosti pre spoločnosť McAfee – Centre for Education and Research in Information 
Assurance and Security for McAfee, Univerzita Purdue 2009), http://www.cerias.pur-
due.edu/assets/pdf/mfe_unsec_econ_pr_rpt_fnl_online_012109.pdf. 

27 Počet používateľov internetu sa v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 zvýšil o 11 %, 
dosahuje teda 2,3 miliardy užívateľov, uvádza správa Merania rozvoja informačnej 
spoločnosti za rok 2012 vypracovaná Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (In-
ternational Telecommunication Union – ITU, sídlo Ženeva, najstaršia odborná orga-
nizácia pridružená k OSN). Takmer štvrtina všetkých internetových užívateľov žije 
v Číne. Rastie taktiež počet ľudí využívajúcich internet z pohodlia svojho domova. 
Dôležitým aspektom správy je aj prieskum počtu používateľov širokopásmového 
mobilného internetu, ten sa zvýšil o 40%, čím prekročil miliardovú hranicu. Na kon-
ci roku 2010 používalo internet podľa aktuálnych odhadov už 2,08 miliardy ľudí. 
Na konci roku 2009 používalo internet 1,86 miliardy ľudí. Až 1.2 miliardy užívateľov 
internetu je v súčasnosti z  rozvojových krajín, kde sa množstvo užívateľov pristu-
pujúcich na internet zvyšuje najmä vďaka pripojeniu z mobilu. Medzi rokmi 2005 
a 2010 sa počet užívateľov internetu zdvojnásobil. 
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informačných sietí dostatočnú ochranu pred páchateľmi kybernetickej kri-
minality, prípadne nie je vzhľadom na  dynamiku jej rozvoja dostatočne 
pružná. Chýba materiálovo – technické zabezpečenie operatívno – pátra-
cej činnosti na tomto úseku. Personálne zabezpečenie odhaľovania a ob-
jasňovania počítačovej kriminality postráda osoby špecializujúce sa pre-
dovšetkým na túto problematiku. 
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Special Provisions for Child Victim Witnesses 
in the Criminal Procedure in Belarus

Osobitné ustanovenia pre detských svedkov  
kriminality v trestnom konaní v Bielorusku

Olga Petrova

Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá problematikou osobitných ustanovení pre det-
ských svedkov kriminality v trestnom konaní v Bielorusku. Autorka poukazuje 
na to, že v Bielorusku síce existuje pokročilý systém ochrany detí ako svedkov 
trestných činov, avšak stále neexistuje žiadny špeciálny postup vyšetrovania 
domáceho násilia a zneužívania detí v systéme trestného súdnictva. V rámci 
právneho poriadku sú včlenené základné ustanovenia pre systém detských 
vypočúvaní – rozhovorov v  prebiehajúcom trestnom konaní. Autor v  článku 
kladie dôraz na  vytvorenie alternatívnych systémov zaevidovania dôkazov 
získaných od detských svedkov v Bielorusku, najmä vytvorenie tzv. detských 
vypočúvacích miestností. V  článku sú následne charakterizované detské vy-
počúvacie miestnosti a aj proces vykonávania výsluchov v týchto špeciálnych 
miestnostiach. Autorka sa venuje aj návrhom na zlepšenie legislatívy a presa-
dzovania práva v závere predkladaného článku. 

Kľúčové slová
Bielorusko, trestné konanie, detská obeť kriminality, násilie, vypočúvacie 
miestnosti pre detské obete/svedkov kriminality, vypočúvanie

Abstract
The article deals with the issues of special provisions for child victim witne-
sses in the Criminal Procedure in Belarus. The author shows that there is the 
advanced child protection system in Belarus but there are no specialization 
in investigation of domestic violence and child abuse in the criminal justice 
system. The main provisions for child interview according to current legisla-
tion are mentioned. Then the author emphasizes on the establishment of the 
alternative modes of evidence for children in Belarus namely, child friendly 
interviewing rooms. The advantages of those rooms as well as issues of their 
implementation are described. The proposals for improvement of legislation 
and law enforcement are made in conclusion.
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Introduction
It’s my honor to be here and a give you a presentation about special provisions 
for child victim witnesses in the criminal procedure in Belarus. First of all let 
me introduce my country and outline the Child Protection System in Belarus.

Belarus is situated right in the center of Europe and bordering Lithuania, La-
tvia, Poland, Ukraine and Russia. Unfortunately, Belarus is not a member of the 
European Union and it is the last European country which is not a member of 
the Council of Europe. However my country is a member of Eastern Parther-
ship programme. 

According to the 2009 census, the Belarus’s population is 9,503,800. Only 
about 18.4 percent of the population of Belarus is under 18 (1,741,8 children). 
76.5 percent of children live in urban areas. Therefore both demographical 
tends in Belarus and standards of living drive us to use European approach 
to organization of the child protection system. So we should take care of our 
children like European country. The child protection system consists of social 
welfare, education, health and as well as of justice, especially justice for chil-
dren. 

I’d like dedicate my presentation to the establishment of child-friendly criminal 
justice’s innovations in Belarus.

Child abuse investigation in the Child Protection System

There is the unique and advanced Child Protection System in Belarus 
which is based on the Decree of the President of the Republic of Belarus 
#18 “Additional Measures of state defense of children in problem families”, 
dated November, 24th 2006.

According to paragraph 1 of the Decree, children are liable to state de-
fense and upbringing by the state in the case when it is found that their 
parents (the only parent) lead an immoral way of life which makes negati-
vely influence to the children, are chronic alcoholics or drug addicts or fail 
to implement their duties on education and maintenance of their children 
in a way that puts the latter ones in a socially dangerous situation confes-
sing children liable for state protect. 

Evaluating the child protection system in general I’d like to draw your 
attention that the Belarusian Child Protection System is built up on the 
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basis of global tendencies in child welfare. There are a lot of foster families, 
social shelters in Belarus, etc. 

Mechanism of state child defense consists of recognition of child’s 
being in social dangerous situation. There are 20967 children from 1295 fa-
milies in social dangerous situation in Belarus as of January,1st 2013. Then 
the social welfare services are authorized to alienate a  child if situation 
deteriorates. The Social Welfare Service makes child protection plan for fa-
mily’s reformation. Next the status of child without parental care could be 
proved and a child transfers to the state maintenance. After that the depri-
val the child’s parents (the only parent) of parental rights could follow up. 

The most controversial requirement is that late on negligent parents 
are responsible for reimbursement of their children maintenance to the 
state (paragraph 19). Special measures for compulsory employment are 
imposed. However if parents prove their intentions for changing their li-
festyle the Social Welfare Service returns children to parents. The return 
of children to their families is encouraged and becomes one of the most 
important goals of Child Protection System’s functioning. Thus about 2.2 
thousands children came home between 2007 and 2012.

However the advanced Child Protection System in Belarus goes 
without special system dedicated to combating domestic violence, child 
abuse and neglect. There are no such special departments in the Investi-
gation’s Committee of the Republic of Belarus. Although there is special 
department dedicated to protect minors in the Public Prosecution’s Office.

Interview of child victim/ or witness

The Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus (1999) (he-
reinafter – the Code) provides typical for former-USSR Criminal Procedure 
requirements for giving evidence by minor victims and witnesses. 

Participation of teacher (social worker) or psychologist in the interview 
of victim or witness under 14 years is obligatory, and between 14 and 16 
years – leaves at investigator’s decision (part 1 article 221 the Code). 

Teachers used to be invited in criminal procedure at the Soviet period 
by chance. Authorities took headteacher, teacher of child victim or witness 
or any other teacher from school where the child was studying.

Nowadays there are special social workers and psychologists in eve-
ry school and other educational center in Belarus. This staff takes part in 
criminal proceeding as specialists according to the Order of the Council 
of Ministers #1533, dated October 24th, 2001 “Regulations for enlisting 
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educator/psychologist in criminal procedure”. Teacher (social worker)/psy-
chologist has to participate in criminal proceeding’s activities according to 
the approved schedule at any time.

According to the Code minor victims and witnesses are allowed to be 
accompanied by their parents or other legal representatives (article 221).

Naturally there are no other amendments in the criminal justice’s legis-
lation dedicated to child friendly justice, for example right of sexual abu-
sed child to give evidence only once. Then the forensic interview is not 
provided for by the Code. The others measures which can be used for child 
victim interview are not associated with investigation and trial of domestic 
violence and child abuse. There are regulations for use of live-link rooms 
or playing record in courtroom de jure but de facto they are often used in 
cases related to organized crime, drug dealing, etc. Therefore law enforce-
ment agencies and NGOs are making a difference gradually, although they 
can do it only in the framework of current legislation.

One should note here that the issues of prevention of human traffic-
king and protection of victim’s rights, including abused children, are on 
focus by the authorities at the national level in Belarus. 

The international training center on migration and combating human 
trafficking was established in 2007 on the basis of the Academy of the Mi-
nistry of Interior of Belarus.

Belarus joined Council of Europe Convention on Action against Traffic-
king in Human Beings of 16 May 2005 despite of not being a member of 
the Council of Europe. 

The significant support to the government in the prevention of human 
trafficking is provided by international and non-governmental organiza-
tions are admitted by the authorities. They are allowed to find victims of 
human trafficking and rehabilitate them in accordance with Belarusian 
legislation. The Social Welfare System and Health System and numerous 
NGOs are making significant efforts to provide psychological, social and 
medical assistance to victims. About 11% of human trafficking victims 
(549 people) were minors in 2012, victims of sexual exploitation were 68 
women, 10 of them – are minors.

The Social Welfare System has been partially discharged due to NGO’s 
activities on rehabilitation. The establishment of child friendly innovations 
in the criminal justice follows the same way. 

Activities for implementation of alternative mode of evidence for chil-
dren are provided with financial support of World Childhood Foundation 
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by the INGO Ponimanie. One of the goals of this charity is prevention of 
child abuse and neglect.

Investigation of child abuse especially sexual abuse without special 
child-friendly provisions often generates painful experiences for the child 
victim. The UN Convention (1989) on the Rights of the Child (article 3.1) 
provides that in all actions concerning children, whether undertaken by 
public or private social welfare institutions, courts of law, administrative 
authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be 
a primary consideration.

There are the following services for assistance child victims and witne-
sses and supporting them in giving evidence:

• Victim and Witness Support Service 

• Child Care Center

• Helpline 

The National Child Helpline 8-801-100-1611 was launched in 2011. This 
measure aimed at improving the standing of children in the criminal jus-
tice as well as at providing the psychological support. Unfortunately, it is 
no catchy enough in Belarus, but the campaign is being held to populari-
ze the helpline constantly. Every child should know how to make easy the 
initial statement to police in the case of committing violence against him/
her. Of course, helpline can simplify disclosure, which can be extremely di-
fficult in cases of domestic violence or violence in orphanage. Thus redu-
ction of unspeakable crimes against children is the good thing about the 
helpline. All information about committing crimes against children which 
is received on the helpline immediately transfers to the Investigative Com-
mittee of Belarus. 

There are no victim support services in Belarusian courts. Therefore the 
Scandinavian Child Care Center Barnahus has been chosen as a model for 
child friendly services in Belarus. The Barnahus is the center where child 
victims suffered from abuse get comprehensive aid during all the stages 
of case work: from disclosure to rehabilitation so that the victim will never 
meet the offender and will not receive an additional trauma. 

Therefore the other argument in support of Child Care Center is that 
according to paragraph 49 of Guidelines for Action on Children in the Cri-
minal Justice System, recommended by Economic and Social Council re-
solution 1997/30 of 21 July 1997 in accordance with the different law tra-
ditions, practices and legal framework, direct contact should be avoided 
between the child victim and the offender during the process of investiga-
tion and prosecution as well as during trial hearings as much as possible. 
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These centers should provide the following services to a child victim or 
child witness:

• psychological preparation of child for questioning;

• interview by qualified professional;

• passing by a child victim or witness of all the procedures of criminal 
code without any contact with the offender as well as other partici-
pants of criminal procedure;

• psychological / psychotherapeutic rehabilitation of a child victim or 
witness of  a violent crime;

• reintegration of a child victims and services for parents and other 
family members if necessary.

The establishment of child friendly interviewing rooms (CFIR) has be-
come the first step. The interview is conducted especially not by investiga-
tor but by trained psychologist. The investigator is in the charge of the in-
terview. The use of telecommunications technology allows all participants 
to be involved in the investigation, obtain information about circumstan-
ces in real time and ask questions to a victim with the help of interviewer 
and get answers. The appropriate preparations for questioning and psy-
chological rehabilitation for children are provided as well.

The main idea of child friendly interviewing rooms is to release chil-
dren from appearance in court and to reduce numbers of giving evidence 
as much as possible. Ideally the only one interview should be conducted. 

The vast majority of interviewers in CFIR are women. Therefore forensic 
interview solves the ethical problem of interviewing sexual abused chil-
dren as well. Investigation of violent crimes is run by male professionals. 
For the great majority of people conversation between man in his mid-
dle-age and child about sex is inept.

The CFIRs have been established since 2010 all over the country. Nowa-
days there are fifteen rooms in Belarus, including one in the court of Minsk 
District. I am proud of fact that Belarus is the leader in the implementation 
child friendly innovations in the CIS region. There is one child friendly in-
terviewing room in Russia and there are a couple of these rooms in Ukrai-
ne and Moldova. 

These rooms are generally based on the centers for child welfare which 
are responsible for family assistance, foster care, etc. Interviewers use 
method adapted to Belarusian children, created by prof. T. D. Lyon (South 
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California, the U.S.)1. Documentations for recording as well as information 
storage and transfer it to law enforcement are developed2. 

Over hundred children have already been interviewed in those rooms 
since 2010 both in criminal matters and matrimonial matters. 

These rooms provide significant help for investigators who are not tra-
ined and experienced in communication with children. The establishment 
of child friendly interviewing rooms became a breakthrough in understan-
ding child victim and witness feelings and needs during criminal proced-
ure in Belarus.

Professionals have changed their mind and have been taking the point 
that participation in the investigative activities and court proceeding le-
ads to additional trauma for the child and the up-to-date techniques sho-
uld be used during the investigative interview of children. 

The use of CFIRs is optional, but investigators apply for help to social 
services for child interview. There are some criminal cases in Belarus in 
which interviews of the abused child in interviewing rooms were eviden-
ces-in-chief and offenders were sentenced. 

Taking into account that there are no directions how to use eviden-
ce giving in CFIRs the DVD record are saved and played in court but the 
re-examination of the minor victim or witness according to the Code is 
required. However the child victim or witness hasn’t been questioned 
about circumstances in details. They repeat basic information about them-
selves and approve that their evidences in interviewing rooms, giving to 
forensic interviewer are true.

Law enforcement faces some others issues in the use of CFIRs. 

Interviewing room in Belarus is similar to the Scandinavian Child Care 
Center. In actual fact the court judge should be in charge of the inter-
viewing. However judicial supervision for investigation activities is not ty-
pical for pretrial stages of the Criminal procedure in Belarus. The appro-
priate judicial control under interview isn’t provided. Therefore giving any 
evidence on this stage is considered as preliminary. According to the ar-
ticle the child victim have to give evidence in court. And he/she can be 

1 Lyon, T. D. Ten step investigative interview. Los Angeles, 2005 Available at http://wor-
ks.bepress.com/thomaslyon/5/

2 Макейчик, Ю. Н. Петрова, О.В., Маханько, А.А. Опрос детей-жертв и свидетелей 
насилия: международные практики, стандарты, протоколы и их реализация в 
Республике Беларусь: справочное пособие для специалистов. Минск: Белпринт, 
2011. 
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released from this duty as an exception. So due process of law is vital both 
to the accused and victim. 

It’s not clear how to provide defense’s right to cross-examination in the 
view of fact that there are no special legal requirements for using CFIR. The 
defense council is not invited to the child’s interview now. The rule is that 
council only accompanies the defendant at the preliminary investigation’s 
activities, but not participates in other investigative activities. If the de-
fense council comes up with additional questions the child’s testimony in 
court are required. This disadvantage nullifies previous efforts for avoiding 
appearance children in court.

Thereby the main advantage of interviewing rooms is psychological 
technique of interviewing. The interviewer is always well-educated in chil-
dren‘s development in addition to special training for conducting investi-
gative inteview.

Furthermore the technique of questioning children is under develop-
ment. The elaborated psychological technique is not universal. It fits for 
interview of child victim more than witness of virulent crimes. Although 
numbers of interviews of children who witness domestic violence, for 
example murders of mother committed by father, are increased.

Three interviews of such kind of witnesses have been conducted for the 
last two years. In addition lawyers complain that there is no enough free 
narrative account in the interview provided by current forensic method.

It is not to be forgotten that the abused children or children who wit-
ness violence generally are in need of psychological assistance. Naturally 
the project for psychological/ psychotherapeutic rehabilitation of a child 
victim or witness of a violent crime is being developed in Belarus at the 
moment. 

Conclusion

It goes without saying that innovations in giving evidence by child vic-
tims and witnesses of violent crimes are at the initial stage of implemen-
tation in Belarus, but the progress has been made towards child friendly 
justice. Belarusian practitioners highly appreciate these new techniques 
and find them beneficial for achieving best evidence. 

However the further development of alternative modes of evidence in 
the Criminal Procedure in Belarus stipulates the following:

• Directions for the use of videotaped interview should be embodied 
in the Code of Criminal Procedure.
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• Improvement of guarantees of the defendant’s right to fair trial, es-
pecially to cross-examination, and judicial supervision under pre-
liminary investigation are highly recommended for avoiding chil-
dren’s appearance at the court.

• The improvement of the technique of forensic child interview is 
required for getting the best results. 

Prof. Olga Petrova, CSc. 

Belarisian State University, Law Faculty
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Monopol státu na trestní politiku  
v mezích negativní liberální právní  
doktríny: pokus o ekvilibrium mezi obětí,  
pachatelem (a dalšími subjekty  
právního procesu)

State Monopoly on Crime Policy within the Negative 
Liberal Legal Doctrine: An Attempt on Equilibrium  

between Victim, Offender  
(and Others Proceedings Subjects)

Vladimír Zoubek – Ivana Zoubková

Abstrakt
Rovnováha mezi procesním postavením obětí, pachatelů a  dalších subjektů 
právního procesu je historicky podmíněn. Recentní liberální doktrína právní-
ho státu neruší monopol státu na trestní politiku, byť konotace mezi moralitou 
(spravedlností) a legitimitou směřují spíše do soukromého práva a soukromé-
ho sektoru.

Klíčová slova
Pachatel, oběť, poškozený, monopol státu na trestní politiku.

Abstract
The balance between the procedural status of victims, offenders and others 
legal process is historically conditioned. Recent liberal doctrine of law does 
not interfere with the state monopoly on criminal justice policy, although the 
connotations of morality (justice) and legitimacy are focused more on private 
rights and private sectors.

Key words
Offender, sacrifice, corrupted, state monopoly on criminal justice policy in a li-
beral state.
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Motto

„Nemesis bonorum custos, sontium castigatrix, securitatis publicae vin-
dex.“ 

(Spravedlnost – ochránkyně poctivých, karatelka provinilců, strážkyně 
obecného bezpečí).

Nápis na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze

„Occasio facit furem.“ 

(Příležitost dělá zloděje).

latinské přísloví

„Accepto damno ianuam claudo.“ 

(Po vyloupení zavírám dveře).

latinské přísloví

„Quis ignorat maximam illecebram esse peccandi impunitatis spem.“ 

(Kdo neví, že největším lákadlem ke zlu je naděje na beztrestnost).

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. K.), Obhajoba Milona

„Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.“ 

(Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu 
patří).

Digesta, 1, 1, 10.

„Accipere praestat quam facere iniuriam.“ 

(Je lepší bezpráví trpět než je páchat).

Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. K.), Tuskulské hovory
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Úvod

Dámy a pánové, 

vážené předsednictvo vědecké konference, honorabiles, profesores, et 
doctores,

problém obětí, resp. poškozených v současném postmoderním světě je 
problémem globálním, regionálním i národním. Je to komplex problémů 
jak v  mezích právních vztahů, tak i  problém mimo objektivní právo: 
tyto konsekvence historické i  recentní, sociologické, náboženské, vojen-
ské i čistě morální chceme toliko naznačit jako metodologický problém. 
Vystupuji zde nikoliv jako kriminolog (ale mám výhodu ze strany spoluau-
torky příspěvku, což jen podtrhuje interdisciplinárnost a mnohovrstev-
nost předmětu zkoumání), ale jako právní teoretik. Ve  vymezeném čase 
a restrikce písemného sdělení lze celý problém – a to je skutečně diskurs 
– toliko naznačit v několika poznámkách.

§ 1. První poznámka (v rámci iurisprudence)

Já osobně z hlediska právovědy a iurisprudence rozlišuji (a je to otáz-
ka právně-historické kontinuity a  jazykové interpretace západních a slo-
vanských jazyků, mandarínštiny –oficiální čínštiny, resp. znakového písma, 
arabštiny – neb Korán, lze interpretovati jen v arabštině a kastovního san-
skrtu):

a)  oběť (jako entitu mimoprávní – mimo právní vztah) a 

b)  poškozený – jako důsledek čtvrté formy realizace práva, tj. v me-
zích kauzálního nexu „porušení právního předpisu (právní normy) ® 
následek (vznik materiální, ev. nemateriální škody, kterou lze vyjá-
dřit v penězích). Pokud následkem je „neškodní“ událost, objektivní 
právo se tím nezabývá.

§ 2. Druhá poznámka (oběti globalizace)

V rámci postmoderní, postindustriální (tj. informační) společnosti globa-
lizujícího se světa a objektivní reality jsme všichni my „evropský démos“ obě-
tí (buď dobrovolně, či nedobrovolně) toho, co se dnes již stává apodiktic-
kou frází a polysémem, tj. globalizmu ve všech sférách lidské existence:

1. Jako první oběť spatřujeme nejen „Mc Donaldizaci“ vědy v její úz-
koprse byrokratické čárkománii, neb je to opět restrukturalizace fi-
nančních prostředků na výzkum a rozvoj, resp. je to opět extenze 
informační společnosti pro úzký kruh nejvzdělanějších. Negativní 
komotací je pak hrozba mediokracie a contrario ochlokracie,
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2. Ona „Mc Donaldizace“ je i v oblasti obecného duševního a těles-
ného zdraví. Nejsme farmáři, ale jsme závislí na řetězu zboží, kte-
ré, aby bylo levnější, je stále méně zdravé, náhražkovitě přesolené, 
vzbuzující stress, obezitu a civilizační choroby,

3. Všichni jsme – více méně – obětí závislostí: workholismu, nealko-
holové (lékové) a alkoholové toxikomanie, patologického gambler-
ství, atd., ovlivňováni reklamou všeho druhu, která rozežírá tradiční 
hodnoty a  formuje nové umělé hodnoty dle zákona zisku. O  tom 
zde nechceme mluvit – to je samostatná kapitola,

4. Narůstá problém „Clash of Civilizations“: Z  deklarované vize 
apologeta liberalismu F. Fukujamy Konce dějin a posledního člo-
věka zbyly trosky. Z mlhy se vynořují znepokojivé symptomy eko-
nomické stagnace a  finančního krachu euroatlantické civilizace 
svobodného světa se stále sofistikovanějšími fintami mezinárod-
ního zločinu a korupce elit, neschopností zastavit násilí a skrytou 
chudobu ducha, globální xenofobii. Naděje se nenaplnily, zbrojení 
a napětí neustává, spíše naopak. Bohatí stále více bohatnou, chu-
dí chudnou, což platí jak v národních státech, tak i globálně. Mizí 
střední třída jako základna demokracie. Nelegitimní a nekontrolo-
vatelné elity rozhodují o všem. Neprůhledný, netransparentní elit-
ní, nelegitimní globální klub plutokratů, mediokratů a  militantů 
stále více ovládá nejen objektivní, ale i virtuální realitu. Elity roz-
hodují o všem.

Volby jsou stále formálnější a účast voličů mizivá. Postmoderní duchov-
ní a vědecká skepse v právovědě a státovědě realisticky popisuje krizi zá-
padního myšlení, civilizačního myšlení, které je v kontrastu se sílícím mul-
tikulturálním tlakem islámu, středu světa (čínským konfucionalismem), 
hindskou kastovní společností a  dalších vnějších vlivů multikulturálního 
světa. V boji o duchovní a materiální dominancí a nadvládu není jedno-
značného vítěze: absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt glo-
bálního řízení. Není světový stát, není světové právo, není globální řád me-
zinárodní (vyjma mezinárodního práva, ale bez světového četníka, který 
by vymáhal a interpretoval normy mezinárodního práva). Clash of Civili-
zations je pochmurná vize Samuela Huntingtona, která se nemusí napl-
nit při prosazování univerzalismu základních práv a svobod při prosazová-
ní jusnaturálního charakteru lidských práv a eliminaci neprůhledné moci 
nadnárodních ekonomických a finančních elit1.

1 Blíže viz: KELLER, Jan. Tři sociální světy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010,  
210 s. ISBN 978-80-7419-031-5.
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§ 3. Třetí poznámka (oběti náboženské)

Oběť je základní fenomén světových náboženství vedoucí ke spáse. Při-
pomenu jen v naší euroatlantické civilizaci (která je intelektuálně fixová-
na filosofickými kategoriemi aristotelismu, křesťanství a právními princi-
py římského práva) známý novozákonný příběh božího syna Ježíše Krista 
z Nazaretu.

Pro širší nadhled lze upozornit na  Sanáthanu Dharmu2, např. báseň 
Bhagavad Gítu, která je známa Západu z dob britské kolonizace Indie.

Dovolte nám citovat Krišnu ve třetí části Bhagavad Gíty:
„(9) Tento svět vězí v poutech činů, s výjimkou činů konaných kvůli obě-

ti. Za tím účelem konej činy prost ulpívání, Ardžuno.
(10) Když pán tvorstva kdysi stvořil lidi spolu s obětí, pravil: Tou se roz-

množujte, ona ať je vám krávou plnící všechna přání.
(11) Tou obětí podporujte bohy a bohové nechť podporují vás. Vzájem-

ně se takto podporujíc, dosáhnete nejvyššího dobra.
(12) Neboť bohově, podpořeni obětí, vám dají žádané požitky. Kdo po-

žívá jejich darů, aniž jim je splácí, je věru zloděj.
(13) Dobří lidé, kteří pojídají zbytky po oběti, jsou zproštěni všech vin, 

avšak lidé špatní, kteří vaří pouze pro sebe, požívají zlo.
(14) Tvorové povstávají z potravy, potrava z deště, déšť vzniká z oběti, 

oběť má původ v činu.
(15) Věz, že čin vzniká z brahma a brahma vzniká z nehynoucího; proto 

všudypřítomné brahma trvale spočívá v oběti.
(16) Kdo zde (na tomto světě) nenásleduje otáčky kola, které bylo tak-

to uvedeno do pohybu, ten je bídný, libuje si ve smyslovosti a žije marně, 
synu Prthy.

(21) Cokoli koná nejlepší člověk, konají i ostatní lidé. Mírou, kterou on 
stanoví, se řídí celý svět.

(22) Není ve třech světech nic, co bych měl vykonat, synu Prthy, nic ne-
dosaženého, čeho bych měl dosáhnout, a přesto setrvávám v činnosti.

(23) Kdybych totiž i  nadále neúnavně nesetrvával v  činnosti, lidé by, 
synu Prthy, všude následovali v mých šlépějích.

(24) Kdybych nekonal činy, tyto světy by zanikly, stal bych se původcem 
zmatku a zahubil bych tyto lidi.

(25) Jako jednají nevědomí ulpívajíce na  činech, Bharatovče, měl by 
moudrý jedna bez ulpívání, hledě přispět k zachování světa.“3

2 Hinduismus.
3  Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976, s. 46 – 47.
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Obdobnou konstrukci – zejména ve vztahu ke džihádu prezentuje též 
Korán4, a to na mnoha místech.

§ 4. Čtvrtá poznámka (válečné oběti)
Oběť se vyžaduje od občanů státu i v době mimořádných ústavních 

stavů, a to v případě, kdy lidská a občanská práva jsou dočasně omezena.5

Bránit socialistickou vlast bylo vrcholnou ústavní povinností za  sta-
rého režimu: za  existence socialistického Československa (Českosloven-
ské socia listické republiky). V Ústavě ČSSR, čl. 37, odst. 1 se deklarovalo:6  
„Vrcholnou povinností a věcí cti každého občana je obrana vlasti a jejího 
socialistického zřízení.“

Tato přímá ústavní povinnost je novou ústavou zrušena, nicméně 
branná povinnost ze zákona není zrušena (zvláště když v rámci NATO Sa-
muel Huntington hovoří o „mlhovosti“ nastávajících příznaků čtvrté světo-
vé války).

§ 5. Negativní liberální doktrína (problém legality a morality)
Úkolem právního řádu nemůže být prosazovat také právně všechno, co 

je mravní norma. Kdyby právo zakazovalo všechno nemravné a přede-
pisovalo všechno mravné, dovedlo by sebe samo ad absurdum. Pak už 
by nebylo prosaditelné. Na druhé straně z toho, že určité jednání je právně 
dovolené, nikterak neplyne, že je proto také dovolené mravně-morálně.

Podle čl. 2, odst. 3 Listiny platí Quae lex non prohibet, debent per-
misa videri,7 „každý8 může činit, co není zákonem zakázáno, a  nikdo 
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Jde o poněkud výstižnější 
formulaci principu liberální právní doktríny „co není zakázáno zákonem, je 

4  Korán. Praha: Academia, 2000, 797 s., ISBN 80-200-0246-4.
5  např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (v platném zně-

ní), blíže viz: GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém ČR. 5. 
vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 73 – 85. ISBN 978-80-7380-423-7.

6  Blíže viz ZDOBINSKÝ, Stanislav et al. Socialistická ústava. Komentář. Praha: Panorama, 
1988, s. 145 – 147.

7  Co zákon nezakazuje, má se pokládat za dovolené.
8 Tím je zásadně omezena veřejná moc (výhrada zákona) ve vztahu nejen k jednot-

livci, nýbrž vůči každému na koho se vztahuje, vůči komu je uplatňována. Proto se 
této zásady mohou dovolávat i právnické osoby soukromého práva jako občanská 
sdružení, obchodní společnosti apod. Územní korporace veřejného práva se toho 
dovolávat nemohou – s výjimkou, kterou stanoví samotná Ústava v hlavě sedmé, 
tedy tam, kde vykonávají samosprávu. V Ústavě ČR čl. 2 odst. 4 je subjektem „každý 
občan“, v Listině „každý“.
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dovoleno“, kdy ad absurdum je právní řád jen sumou zákazů a příkazů 
a „vše ostatní je svoboda“.

Ovšem Non omne quod liced honestum est. Ne vše, co je dovolené, je 
také morální a čestné.

Mravnost a právo patří k různým rovinám, jsou ve vzájemném vztahu 
a navzájem se ovlivňují. Existuje právotvorná síla mravnosti určité spo-
lečnosti a právě tak mravotvorná síla práva.

Zdá se, že jsou nesprávné dvě extrémní tendence. Jedna by chtěla, aby 
všechno, co je mravné, bylo také zakotveno právně. Druhá by chtěla prá-
vo „odkriminalizovat“, aby už nezakazovalo téměř nic nemravného. Tradice 
připisovala zákonodárci úlohu, aby bral v úvahu mravní situaci společnosti 
tak, aby právo přispívalo k jejímu (rozumnému) zlepšení. Obtížnou a velmi 
diskutovanou otázkou je, do jaké míry je to možné v „pluralistické“ společ-
nosti. Ovšem zakazující demokratický právní stát nemá apriorní „absolutní 
autoritu“. Jak uvádí čl. 2 odst. 1 Listiny „Stát je založen na demokratických 
hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské 
vyznání“. Zákonodárce – tedy nemůže zdůvodňovat zákon jinou autoritou či 
doktrínou světskou či religiozní, neboť – v souladu s vládou práva a princi-
pem ústavnosti – jeho jedinou autoritou je ústava, která ho k něčemu 
zmocňuje, něco mu ukládá a něco odnímá jeho pravomoci. Ústava není 
ovšem pro zákonodárce relativní, či je „relativní“ jen v těch částech, které 
se nedotýkají „podstatných záležitostí demokratického státu“, jež nemo-
hou být změněny.

Tím byla státu odňata pravomoc autoritativně formovat, přetvářet či 
diktovat vnitřní svět občanů, jejich svědomí, přesvědčení, estetickou ori-
entaci, předměty úcty a víry atd. V duchovní a morální sféře je stát neutrál-
ní a „relativistický“. Tato neutralita (liberálnost) státu je podepřena apoli-
tičností státní správy a nezávislostí soudců. Stát nemůže z ideologických 
a obdobných důvodů nikoho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je povi-
nen tolerovat veškeré jednání, jež zůstává v rámci ústavního práva. 
Čili liberální právní stát se netváří, že je morální, je jen „ústavní“.

Onu chybějící „západní“ moralitu (spravedlnost) směrem k poškozeným 
v  mezích viktimologie nutno primárně hledat v  principech římského  
práva:

„Neminem laedere.“ Nikomu neškodit. Tato zásada znamená, že ka-
ždý se má chovat tak, aby nenarušil práva jiného (aby nikomu nepůsobil 
újmu); v římském právu byla považována za jednu z tří základních složek 
spravedlnosti. S  touto zásadou myšlenkově souvisí zásada Aequum est 
neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem (je spravedlivé 
neobohacovat se na úkor jiného).
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„Suum cuique tribuere“ nebo zkráceně „Suum cuique“. Dát každé-
mu, což jeho jest, resp. ve zkrácené formě, každému, co jeho jest. Tato zá-
sada tvořila v římském právu další základní složku spravedlnosti. (Třetí její 
složkou byla zásada Honeste vivere, tj. počestně žít, která ale není zása-
dou právní a do pojmu spravedlnosti nepatří).

Historicky permantní výlka mezi „zlým“ zločinem (pachatelem) a „hod-
nou“ obětí (poškozeným) na  poli kriminality (vnitřní války mezi kladny, 
skupinami či jedinci od počátku lidstva) vyplývá v podstatě z principu lex 
talionis9, sahající do Starého zákona: Oculum pro oculo et dentem pro 
dente (oko za oko, zub za zub)10, což je primitivní retributivní spravedl-
nost ohrožující monopol státu, který v různých souvislostech v konota-
cích od dob Chammurabiho zákoníku zasahoval právně do procesu řádu 
a prvního pořádku.

§ 6. Monopol státu na trestní politiku
V čl. 39 Listiny se objevuje právní princip nulla poena sine lege,11 resp. 

nullum crimen sine lege,12 neboť tento článek zní:

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, ja-
kož i  jaké jiné újmy na  právech nebo majetku, lze za  jeho spáchání 
uložit.13

Tuto trestněprávní ochranu zajišťuje trestní právo hmotné – trestní zá-
koník č. 40/2009 Sb., v platném znění a zákon č. 218/2003 Sb., o odpověd-
nosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v plat-
ném znění. Trestní právo hmotné realizuje některé ze základních ústavních 
zásad, a sice, že „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích sta-
novených zákonem“ (tedy trestním zákonem), a to způsobem, který zákon 
stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny), a dále, že každý může činit, co (trestní) zákon 
neukládá (tzv. legální licence – čl. 2 odst. 3 Listiny), přičemž jen zákon sta-
noví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jiné újmy na prá-
vech nebo na majetku, lze za jeho spáchání uložit (čl. 39).

Podle § 2 tr. z. prostředky k  dosažení jeho účelu jsou pohrůžky tres-
ty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Za spáchané trestné činy 
může soud uložit tyto tresty (§ 27): odnětí svobody, obecně prospěšnou 
práci, ztrátu čestných titulů a  vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, 

9 zákon odplaty.
10 SZ, Ex 21, 24.
11 Není trestu bez zákona.
12 Žádný trestný čin bez zákona (tj. trestné je jen to, co zákona prohlásil za trestné).
13 Viz například ! 1, 2, 3, 23, 27 a násl., § 39-64, § 71 a násl. tr. z., § 307 tr. ř. atd.
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zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, vy-
hoštění a zákaz pobytu.

Povahu sankce má též narovnání podle § 309 – 314 tr. ř., založené 
na doznání viny pachatele a spočívající v jeho peněžním příspěvku ve pro-
spěch obce nebo jiné právnické osoby zabývající se obecně prospěšnou 
činností.14

§ 7. Listinou neartikulované právo na osobní bezpečnost a právo 
na ochranu před zločinností

Základem pro život člověka ve  svobodné a  demokratické společnosti 
jsou práva a svobody občanů, právo na život, nedotknutelnost osoby a je-
jího soukromí, osobní svoboda, právo na  lidskou důstojnost a čest, právo 
vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, svoboda pohybu a řada ostatních 
práv a svobod. Jednoznačně z nich vyplývá i právo občanů na bezpečnost, 
ať již míníme osobní bezpečnost, či bezpečnost jejich majetku a bezpeč-
nost obydlí. Ostatně Mezinárodní pakt o občanských a politických prá-
vech ve svém článku 9 osobní bezpečnost výslovně zmiňuje. 

Nemůže být sporu o tom, že současný trend kriminality vede k hrubé-
mu porušování práv a svobod občanů. Za této situace musí právní stát rea-
govat. Právní stát je hlavním ručitelem práv a svobod občanů, zejmé-
na jejich ochrany před kriminalitou. Totalitní stát dříve představoval pro 
práva a svobody svých občanů hlavní nebezpečí. Proto se nyní inklinuje 
spíše k omezování státu v jeho pravomocech. Samozřejmě je třeba i nadá-
le dbát, aby státní násilí zasahovalo do života společnosti a  jednotlivých 
občanů pouze v míře nezbytně nutné a s patřičnými zárukami. Ale tam, 
kde jsou takové zásahy nezbytně nutné, jsou státní orgány nezastupitel-
né a musí mít potřebné pravomoci i občanskou podporu.

Určitý „formální“ problém je v tom, že Listina základních práv a svobod 
expressis verbis „právo na  bezpečnost“, resp. „právo na  ochranu před 
zločinností“ a contrario povinnost právního státu ad hoc chránit kaž-
dého jednotlivce před nebezpečím15 nezná.

Lze namítnout z  pozice extenzivní a  systematické interpretace, že to 
není materiálně (obsahově) velký a nepřekonatelný problém. Jednak lze 
toto právo subsumovat, resp. derivovat z čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7, čl. 8, čl. 10 
odst. 2 a 3, čl. 11 odst. 1 – 4, čl. 12 a v neposlední řadě i z čl. 13 Listiny, 

14 Viz například VANTUCH, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní 
rozhledy, 1998, č. 8, s. 393–401.

15 Existuje institut ochrany ústavních činitelů a znovu se uvažuje o policejní ochraně 
svědka, jako o institutu trestněprocesním.
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a hlavně, materiálně toto právo existuje podle čl. 10 Ústavy ČR, a to dokon-
ce „bezprostředně“ a má „přednost před zákonem“.

Právní stát neschopný zajistit přijatelnou kvalitu bezpečnosti ani 
účinné odškodnění přímo od pachatelů by měl prioritně z morálních dů-
vodů vzít tuto povinnost na svá bedra. Zvláště uvážíme-li, že častými oběť-
mi násilí jsou děti, mladiství, dříve narození spoluobčané, invalidé, prostě 
osoby převážně postrádající schopnost postarat se o sebe. Prostředky pro 
příslušnou a v celkovém fiskálním kontextu zanedbatelnou položku jistě 
nebude těžké nalézt. Stát disponuje rozsáhlým byrokratickým aparátem se 
spíše domůže náhrady na pachateli než otřesená a vysílená oběť.

§ 8.  Pojem „bezpečnost“ v bezpečnostní doktríně ČR 
a bezpečnostní vědě v ČR a na Slovensku

Vycházejíc z principu relativního monopolu státu při ochraně osob 
a majetku ve veřejném prostoru (zachovávaje ústavní limity jusnaturál-
ního charakteru lidských práv) stále větší úlohu spatřuji v  transferu vědec-
kých poznatků z oblasti formující se bezpečnostní a policejní vědy v Čes-
ké republice a Slovenské republice.16

Rozhodujícím faktorem vedle dalšího rozvoje komplexu policejních 
věd a policejní (bezpečnostní) teorie a praxe byla formulace bezpečnostní 
a policejní doktríny, kterou artikuloval Zoubek v průběhu let 1993 – 2008 
především v titulech: ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva – globalizace – bez-
pečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8 
a ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpeč-
nosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 80-86473-75-4.

Podle teze č. III/1 Bezpečnostní doktríny17 je teoretické vymezení pojmu 
”bezpečnost” složitý problém nejen pro právní teorii (kde zdaleka nevládne 
jednoznačná shoda ve vymezení pojmů), ale i pro praxi. Jednoznačně lze 
říci, že se jedná o nejobecnější a nejextenzivněji pojatou kategorii v oblasti 
dosahu bezpečnostní doktríny a jako ”obecný”, ”neurčitý” právní pojem je 
z teoretického hlediska v podstatě totožný s pojmem policie (v nejširším 

16 Blíže viz: PORADA, Viktor a  Květoň HOLCR. et al. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2011. 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8; HOLOCR, Květoň a Viktor PORADA. et al. Poli-
cejné vedy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 242 s. ISBN 978-80-
7380-329-2. Viz též recenzi na tyto monografie: ZOUBEK, Vladimír. (rec.) Česko-slo-
venský dualismus v pojímání policejních a bezpečnostních věd: významné mono-
grafie v předmětném zkoumání v  jádru, semiperiferii a periferii právní vědy – pri-
mární posun. Karlovarská právní revue, roč. 8, č. 1, s. 109-116.

17 ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 
s. 194–200. ISBN 978-80-7380-026-0.
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vymezení), jakožto ”spořádaný stav vnitřních právních vztahů” vychá-
zejících z právního pořádku. V přijatých ”policejních zákonech” zákonná 
dikce operuje již tradičně s tzv. ”neurčitými právními výrazy”, např. ”věci 
vnitřního pořádku a bezpečnosti”, ”bezpečnost osob a majetku”, ”veřejný 
pořádek”, ”bezpečnost chráněných osob”, ”bezpečnost státu a jeho ústav-
ního zřízení” apod., v minulosti (např. Organizační zákon č. 125/1927 Sb.) 
též ”veřejný klid”, ”veřejná bezpečnost”, ”veřejná mravnost” atd. Tyto ”neur-
čité právní pojmy” lze jednoznačně subsumovat více méně pod obecněj-
ší, extenzivnější pojem bezpečnost (policie) v různých aspektech a v růz-
ném smyslu, což je předmětem doktrinálního a systematického výkladu 
(v rámci obecné části správní vědy, resp. vědy státní správy) i pro potřeby 
obsahového zaměření bezpečnostní doktríny (teorie).

Pojem bezpečnost (policie) v materiálním smyslu je vymezen policej-
ní vědou obsahově a  funkčně. Stanoví zákonné hypotézy (předpoklady) 
a zákonný (ústavní) rozsah a meze zásahů policejních orgánů do soukromé 
i veřejné sféry lidských práv a svobod při ochraně ”veřejných zájmů” (právem 
chráněných zájmů státu i občanů). Takové zásahy lze činit v právním stá-
tě jen na základě zákonného zmocnění a v příslušných zákonných mezích 
(včetně možnosti soudní či jiné kontroly).

Teze č. IV/1

V právním státě právo a policie chrání před protiprávními a neopráv-
něnými zásahy nejen občana ale i bezpečnost všeobecně18. To předpo-
kládá ústavní a zákonnou delimitaci (mez) policejních zásahů do soukromo-
právní i veřejnoprávní sféry.

Tento požadavek z  hlediska právního statusu občana znamená zejmé-
na to, že:

a) právní stát je povinen chránit a respektovat lidská a občanská práva 
a svobody alespoň v mezích Listiny základních práv a svobod,

b) stát (policie, orgány činné v trestním řízení, atd.) garantuje ochranu 
občana vůči zásahům do oprávněných zájmů, práv a svobod, resp. 
ochraňuje společnost před zločinností (kriminalitou), výjimeč-
ně i před jinou protispolečenskou činností,

c) právní systém stanoví ústavní a zákonné meze policejních zása-
hů do soukromoprávní sféry za účelem ochrany ad a) + b).

18 Jde o ochranu onoho žádoucího stavu, který v ústavní a zákonné dikci známe jako 
”vnitřní pořádek a  bezpečnost”, ”veřejný pořádek”, atd. Jde o  ochranu státu 
a jeho institucí.
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Teze č. IV/2

Právní (event. i extra legem) dosah policejní činnosti státních bezpeč-
nostních orgánů a policie v rámci ústavně a zákonně stanovených pravo-
mocí (v obsahovém aspektu) je ohraničen:

a) principem omezené vlády (limited governement), tj. přiměřeností 
státních zásahů. Jde o tzv. preferred position doctrine, upřednost-
ňující zásadně lidská práva při střetu se státní mocí, kdy státní orgá-
ny (policie) mohou zasahovat pouze při ”zjevném a bezprostředním 
nebezpečí”, a to za své úřední povinnosti (ex officio),

b) principem subsidiarity v  případech, kdy policie nemá monopol 
na ochranu veřejného pořádku,

c) věcmi tzv. ”místní bezpečnosti”, ”místními záležitostmi veřejného 
pořádku” (obecní policií),

d) právem občana chránit se v mezích zákona sám19.

Teze č. IV/3

Bezpečnostní a  policejní orgány ve  vztahu k  občanům respektují zá-
konné limity a  ústavní garance policejních zásahů v  jasné, konkrétní 
delimitaci práva veřejného a  soukromého. Musejí vycházet z  ústavního 
pořádku jakožto meze ingerence státu do občanské sféry. Povinnosti, 
oprávnění a prostředky policistů jsou sekundárně zákonně konkretizová-
ny v příslušných ”policejních” zákonech.

Teze č. IV/5

Policejní činnost (policing) je státní a veřejnou službou ve prospěch 
občanů a veřejnosti. 

Tomu musí odpovídat korektní (v případě potřeby však asertivní) vy-
stupování a  chování pracovníků bezpečnostních služeb vůči občanům 
v rámci etického kodexu policie.

Deontologie bezpečnostní doktríny vychází z  rezoluce Rady Evropy 
o policii (Deklarace o policii č. 690/1979). Part. A. Etické povinnosti.

Důvěru občanů v policii nutno založit na etickém kodexu policie, kte-
rý musí především upravovat:

19 Je to mj. dáno i  konkurenčním prostředím soukromých ochranných a  hlídacích 
služeb, jakož i  nabíd-kou technických zabezpečovacích zařízení v  oblasti soukro-
moprávní sféry.
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a) mravní bezúhonnost, tj. zejména neúplatnost, nepodléhání protek-
ci a nevyvíjení protekce,

b) profesionální kulturnost,

c) právní kulturnost,

d) ochranu informačních zdrojů policie a mlčenlivost policistů, zejmé-
na s ohledem na ochranu osobnosti a cti občana, jakož i jeho jména 
a projevů soukromé povahy,

e) u policejních úředníků v rámci správní činnosti a úředního postupu 
především eliminaci byrokratismu (zbytečného ”úřadování”), výkaz-
nictví a papírování.

Teze č. IV/7

Státní bezpečnostní orgány nemají monopol na ochranu veřejného po-
řádku, ochrany osob a majetku.

Stát však musí zákonně reglementovat a kontrolovat režim držení 
a nošení zbraní a střeliva, trhavin a dalších priorit (strategické suroviny 
a materiály, soukromý obchod se zbraněmi apod.).

Podmínky a rozsah komerčních bezpečnostních aktivit musí upravit 
zákon.

§ 9. Historické posuny ekvilibria mezi poškozeným a pachatelem

V historickém kontextu lze pozorovat proměnu trestněprávního vztahu 
z pohledu jeho subjektů. Dnes se obecně uznává, že subjektem tohoto 
vztahu je na jedné straně stát a na druhé straně pachatel. Nebylo tomu 
tak vždy. Dříve to byl poškozený (oběť), který stál namísto státu. Oběti 
trestného činu se v historii při hledání spravedlnosti věnovala různá pozor-
nost a oběť samotná zaujímala postavení od ústředního až po marginální.

§ 10. Systém spravedlnosti (podle) obětí samotných

Původní systém vypořádání se s kriminálním činem byl systém spra-
vedlnosti oběti. Byl to systém, kde spravedlnost vykonávala sama oběť, 
resp. její příbuzní, kteří usilovali o odplatu a náhradu škody, která jim celá 
náležela. Prvotní právní názor byl, že zločin není ničím jiným než poruše-
ním práv individuální, „kde zůstavuje se jednotlivci, aby za porušení zjed-
nal si zadostiučinění“20.

20 Např. STORCH, F. Řízení trestní rakouské, I. díl. (Reprint pův. vyd.). Praha: Wolters 
Kluwer, 2011, s. 41.
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Aby se zabránilo odvetě obětí a jejich rodin – jednání, které by mohlo 
vést k řetězové krevní mstě, kdy by pachatelé a zase jejich příbuzní rea-
govali protiútokem – společnosti přijaly institut náhrady škody. První práv-
ní zásady tak měly zabránit krevní mstě.

V Mojžíšově zákoně, Chammurabiho zákoníku21 i v římském právu na-
jdeme prvky individuální odpovědnosti za  způsobené škody. Odplata 
a  náhrada škody byly specifickými součástmi této spravedlnosti. je-
jich cílem bylo ale i odstrašení, aby se takovéto jednání neopakovalo v bu-
doucnosti. Vycházely z idey, že odstranění materiálních a finančních profi-
tů bude pro pachatele nevýhodné. Odplata a náhrada škody byly instituty, 
které měly obnovit status quo, tedy stav před spácháním činu pachatelem.

K ukončení systému spravedlnosti pro oběti vedly především dva fak-
tory:22

1. na  náhradu škody, kterou platili pachatelé obětem, si začali dělat 
nároky vládnoucí struktury,

2. kvalitativní změna společnosti z agrární na průmyslovou, z venkov-
ské na městskou.

Postupně, jak se společnost rozvíjela, už si nemohl každý svoje problé-
my řešit a vyřešit sám. V právu došlo ke změně definice trestných činů pro-
ti státu a ne proti oběti, stát se stal poškozenou stranou sporu a zmenšil 
se význam obětí, která byla degradována do postavení svědka státu. 
V  průběhu století tak oběti ztratili kontrolu nad procesem rozhodování 
o osudu pachatelů, kteří jim způsobili škodu. Místo toho ovládly soudní 
jednání místní vládní struktury, které inkasovaly od  odsouzených poku-
ty, fyzicky je trestaly i nechaly popravovat. Výše škod a ztrát způsobených 
obětem byla důležitá pokud šlo o stanovení poplatků a pokut. Tak postup-
ně stát zcela přejímá roli, která původně náležela poškozenému. Zájmy 
oběti se podřizují zájmu státu a stát přestává o oběť jevit zájem. Ledaže by 
tato osoba posloužila jako pramen důkazů.

Následně se primárním účelem trestního řízení stává zjištění trestných 
činů a spravedlivé potrestání pachatele. Cíle jako je odstrašení pachatelů 
trestem, ochrana společnosti izolováním nebezpečných pachatelů od spo-
lečnosti (vyhoštěním nebo vězením nebo popravou, úsilí o opětovné za-
členění provinilců do společnosti zastínily požadavky obětí na obnovení 
21 Chammurapiho zákoník na  území babylonské dynastie patří mezi nejstarší trest-

něprávní pramen starověku. Postihoval krádeže, sexuální delikty a  násilné činy 
ve snaze zabránit krevní mstě systémem státních postihů.

22 K  tomu více: SCHAFER, S. In: HOLOMEK, Jaroslav. Viktimológia. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2013, s. 11 an. ISBN 978-80-7380-446-6.
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jejich nároků materiálních nato nemateriálních. V  průběhu posledních 
dvou set let vlády stále více přebíraly závazky spojené s  poskytováním 
stravy, ošacení, ubytování, dohledu, zdravotní péče, vzdělání zadrženým 
a vězněným, zatímco oběti nechali, aby se o sebe postaraly samy. Oběti tak 
zcela ztratily kontrolu nad svými případy, jejich úloha se zredukovala jen 
na dva úkony: podat trestní oznámení na policii a svědčit ve prospěch 
obžaloby.

§ 11. Systém spravedlnosti proti oběti (podle) státu

Systém spravedlnosti oběti byl nahrazen systémem trestního prá-
va. Stát na sebe převzal odpovědnost ochrany za své občany. Ti pak v roli 
oběti svoje odsunutí na okraj často pociťují, že jsou využité dvakrát – popr-
vé pachatelem, podruhé systémem, který byl údajně vytvořen s cílem jim 
pomoci, postarat se o ně. Oběti už nemají své záležitosti ve svých rukou, 
aby dosáhly odplaty a náhrady škody od pachatele. Oběť se musí dovolá-
vat společnosti, aby za ni konala.

Vývoj formálního práva, soudní moc a systém výkonu trestu v několika 
předešlých staletích byl zaměřen na ochranu zájmů státu. Do značné míry 
systém trestního práva jednoduše zapomněl na ochranu práv oběti a je-
jich zájmů. Do značné míry byla pozornost zaměřena na práva podezřelé-
ho, obviněného, obžalovaného a odsouzeného.

Po staletí opomíjený zájem o oběti, jehož následkem bylo posunutí tě-
žiště spravedlnosti, se začal měnit v  druhé polovině minulého století. 
Právníci, zákonodárci, moralisté poukazovali na odsunuté strany v procesu 
trestní spravedlnosti, na to jak přehlíženy a jak byly jejich zájmy systema-
ticky opomíjené.

Pachatelé se v trestním řízení těší větší institucionální pozornosti než 
jejich oběti. Tato skutečnosti vyniká zejména u  nejzávažnějších deliktů, 
Obviněný se může ze zákona spoléhat na odbornou pomoc advokátů, ni-
koli tak oběť – osoba poškozená trestným činem, jež má omezená práva 
a ta zpravidla nezná a neumí využít. Navíc ne vždy se dostává sil či odvahy 
za ně bojovat, postavit se v soudní síni, byť pod ochranou justiční stráže 
násilníkovi, jenž přivodil třeba nejstrašnější zážitek v celém životě a ještě 
nahání hrůzu dalším vyhrožováním. A když se oběť práv přece sama (even-
tuálně v zastoupení) domáhá, přes podporu orgánů činných v trestním ří-
zení, které jsou povinny poškozeného poučit a poskytnout mu plnou mož-
nost k uplatnění nároků, zjistí, že pravděpodobnost úspěchů není valná. 
Pachatelé se samozřejmě snaží uspokojení oprávněných požadavků po-
škozeného mařit nebo ztěžovat. Samotný trestní proces, a o to s využitím 
adhezního řízení o  náhradě škody, je procedurou složitou a zdlouhavou 
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a  její výsledek pro oběť věcí značně nejistou. Zákon dovoluje trestnímu 
soudu odkázat poškozeného na  samostatné řízení ve  věcech občansko-
právních, jež se už většinou bez asistence právníka neobejde. I rozsudek, 
podle představ žalobce však nemusí znamenat vítězství. Jak přinutit od-
souzeného, anebo mu umožnit dobrovolně pracovat a vydělat na náhra-
du škody, když i řádní a zaměstnání chtiví občané stojí na úřadech práce.

§ 12.  Státní regulace sebeobrany oběti jako princip právní imuni-
ty obětí

Od 80. let minulého století byla přijata řada mezinárodních dokumen-
tů, které se snaží podpořit státy v tom, aby zlepšily postavení oběti a po-
skytly jim pomoc a podporu.

Za všechny uvedeme dva, jeden v rámci OSN a druhý v rámci evrop-
ských struktur. Výběr není náhodný, neboť jejich koncept není zcela stejný.

Za prvé:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pra-
vidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů č. 2012/29/EÚ z 25. 
října 2012 (nahradily rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV) je postave-
na na konceptu třech zásadách vůči obětem:

•	 respektu, 

•	 vážnosti, 

•	 uznání, 

rozvedených do 25 základních práv, avšak jejich pomoc začíná „až“ u vikti-
mizace sekundární.

Za druhé:

Deklarace OSN č. 40/34 z 29. listopadu 1985, o základních principech spra-
vedlnosti pro oběti trestného činu a pro oběti zneužití moci:

V tomto dokumentu najdeme i orientaci na prevenci primární viktimi-
zace, a to v části II. Práva a povinnosti, čl. 4 a 5 Přístupy ke spravedlnos-
ti, kde se deklarují obecná doporučení přijímat opatření na ochranu sou-
kromí před viktimizací (rozuměj i primární).

Ve  výše zmíněných mezinárodních dokumentech je ad oculos nastí-
něn zcela odlišný rozsah pojetí nutné obrany v evropské a angloameric-
ké právní kultuře. U nás o nutnou obranu se jedná, pokud je přiměřená 
hrozícímu útoku a je uplatňována pouze v době, kdy útok hrozí, jinak by 
se jednalo o pomstu. V angloamerickém právu je posuzována ochrana 

Monopol státu na trestní politiku v mezích negativní liberální právní doktríny



94  |

osob i majetku jako široce pojaté právo již preventivně, jako primární vik-
timizace. 

Princip ochrany je třístupňový:23

1) princip povinnost napadeného ustupovat útočníkovi, a to v situ-
aci, která by pro ni byla nebezpečná a vyhnout se tak použití sebe-
obrany, která by mohla vést ke zranění třetí osoby. Tato povinnost 
však není vyžadována, kdy je osoba napadena ve vlastním domě. 
Porušení povinnosti ustoupit má za  následek nemožnost uplatnit 
obhajobu na sebeobranu,

2) princip můj dům, můj hrad, spočívající v právu bránit sebe, osoby 
blízké a majetek na svém pozemku. Tento princip uplatňuje více než 
polovina států USA,

3) princip Stand your ground (SYG) vychází z  principu, že pokud se 
někde nacházím legálně, tak se v  případě napadení mohu bránit. 
Jde o nejširší princip ochrany založen na právu se beztrestně brá-
nit napadení, a to i za použití síly, včetně smrtící. Vychází z toho, že 
osoba může použít sílu v  sebeobraně, pokud důvodně věří, že je 
v ohrožení, aniž by byla vázána povinností nejdříve před útočníkem 
ustoupit a neútočit. Jednání je kvalifikováno jako oprávněná obrana 
nebo přímo imunita, tedy okolnost vylučující protiprávnost. V tako-
vém případě není možné jednání stíhat trestněprávně, ani civilní ža-
lobou o náhradu škody, napadenou osobu není možné zadržet ani 
zatknout. Za tímto principem je argument, že právo bránit se čelící-
mu bezprostřednímu nebezpečí by mělo být považováno za přiro-
zené právo.

Závěr

Recenzní stav v  ČR po  přijetí zákona č. 45/2013 Sb., o  obětech 
trestných činů

Zde odkazujeme na výuku na právnických fakultách či Policejní akade-
mii České republiky v Praze.24

23 Viz zejména: DOSTÁL, A. Doktrína „stand your ground“ při uplatnění práva na sebe-
obranu USA. Bulletin advokacie, 2013, č. 4, s. 33–37.

24 Např. JELÍNEK, Jiří. Poškozený, jeho procesní práva a  ochrana po  novele trestní-
ho řádu provedené zákonem o  obětech trestných činů. Kriminalistika, 2013, roč. 
XXXXVI., č. 3, s. 161 – 173.
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Vybrané právne aspekty inštitútu  
vykázania zo spoločného obydlia

Selected Aspects of the Recognition  
of Common Dwelling

Vladimír Bachleda

Abstrakt
V úvode článku autor poukazuje na činnosť Rady Európy, ktorá prijala význam-
ný dokument v  boji proti domácemu násiliu, a  to Dohovor o  predchádzaní 
a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Autor ďalej poukazuje na in-
štitút vykázania zo spoločného obydlia ako súčasť komplexu správnoprávnych 
a civilnoprávnych prostriedkov ochrany pred domácim násilím. V závere sa au-
tor venuje úvahe nad sankčou povahou tohto preventívneho opatrenia.

Kľúčové slová
Dohovor o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, vy-
kázanie zo spoločného obydlia, preventívne opatrenie, sankcia, správne právo, 
civilné právo. 

Abstract
The first part of the article introduces the activities of the Council of Europe, 
which passed a significant document dealing with the issue of domestic vio-
lence, namely the Convention on Preventing and Combating Violence against 
Woman and Domestic Violence. The author also introduces the barring order 
referred to as “order to vacate the residence of a victim“ being it part of the 
complex set of tools of administrative-law and civil-law aimed at combating 
domestic violence in line with the national law. In the final part of the article, 
the author deals with the restrictive nature of the above mentioned barring 
order (from the perspective of the barred person).

Key words
Convention on Preventing and Combating Violence against Woman and Do-
mestic Violence, barring order, sanction, administrative law, civil law.
 

Na úvod nášho príspevku by sme chceli dať do pozornosti významnú 
aktivitu týkajúcu sa boja proti domácemu násiliu, ktorá prebieha jednak 
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na pôde Rady Európy, ale momentálne sa o nej rozhoduje aj v Slovenskej 
republike a súvisí s témou tohto príspevku.

Dňa 23. februára 2009 bol rozhodnutím Výboru ministrov Rady Euró-
py zriadený Ad hoc výbor pre predchádzanie a boj proti násiliu na ženách 
a domácemu násiliu – Ad hoc Committee on Preventing and Combating 
Violence against Woman and Domestic Violence (ďalej len „výbor“). Jeho 
hlavnou úlohou bolo pripraviť znenie Dohovoru o  predchádzaní a  boji 
proti násiliu na ženách a domácemu násiliu – Convention on Preventing 
and Combating Violence against Women and Domestic Violence (ďalej len 
„dohovor“). Dohovor bol prijatý dňa 7. apríla 2011 na 1111. zasadnutí Vý-
boru delegátov ministrov Rady Európy v Štrasburgu.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 297 zo dňa 4. mája 2011 bol 
vyslovený súhlas s podpisom dohovoru s výhradou ratifikácie. Štátny ta-
jomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri príležitos-
ti 121. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy v Istanbule v dňoch 10. 
a 11. mája 2011 podpísal tento dohovor a Slovensko sa tak stalo jedným 
z prvých signatárov dohovoru, ktorý po prvýkrát v európskom priestore 
ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách 
a domácemu násiliu, čím zároveň vyjadrilo svoju plnú podporu jeho cie-
ľom. Vláda SR si predmetným uznesením dala záväzok, že pripraví návrh 
na ratifikáciu dohovoru do 31. decembra 2013 a do tohto termínu tiež príj-
me potrebné legislatívne opatrenia zabezpečujúce vykonávanie tohto do-
hovoru. 

V zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy SR1 je dohovor zmluvou o ľudských prá-
vach a  základných slobodách, ktorá je zároveň aj medzinárodnou zmlu-
vou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo 
právnických osôb, a preto v súlade s článkom 86 písm. d) Ústavy SR pod-
lieha vysloveniu súhlasu Národnej rady SR a  ratifikácii prezidentom SR. 
V  zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy SR je dohovor zároveň medzinárodnou 
zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi.

V čase prípravy nášho príspevku dohovor ratifikovalo 8 členských štá-
tov Rady Európy, pričom na jeho platnosť je potrebné, aby ho ratifikovali 
ešte aspoň dve krajiny bez ohľadu na  členstvo v  Rade Európy. Dohovor 
nadobúda platnosť v  prvý deň mesiaca nasledujúceho po  uplynutí ob-
dobia troch mesiacov, odo dňa kedy 10 signatárov, vrátane najmenej 8 
členských štátov Rady Európy, vyjadrí svoj súhlas byť viazaný dohovorom. 
Z  toho vylýva, že dohovor zatiaľ nepredstavuje pre Slovenskú republiku 

1 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 232/2012 
Z. z.
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právne záväzný dokument, no napriek tomu považujeme za vhodné naň 
upozorniť.

Dohovor rozlišuje medzi dvoma druhmi násilia, a to „násilím na ženách“ 
a „domácim násilím“. Na účel dohovoru sa tak:

a)  pojem „násilie na ženách“ chápe ako porušenie ľudských práv a for-
ma diskriminácie žien, ktorou sa rozumejú všetky činy rodovo pod-
mieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok teles-
nú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, 
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného 
zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote;

b)  pojmom „domáce násilie“ rozumejú všetky činy telesného, sexuál-
neho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rám-
ci rodiny alebo domácnosti, alebo medzi bývalými alebo súčasnými 
manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal 
s obeťou spoločný pobyt.

Pre účely nášho príspevku by sme chceli dať do  pozornosti jednu 
z konkrétnych povinností, ktorou dohovor zaväzuje štáty zaviesť do svo-
jich právnych poriadkov tzv. núdzové obmedzujúce opatrenia (Emergency 
barring orders). Podľa článku 52 dohovoru, zmluvné strany prijmú potreb-
né legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušným 
orgánom bola poskytnutá právomoc nariadiť v situáciách bezprostredné-
ho nebezpečenstva (immediate danger) vykázanie páchateľa domáceho 
násilia z obydlia obete alebo ohrozenej osoby, a to na dostatočný čas, a za-
kázať páchateľovi vstup do obydlia alebo kontaktovanie obete alebo ohro-
zenej osoby. Opatrenia prijaté na základe tohto článku majú dať prednosť 
bezpečnosti obetí alebo ohrozených osôb. 

Tým sa dostávame k predmetu nášho príspevku a môžeme bezpochy-
by povedať, že opatrenie smerujúce k zabezpečeniu účelu spomenutého 
článku dohovoru v našom právnom poriadku už nejaký čas máme a pred-
stavuje ho inštitút „výkazania zo spoločného obydlia“ podľa § 27a zákona 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o Policajnom zbore“ alebo „ZoP“). Tento inštitút bol do sloven-
ského právneho poriadku zavedený zákonom č. 491/2008 Z. z., ktorý nove-
lizoval zákon o Policajnom zbore s účinnosťou od 15.12.2008. Prijatie tejto 
novely znamenalo vyvrcholenie legislatívneho konania, ku ktorému viedli 
skúsenosti susedných štátov, konkrétne Rakúska a Českej republiky, v ob-
lasti snáh o elimináciu prípadov domáceho násilia.2

2 Monitorovacia správa o aplikácii vykázania násilnej osoby zo spoločeného obydlia 
za obdobie od 15.12.2008 do 31.3.2010.
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Novelou zákona o  Policajnom zbore z  roku 2008 bol novelizovaný aj 
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“ alebo „OSP“). Za ustanovenie 
§ 75a OSP bolo vložené nové ustanovenie § 75b, ktoré svojím obsahom 
bezprostredne nadväzuje na právnu úpravu obsiahnutú v § 27a ZoP.

To však nebolo prvým počinom zákonodarcu v úmysle vytvorenia efek-
tívneho nástroja boja proti domácemu násiliu. Ešte pred spomenutou no-
velou zákona o  Policajnom zbore, bolo novelou vykonanou zákonom č. 
424/2002 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2003 doplnené ustanovenie § 76 
ods. 1 OSP upravujúce druhy predbežných opatrení, ktoré môže súd vydať 
na návrh o nové písmeno g), ktorým sa mal taktiež vytvoriť účinný a efek-
tívny prostriedok pre riešenie akútnej situácie pre osoby, ktoré sa ocitnú 
v pozícii obete domáceho násilia.3

Považujeme za  potrebné rozlišovať medzi predbežným opatrením 
s obsahom nariadeným (len) podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP a medzi pred-
bežným opatrením nariadeným (aj) podľa ustanovenia § 75b OSP, pretože 
v tomto prípade ide o postup bezprostredne nadväzujúci na činnosť orgá-
nov polície (§ 27a ZoP). Tiež je potrebné zdôrazniť, že tento postup nemusí 
predchádzať každému predbežnému opatreniu nariadenému podľa § 76 
ods. 1 písm. g) OSP. Predmetné rozlíšenie je zásadné pre aplikáciu osobi-
tostí vyplývajúcich z ustanovenia § 75b OSP.

Vyššie uvedenými inštitútmi zo správneho a občianskeho práva, ktoré 
sú relatívne previazané, došlo k vytvoreniu alternatívy k riešeniu proble-
matiky domáceho násilia. Subsidíarne použitie trestnoprávnych ustano-
vení, samozrejme, nie je vylúčené (napr. podanie trestného oznámenia 
a pod.).

Oprávnenie policajta podľa ustanovenia § 27a ZoP spočíva v možnos-
ti vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného 
s ohrozenou osobou a aj z  jeho bezprostredného okolia osobu, u ktorej 
možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, 
slobodu alebo zvlášť závažný útok na  ľudskú dôstojnosť ohrozenej oso-
by, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania 
zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločné-
ho obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo 
spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.

3 KOTRECOVÁ, A.: Ochrana obetí domáceho násilia inštitútmi občianskeho práva. In.: 
Domáce násilie – nová prax a nová legislatívav Európe. Zborník príspevkov z medzi-
národnej konferencie konanej v dňoch 15. – 16. októbra 2007. Bratislava: Bratislav-
ská vysoká škola práva, 2008, s. 79.
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Podľa § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku môže súd 
predbežným opatrením nariadiť účastníkovi najmä, aby nevstupoval do-
časne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je 
dôvodné podozrivý z násilia. O návrhu na vydanie takéhoto predbežné-
ho opatrenia rozhodne súd podľa § 75 ods. 5 OSP najneskôr do 48 hodín. 
Ďalšie osobitosti postupu rozhodovania o  tomto predbežnom opatrení, 
pokiaľ návrhu na  jeho vydanie predchádzalo vykázanie zo spoločného 
obydlia sú upravené v §75b OSP. Spomeňme ako príklad, že takéto „nad-
väzujúce“ konanie je jediným predbežným opatrením, pri ktorom zákon 
počíta s vykonaním pojednávania, pričom je ponechané na úvahe súdu, či 
pojednávanie nariadi alebo nenariadi.

Podaním návrhu na  nariadenie predbežného opatrenia, ktorý spĺ-
ňa požadované náležitosti sa zároveň predlžuje trvanie lehoty vykázania 
podľa § 27a ZoP až do okamihu vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto 
návrhu.

Ak súd nariadi pojednávanie o  návrhu na  nariadenie predbežného 
opatrenia a predvolaní účastníci sa naň dostavia, súd bude vykonávať do-
kazovanie, vypočuje účastníkov konania a vykoná navrhované dôkazy. Ke-
ďže ide o konanie, ktoré je možné začať len na návrh, dôkazná povinnosť 
leží na ohrozenej osobe (resp. osobe, ktorá návrh podala). Takýto postup 
je zrejmý aj z časového hľadiska, kedže súd má obmedzenú možnosť vyko-
návať vlastné skutkové zistenia.4

Rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 
75 ods. 5 OSP je vykonateľné dňom jeho nariadenia (t.j. dňom vyhlásenia), 
čo predstavuje úplný prielom a výnimku zo všeobecnej zásady, že rozhod-
nutie je vykonateľné najskôr jeho doručením.

Z vyššie uvedených skutočností možno pozorovať vzájomnú previaza-
nosť inštitútov občianskeho a správneho práva, ktorú podčiarkuje aj sku-
točnosť, že podľa ustanovenia § 27a ods. 6 zákona o Policajnom zbore je 
policajt povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vyda-
nie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP, ale zároveň aj 
vykázanú osobu o ďalšom postupe, predovšetkým o spôsobe doručova-
nia predvolania na pojednávanie o predbežnom opatrení a o následkoch 
nedostavenia sa na  toto súdne pojednávanie. Takéto písomné poučenie 
poskytne aj ohrozenej osobe. Zároveň súd v prípade nariadenia predbež-
ného opatrenia uznesenie o nariadení zašle na vedomie aj útvaru Policaj-
ného zboru, ktorého policajt vykázal účastníka zo spoločného obydlia.

4 ŠTEVČEK, M. a  kol: Civilné právo procesné. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010,  
s. 306.
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Oprávnenie vykázať osobu zo spoločného obydlia sa realizuje faktic-
kým úkonom policajta. Postup príslušníka Policajného zboru pri vykazo-
vaní osoby zo spoločného obydlia upravuje okrem zákona aj podzákonný 
právny predpis, konkrétne Usmernenie postupu príslušníka Policajného 
zboru pri vykazovaní osoby zo spoločného obydlia, ktoré tvorí prílohu č. 
1 k rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 95/2008 (ďalej len „usmerne-
nie“).

Podľa tohto usmernenia, ktorým sa má policajt riadiť pri preverovaní 
oznámenia k násiliu páchanému na blízkych a zverených osobách, policajt 
zisťuje tieto skutočnosti:

a) či osoba násilníka obýva spoločne s  ohrozenou osobou byt, dom 
alebo iný priestor a  je s  ňou v  príbuzenskom alebo inom obdob-
nom5 pomere,

b) o akú formu násilia sa jedná (hádku, fyzický útok, sexuálne násilie 
a pod.),

c) či násilník už v minulosti konal voči ohrozenej osobe násilie fyzické, 
sexuálne, psychické a pod.

d) či bolo vyššie uvedené násilné konanie v  minulosti oznámené 
na polícii, prokuratúre a pod.

Obydlím sa pre účely usmernenia rozumie dom, byt alebo iné priesto-
ry slúžiace na bývanie (napr. rekreačná chata), ako aj priestory a pozemky 
patriace k nim, ktoré sú ako súčasť obydlia uzavreté, napr. oplotený dvor 
alebo oplotená záhrada. Vykázanie sa vzťahuje aj na iné objekty, ako ob-
jekty slúžiace na bývanie, ktoré sa nachádzajú na uzavretom pozemku ale-
bo priestore ako napr. garáž, dielňa, letná kuchyňa a pod.

Pre vykázanie pritom nie je rozhodujúce, či ohrozená osoba je v dome 
alebo byte prihlásená trvalo alebo prechodne, prípadne sa tam dlhodo-
bo zdržiava so súhlasom osoby násilníka, ktorý má užívacie právo v tomto 
dome, byte alebo inom obydlí.6

Samotné vykázanie je fakultatívne a je teda plne závislé na úvahe po-
licajta, či vykázanie vykoná alebo nevykoná. Nevyžaduje sa súhlas ohro-
zenej osoby s vykázaním a zároveň ani jej výslovným nesúhlasom nie je 
policajt viazaný.

5 Predpokladáme, že tým bolo myslené manžel/manželka, druh/družka, osoba zvere-
ná do výchovy alebo starostlivosti a pod.

6 Príloha č. 1 k rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 95/2008.
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Predstavme si veľmi zjednodušene situáciu, keď príslušník Policajného 
zboru vykáže násilnú osobu zo spoločného obydlia na 48 hodín plynúcich 
počas pracovných dní. V rámci tejto lehoty policajtom poučená ohrozená 
osoba podá návrh na vydanie predbežného opatrenia.

Následne bude úlohou súdu do 48 hodín rozhodnúť o nariadení ale-
bo nenariadení predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP. Ak 
predpokladáme, že ohrozená osoba bude so svojim návrhom úspešná, súd 
nariadi predbežné opatrenie a následne bude opäť na rade ohrozená oso-
ba, aby podala návrh vo veci samej. Keďže podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP 
postačuje osobe, ktorá podáva návrh na nariadenie predbežného opatre-
nia právo bývania, ktoré môže byť dokonca odvodené od silnejšieho práva 
násilníka, žaloba vo veci samej môže pozostávať z petitu o uložení povin-
nosti násilníkovi zdržať sa užívania bytu po určitú dobu, a to aj keď nikdy 
nešlo o manželský vzťah medzi násilníkom a obeťou. Najbližším ustanove-
ním per analogiam na podanie žaloby vo veci samej je ustanovenie § 705a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ide o ustanovenie najbližšie obsahom a účelom aj na vzťahy mimo man-
želstva v zmysle ustanovenia § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Vyššie uvedené inšitúty na  seba nadväzujú a  vytvárajú ucelený po-
stup. Pozrime sa však ako vyzerá skutočnosť na podklade štatistík z Prezí-
dia Policajného zboru za obdobie od nadobudnutia účinnosti novely ZoP 
15.12.2008 do konca roka 2010.

Počas jedného roka sa na celom území Slovenskej republiky vykona-
lo do 230 vykázaní, z ktorých takmer 98 % vykázaných boli muži. Najčas-
tejším vzťahom medzi vykázanou a ohrozovanou osobou bol partnerský 
vzťah (manželský či druh/družka, súčasný či bývalý partner) tvoriaci 76 – 
81 % zo všetkých vykázaní.

Zaujímavosťou je, že z celkového počtu vykázaní bolo v roku 2009 po-
daných len 19,4 % a v roku 2010 ešte menej – 14,4 % návrhov na vydanie 
predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP na celom území SR, 
z celkového počtu vykázaní za predmetné obdobie. Z podaných návrhov 
bolo vyhovené 63,6 % návrhom v roku 2009 a 81,8 % v roku 2010. Za obi-
dva roky boli podané dve sťažnosti proti vykázaniu zo spoločného obydlia, 
ktoré boli obe vyhodnotené ako nedôvodné.

Z  uvedených údajov vyplýva, že v  prevažnej väčšine prípadov nedo-
šlo k  použitiu komplexu správnoprávnych7 a následne civilnoprávnych 
inštitútov slúžiacich na ochranu obetí domáceho násilia, ktoré náš práv-
ny poriadok umožňuje, ale došlo len k  samotnému administratívnemu 
7 Výkázanie zo spoločného obydlia podľa § 27a ZoP.
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vykázaniu osoby. Nízky počet podaných návrhov na predbežné opatrenie 
znamená, že vykázaná osoba sa po uplynutí lehoty vrátila alebo minimál-
ne mohla vrátiť domov (resp. do iných priestorov). Bolo by zároveň naivné 
predpokladať, že ak ohrozená osoba už viac nekontaktovala policajtov, tak 
vykázanie splnilo svoju preventívnu úlohu.

Na druhej strane, keď hovoríme o preventívnej úlohe vykázania, mali 
by sme upozorniť aj na jeho výrazný sankčný charakter. Vykázanie totiž ne-
zasahuje len do práva na súkromie alebo slobody pohybu, ale postihuje aj 
vlastnícke právo vykázanej osoby, a to spôsobom, ktorý z nášho pohľadu 
nie je celkom bežný pre správne, resp. policajné právo. Musíme mať stále 
na pamäti, že hovoríme o preventívnom opatrení uloženom podľa noriem 
správneho práva, avšak s faktickými dôsledkami pre vykázanú osobu, kto-
ré môžu mať pre ňu citelnejší dosah ako niektoré prostriedky trestného 
práva, ktoré ako vieme plní úlohu tzv. „ultima ratio“.

Predstavme si napríklad situáciu, keď vykázaná osoba je jediným vlast-
níkom nehnuteľnosti, do ktorej jej bol uložený zákaz vstupu a dajme tomu, 
že v tomto objekte zároveň sama podniká. V prípade vykázania tejto oso-
be nebude obmedzené vlastnícke právo len v tom zmysle, že sa vo svo-
jej nehnuteľnosti nebude môcť zdržiavať po  dobu vykázania, ale bude 
to mať pre ňu aj ten následok, že bude nútená zavrieť napr. predajňu ak 
v nej sama pracuje, čím príde o zisk. Tu by sa dalo čiastočne argumentovať 
tým, že v zmysle zákona rozsah priestoru, na ktorý sa vykázanie vzťahuje 
policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohroze-
ná útokom. Ak by teda policajt správne nevymedzil priestor, ktorý slúži aj 
na podnikanie máme za to, že by vykázaná osoba mala právo domáhať sa 
náhrady škody, ktorú by predstavoval ušlý zisk. Diskrečná právomoc tak 
ostáva bremenom na pleciach policajta, ktorý bude preventívne opatrenie 
vykonávať. Napadá nás hypotetická úvaha, či by policajt mohol takpove-
diac „schváliť dohodu“ o vymedzení priestoru vykázania medzi ohrozenou 
a vykázanou osobou.

Otázkou pre nás ostáva, v čom chceme vidieť účel inštitútu vykázania. 
Či skutočne v tom, aby sme vytvorili krátky časový úsek pre ohrozenú oso-
bu na to, aby sa spamätala a rozhodla čo ďalej, alebo chceme využiť sankč-
ný potenciál tohto opatrenia na to, aby sme morálne odsúdili a možno aj 
v prenesom slova zmysle potrestali konanie násilnej osoby bez toho, aby 
sme ju vystavili trestnoprávnym, prípadne iným sankčným (tým máme 
na mysli uloženie sankcie v pravom slova zmysle) následkom. Ak by sme 
čisto teoreticky pripustili druhú alternatívu, tak sa dostávame na tenký ľad, 
keďže aj pri zaisťovacích opatreniach používaných v trestnom práve je ab-
solútne vylúčené, aby slúžili ako sankcia pre podozrivého. Či už v trestnom 
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alebo správnom práve je nevyhnutné rešpektovať princíp prezumpcie 
neviny a v prípade vykázania tento princíp akcentuje o to viac, že na sa-
motné vykázanie stačí odôvodnené očakávanie, že sa takáto osoba ešte 
len dopustí útoku na život, zdravie, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť. Ide 
teda o akúsi prezumpciu v konaní páchateľa. Tu len na margo uvádzame, 
že podľa § 76 ods. 1 písm g) OSP sa na nariadenie tohto druhu predbež-
ného opatrenia vyžaduje dôvodné podozrenie z násilia. Dôvodnosť podo-
zrenia bude v prípade nariadenia pojednávania predmetom dokazovania 
na súde, kde ako sme už uviedli bude povinnosť uniesť dôkazné bremeno 
na ohrozenej osobe.

Nízky počet podaných návrhov na nariadenie predbežného opatrenie 
po predchádzajúcom vykázaní nás necháva na pochybách, či nie je nie-
kde v  tomto systéme správnoprávnych a  občianskoprávnych nástrojov 
problém. Ten by sme mohli vidieť napríklad v príliš krátkej 48-hodinovej 
lehote vykázania, počas ktorej ohrozené osoby jednoducho nestihnú po-
dať návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Zároveň však dokážeme 
pripustiť možnosť, že ohrozeným osobám skutočne postačujú sankčné ná-
sledky vykázania, ktoré možno na krátku dobu riešia vzniknutú situáciu, 
ale je otázne, či rieša samotný problém. V  takom prípade by však podľa 
nášho názoru bolo vhodnejšie hovoriť v prípade vykázania o akejsi sankcii, 
než o preventívnom opatrení.

Niektorí autori pripustili, že rozhodnutie súdu o  tom, aby v  obydlí, 
v mieste, kde najčastejšie dochádza k násiliu v rodine, mohla zostať obeť 
a aby násliník mohol byť z domu/bytu vykázaný, môže predstavovať istý 
druh „občianskoprávnej sankcie“ za protiprávne konanie násilníka. Záro-
veň pokiaľ si je násilník vedomý, že môže prísť o pohodlie, ktoré mu spo-
ločné bývanie poskytuje, môže to ovplyvniť jeho súčasné aj budúce ko-
nanie.8

Ak teda dokážeme pripustiť, že rozhodnutie súdu o obmedzení užíva-
cieho práva násilnej osoby je druhom občianskoprávnej sankcie, tak by 
sme mohli pripustiť, že aj samotné vykázanie predstavuje druh akejsi sank-
cie. Samozrejme nemôžeme zatiaľ hovoriť o sankcii v legálnom zmysle.

Problematiku inštitútu vykázania vnímame teda v  dvoch rovinách. 
V prvej rovine v kontexte správneho, ale zároveň aj civilného práva, kde vy-
kázanie funguje ako určitý spúšťač celého procesu, ktorý má zabezpečiť 
efektívne riešenie problému domáceho násilia v mimotrestnej rovine. 

8 BABJAKOVÁ, Ľ. – SOPKOVÁ, E.: Legislatívne úpravy domáceho násilia. Justičná revue, 
54, 2002, č. 11, s. 1235 – 1250.
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V druhej rovine vidíme tento inštitút ako prostriedok správneho práva, 
ktorým sa akútne chránia práva ohrozených osôb, ale zároveň sa podstat-
ným spôsobom zasahuje do práv predpokladaných násilníkov, pričom je 
ťažké určiť hranicu, kam ešte možno zasiahnuť do práv a základných slo-
bôd potenciálnych násilníkov.

Ide napríklad o už vyššie spomenuté obmedzenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti slúžiacej na podnikanie, otázka čo s vykázanou osobou, 
ktorá nemá dostatočné finančné prostriedky na ubytovanie, prípadne ani 
na stravovanie po dobu vykázania, čo s takouto osobou v prípade absolút-
ne nevyhovujúcich klimatických podmienkok (napr. extrémne mrazy, ho-
rúčava), čo ak bude potrebné vykázať mladistvú osobu a pod. V tejto súvis-
losti sa vynára otázka, či nemá štát povinnosť zabezpečiť takto vykázaným 
osobám napríklad prístrejšie, prípadne iným spôsobom ich ochrániť pred 
negatívnymi následkami vykázania, ktoré ich pri súčasnom ponímaní toh-
to inštitútu nemá sankcionovať, ale plní preventívnu úlohu.

Ak by sa páchateľ dopustil konania, ktoré by sme mohli považovať 
za akt domáceho násilia a zároveň by bolo možné takéto konanie sub-
sumovať pod niektoré z  ustanovení skutkových podstát trestných či-
nov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona9, tak dôvodná obava 
z pokračovania v tejto trestnej činnosti, samozrejme po splnení ďalších 
formálnych a  materiálnych podmienok, by mohla zakladať dôvod tzv. 
pokračovacej väzby. Väzba v  trestnom konaní predstavuje zaisťovacie 
opatrenie, ktoré taktiež nemá povahu sankcie, ale smeruje k naplneniu 
účelu trestného konania. Nemôžeme vykázanie porovnávať s väzbou čo 
do  miery zásahu do  ľudských práv, ale môžeme poukázať na  to, že ak 
väzba je „ospravedlnená“ naplňovaním účelu trestného konania, k napl-
neniu akého účelu smeruje inštitút vykázania? V  jednom prípade pôj-
de nepochybne o  ochranu práv ohrozených osôb a  zároveň o  efektív-
nejšie využitie prostriedkov civilného práva (podanie návrhu na vydanie 
predbežného opatrenia v osobitnom režime konania). V druhom prípade 
pôjde o ochranu práv ohrozených osôb na 48 hodín bez toho, aby sme 
sa zaoberali otázkou, či bol zásah do práv vykázanej osoby odôvodnený 
skutočným stavom veci, ak po 48 hodinách sa veci vrátili do pôvodného 
stavu.

Týmto príspevkom sme sa v žiadnom prípade nechceli postaviť do role 
obhajcov páchateľov domáceho násilia, ani ich nijakým spôsobom brániť. 
Plne si uvedomujeme závažnosť problematiky domáceho násilia, ako aj 
potrebu chrániť práva ohrozených osôb, ktoré oproti páchateľom domá-
ceho násilia ťahajú za kratší koniec. Nezatracujeme inštitút výkazania zo 
9 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom a účinnom znení.
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spoločného obydlia a vnímame ho ako účinný nástroj v boji proti domáce-
mu násiliu. Snažili sme sa skôr priniesť úvahu o tom, či skutočne nazývame 
veci pravým menom a či by sme v prípade tak závažných zásahov do práv 
a  slobôd vykázaných osôb, nemali začať uvažovať viac ako o  sankciách, 
než ich zahŕňať pojmom preventívne opatrenia.

Mgr. Vladimír Bachleda

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva – denný doktorand
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Práva osoby poškodenej trestným činom 
z hľadiska judikatúry Európskeho súdu  
pre ľudské práva

Aggrieved Person Rights Resulting from the Case-law 
of the European Court of Human Rights

Marica Pirošíková

Abstrakt
Autorka analyzuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva k článkom 2, 
3, 6 a  8 Dohovoru o  ochrane ľudských práv a  základných slobôd, pričom sa 
zameriava na záruky, ktoré z nej vyplývajú osobám poškodeným trestným či-
nom. Upozorňuje ich tiež na to, ako získať odškodnenie za nemajetkovú ujmu, 
ktorú v súvislosti s trestným činom utrpeli. Ak vnútroštátne orgány porušujú 
poškodeným práva zaručené Dohovorom o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd, môžu sa obrátiť so svojou sťažnosťou na ústavný súd, v prípade 
jej neúspešného využitia na Európsky súd pre ľudské práva. 

Kľúčové slová
Poškodený, nemajetková ujma, domáce násilie, pozitívne záväzky, právo na ži-
vot, zákaz zlého zaobchádzania, právo na súkromie, právo na spravodlivé súd-
ne konanie

Abstract
The author analyses the case law of the European Court of Human Rights con-
cerning Articles 2, 3, 6 and 8 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms focusing on the guaranties arising from it 
to victims of crime. She is also warning them how to obtain the redress for 
the non-pecuniary damage suffered by crime. If the national authorities viola-
te victims´ rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedom, they could lodge a complaint to the Con-
stitutional Court and in the case of its dismissal to the European Court of Hu-
man Rights.

Key words
Victim, non-pecuniary damage, domestic violence, positives obligations, right 
to life, prohibition of ill-treatment, right to a private life, right to a fair trial
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Úvod

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Do-
hovor“) neobsahuje ustanovenie, ktoré by sa týkalo výlučne práv osoby 
poškodenej trestným činom (ďalej len „poškodený“). Napriek tomu však 
Európsky súd pre ľudské práva (ďalej v len „Súd“) vo svojej judikatúre vyvo-
dil z  jednotlivých článkov Dohovoru záruky, ktoré významne ovplyvňujú 
postavenie poškodeného v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi. 

Práva poškodeného vyplývajúce z článku 2 Dohovoru

V zmysle judikatúry Súdu, prvá veta článku 2 ods. 1 ukladá štátu nielen 
zdržať sa úmyselného a nezákonného pozbavenia života, ale tiež uskutoč-
niť primerané kroky za účelom ochrany života osôb podliehajúcich jeho 
právomoci. Tento záväzok podľa Súdu zahŕňa primárnu povinnosť štátu 
zabezpečiť právo na život tým, že zavedie účinné trestnoprávne ustano-
venia odstrašujúce od páchania trestných činov proti jednotlivcovi a sys-
tém orgánov činných v trestnom konaní za účelom prevencie, potláčania 
a trestania porušení týchto ustanovení. Zároveň môže tento záväzok za ur-
čitých okolností prerásť do pozitívnej povinnosti štátnych orgánov usku-
točniť preventívne operatívne opatrenia za účelom ochrany osoby, ktorej 
život je v ohrození z dôvodu trestnej činnosti inej osoby. Majúc na pamäti 
ťažkosti pri spravovaní súčasnej spoločnosti, nepredvídateľnosť ľudského 
správania a nutnosť voľby pri stanovovaní priorít a zdrojov, rozsah tohto 
záväzku je nutné interpretovať tak, aby na štátne orgány nekládol neznesi-
teľné alebo neprimerané bremeno. Preto nie každé domnelé nebezpečen-
stvo, ktoré hrozí životu, zaväzuje štátne orgány prijať v súlade s Dohovo-
rom konkrétne opatrenia na zabránenie jeho zhmotnenia. Predpokladom 
vzniku pozitívnej povinnosti je zistenie, že štátne orgány v  danom čase 
vedeli alebo mali vedieť o existencii skutočného a bezprostredného rizi-
ka hroziaceho životu konkrétnej fyzickej osoby z dôvodu trestnej činnos-
ti tretej osoby a neprijali v rámci svojich právomocí opatrenia, ktoré by sa 
odôvodnene zdali byť primeranými na odvrátenie tohto nebezpečenstva.

Povinnosť chrániť právo na život v zmysle článku 2 Dohovoru vyžaduje, 
aby sa uskutočnilo účinné oficiálne vyšetrovanie, ak boli jednotlivci násil-
ne usmrtení. Hlavným cieľom takéhoto vyšetrovania je zabezpečiť účinnú 
implementáciu vnútroštátneho práva, ktoré chráni právo na život a v prí-
padoch, ktoré sa týkajú zamestnancov alebo orgánov štátu, zistiť ich zavi-
nenie na úmrtiach, ku ktorým došlo v rámci ich zodpovednosti. Aká for-
ma vyšetrovania naplní tieto ciele sa môže meniť v závislosti od odlišných 
okolností. Avšak akýkoľvek spôsob je použitý, orgány musia konať z vlast-
nej iniciatívy bezprostredne po tom, ako sa o prípade dozvedeli. Nemôžu 
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ponechať na iniciatíve blízkeho príbuzného, aby podal formálnu sťažnosť 
alebo bral zodpovednosť za priebeh akéhokoľvek vyšetrovania. Aby bolo 
vyšetrovanie namietaného nezákonného usmrtenia zamestnancami štátu 
účinné, môže byť všeobecne považované za nevyhnutné pre osoby zod-
povedné a  vykonávajúce vyšetrovanie, aby boli nezávislé od  tých, ktoré 
boli zúčastnené na  udalosti. Uvedené znamená nielen absenciu hierar-
chického a inštitucionálneho vzťahu, ale tiež reálnu nezávislosť. Vyšetrova-
nie musí byť tiež účinné v tom zmysle, že je spôsobilé viesť k identifikácii 
a potrestaniu zodpovedných osôb. Uvedené nie je povinnosťou vo vzťa-
hu k výsledku, ale pokiaľ ide o spôsoby. Orgány musia uskutočniť prime-
rané kroky umožňujúce im zaistiť dôkazy týkajúce sa prípadu, vrátane in-
ter alia, výpovedí očitých svedkov, znaleckých dôkazov a ak je to vhodné, 
pitvy poskytujúcej úplnú a presnú správu o zranení a objektívnu analýzu 
klinických záverov, vrátane príčiny smrti. Pri akýchkoľvek nedostatkoch vy-
šetrovania, ktoré znemožnia zistenie príčiny smrti alebo zodpovednej oso-
by alebo osôb hrozí, že budú v rozpore s týmto štandardom. Požiadavka 
promptnosti a primeranej rýchlosti je obsiahnutá v tomto kontexte. Zatiaľ 
čo môžu vzniknúť prekážky alebo ťažkosti, ktoré zabraňujú pokroku vo vy-
šetrovaní v osobitnej situácii, rýchla odpoveď orgánov vyšetrujúcich pou-
žitie smrteľného násilia môže byť všeobecne považovaná za nevyhnutnú 
pre udržanie dôvery verejnosti v ich oddanosť právnemu štátu a prevenciu 
akéhokoľvek zdania kolúzie alebo tolerancie nezákonných konaní. Z rov-
nakých dôvodov musia existovať dostatočné prvky verejnej kontroly vy-
šetrovania alebo jeho výsledkov, aby bola zabezpečená zodpovednosť 
v praxi, ako aj v teórii. Stupeň verejnej kontroly sa môže samozrejme me-
niť od prípadu k prípadu. Akokoľvek, vo všetkých prípadoch blízki príbuz-
ní poškodeného musia byť zapojení do konania v rozsahu nevyhnutnom 
na zabezpečenie ich legitímnych záujmov.

V prípade Mižigárová proti Slovenskej republike (rozsudok zo 14. decem-
bra 2010) sťažovateľka podľa článku 2 Dohovoru namietala porušenie prá-
va na život v dôsledku toho, že jej manžel zomrel na následky smrteľného 
zranenia, ktoré utrpel v  priebehu policajného predvedenia, a  že sloven-
ské orgány neuskutočnili dôkladné a skutočné vyšetrovanie okolností jeho 
smrti. Podľa článku 3 Dohovoru tiež namietala, že s jej manželom bolo po-
čas policajného predvedenia zle zaobchádzané, a že orgány neuskutočnili 
dostatočné vyšetrovanie vo vzťahu k tomuto zlému zaobchádzaniu. Sťa-
žovateľka ďalej tvrdila, že vo vzťahu k jej sťažnostiam podľa článkov 2 a 3 
nemala účinný prostriedok nápravy v zmysle článku 13 Dohovoru. Nako-
niec namietala, že jej práva a práva jej zosnulého manžela podľa článkov 2, 
3 a 13 Dohovoru v spojení s článkom 14 boli porušené z dôvodu etnickej 
príslušnosti. 
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Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť nasledovne. Dňa 12. augus-
ta 1999 približne medzi 20.00 hod. a 20.30 hod. polícia zadržala manže-
la sťažovateľky spolu s ďalšou osobou. Polícia ich podozrievala z kráde-
že bicyklov, na ktorých jazdili. Počas zadržania policajti proti nim použili 
hmaty a  chvaty a  odviezli ich na  Okresné oddelenie Policajného zboru 
Poprad. V  čase zadržania bol manžel sťažovateľky (pán Šarišský) v  dob-
rom zdravotnom stave. Potom, ako ho vypočuli štyria policajti, bol odve-
dený do  inej miestnosti za  účelom ďalšieho výsluchu policajtom, ktorý 
bol mimo služby a s ktorým sa už predtým stretol, por. F. Počas výsluchu 
bol manžel sťažovateľky postrelený do brucha. Po štyroch dňoch stráve-
ných v nemocnici tomuto zraneniu podľahol. Dňa 29. mája 2000 podala 
prokurátorka proti por. F. obžalobu za trestný čin ublíženia na zdraví pod-
ľa § 224 ods. 1 a 2 Trestného zákona, ku ktorému došlo v dôsledku toho, 
že nedbanlivosťou porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamest-
nania. V obžalobe bolo okrem iného uvedené, že pri vyšetrovacom po-
kuse zo 4. mája 2000 bolo preukázané, že výpoveď por. F., podľa ktorej 
mal zbraň v puzdre, ktoré zakrývala košeľa, nebola pravdivá, pretože ak by 
tomu bolo tak, manžel sťažovateľky by nemohol vytiahnuť z neho zbraň. 
Dňa 18. októbra 2000 sudca Okresného súdu Poprad vydal podľa § 314e 
Trestného poriadku trestný rozkaz. Ním uznal por. F. vinným z trestného 
činu ublíženia na zdraví v zmysle § 224 ods. 1 a 2 Trestného poriadku, ku 
ktorému došlo v dôsledku toho, že nedbanlivosťou porušil dôležitú po-
vinnosť vyplývajúcu z  jeho zamestnania. V  trestnom rozkaze bolo uve-
dené, že podľa príslušných predpisov si nezabezpečil zbraň, v dôsledku 
čoho manžel sťažovateľky zbraň vytiahol z puzdra a spôsobil si ňou smr-
teľné zranenia. Por. F. bol odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 1 
roka, ktorý mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu dva a pol 
roka. Ani prokurátor, ani por. F. nepodali proti trestnému rozkazu odvola-
nie a tak nadobudol právoplatnosť. Por. F. následne dňa 23. januára 2001, 
spáchal samovraždu. 

Rozsudkom zo 14. decembra 2010 Súd vo vzťahu k podstate sťažnosti 
konštatoval, že došlo k porušeniu článku 2 Dohovoru. V tomto ohľade Súd 
uviedol, že aj ak manžel sťažovateľky spáchal samovraždu spôsobom, aký 
opísali vnútroštátne orgány, tieto porušili svoju povinnosť uskutočniť pri-
merané opatrenia na ochranu jeho zdravia a telesnej integrity počas po-
licajného zadržania. Poznamenal zároveň, že okolnosti prípadu neodô-
vodňovali, aby službukonajúci policajt mal pri sebe zbraň počas výsluchu 
sťažovateľkinho manžela, ktorý bol podozrivý z  krádeže bicyklov. Ďalej 
poukázal na to, že vnútroštátna právna úprava, účinná v danom čase vy-
žadovala, aby si policajti zabezpečili služobnú zbraň s cieľom vylúčiť aké-
koľvek „neželateľné“ následky. Vzhľadom na  to, že dotknuté orgány tak 
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nepostupovali, Súd konštatoval, že došlo k porušeniu článku 2 Dohovoru 
v jeho hmotnej časti. 

Pokiaľ ide procesnú časť článku 2 Dohovoru, t. j. o vyšetrovanie okol-
ností smrti manžela sťažovateľky, Súd dospel k záveru, že nebolo dosta-
točne nezávislé. Nad vyšetrovaním dohliadali pracovníci sekcie kontroly 
a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Súd uviedol, že títo pracovníci boli 
podriadení ministerstvu vnútra. Aj keby sa Súd domnieval, že títo pracov-
níci boli dostatočne nezávislí na účely článku 2 Dohovoru, je podľa neho 
poľutovaniahodné, že začali svoje vyšetrovanie až 13. augusta 1999, kedy 
pracovníčka vypočúvala zraneného p. Šarišského v nemocnici. Vyšetrova-
cia skupina, ktorá bola vytvorená hneď po postrelení sa skladala z policaj-
tov z Popradu, čo bol okres, ku ktorému prináležal por. F. Boli to títo policaj-
ti, ktorí uskutočnili počiatočné forenzné preskúmanie miesta činu. Navyše, 
po tom, ako prípad prevzali pracovníci sekcie kontroly a inšpekčnej služby, 
boli policajti z Popradu naďalej zúčastnení na vyšetrovaní. Konkrétne, zo 
záznamu o vyšetrovacom pokuse uskutočnenom 4. mája 2000 je zrejmé, 
že technici vykonávajúci pokus boli z Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru Poprad, čo bol okres por. F. Ďalšie vyšetrovanie bolo tiež vykonáva-
né Krajským úradom vyšetrovania Prešov. Zatiaľ čo Súd uznal, že miest-
na polícia nemôže zostať pasívna do príchodu nezávislých vyšetrovateľov, 
za  absencie osobitných okolností, okamžité konanie miestnej polície by 
malo byť obmedzené na zabezpečenie inkriminovaného miesta. V pred-
metnom prípade vyšetrovacia skupina ohliadla miesto činu, fotograficky 
ho zdokumentovala, zabezpečila odtlačky prstov, balistické, biologické 
a hmotné dôkazy. Avšak nemali potrebné technické vybavenie na odobra-
tie povýstrelových splodín z rúk por. F. a namiesto toho mu umožnili vrá-
tiť sa domov aj keď uviedli, že bol pod stálym policajným dozorom. Neboli 
poskytnuté žiadne detaily o identite tohto policajta alebo rozsahu dozo-
ru. Akokoľvek, vzhľadom na to, že pracovníci sekcie kontroly a inšpekčnej 
služby ministerstva vnútra prišli až nasledujúci deň, predpokladá sa, že po-
licajt bol tiež z okresu por. F. v Poprade. Súd si tiež všimol pokračujúcu prí-
tomnosť technika z okresu por. F. v Poprade vo vyšetrovaní, predovšetkým 
počas vyšetrovacieho pokusu uskutočneného 4. mája 2000. Jeho účasť mi-
nimalizuje zdanie nezávislosti vyšetrovania a uvedené nemôže byť napra-
vené následnou účasťou sekcie kontroly a inšpekčnej služby. Súd preto do-
spel k záveru, že vyšetrovanie nebolo dostatočne nezávislé. 

Navyše, Súd dospel k  záveru, že vážnym nedostatkom týkajúcim sa 
smrti p.  Šarišského bola skutočnosť, že vyšetrovatelia nevenovali náleži-
tú pozornosť tvrdeniu p. Šarišského, že sa postrelil potom, ako mu por. F. 
podal zbraň. Tvrdenie, že por.  F. dal dobrovoľne zbraň p.  Šarišskému je 
vážnejším argumentom proti por. F ako ten o spôsobení škody na zdraví 
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z nedbanlivosti avšak nevyzerá, že by sa ním vyšetrovatelia zaoberali upred-
nostniac namiesto toho spoliehanie sa na tvrdenie por. F., že mu p. Šarišský 
násilne odňal zbraň. Súd ďalej uviedol, že v prípadoch, ako je predmetný, 
v ktorom neexistovali nezávislí očití svedkovia incidentu, malo zabezpe-
čenie forenzných stôp rozhodujúcu dôležitosť pri zisťovaní, kto bol zod-
povedný za smrť p. Šarišského. Ak by vyšetrovatelia priniesli na policajnú 
stanicu potrebné vybavenie, povýstrelové splodiny mohli byť odobraté 
z rúk por. F. bezprostredne po streľbe. Ak by takéto stopy boli zabezpeče-
né, bolo by možné vylúčiť alebo potvrdiť, či stlačil spúšť. Namiesto toho 
boli stopy zabezpečené až na ďalší deň. Napriek tomu, že vláda uviedla, že 
por. F. zostal pod policajným dozorom, až kým neboli vzorky odobraté, Súd 
mal pochybnosť o nezávislosti policajta vykonávajúceho dozor, ktorý bol 
pravdepodobne z okresu, ku ktorému prináležal por. F. V dôsledku toho sa 
podľa Súdu nebolo možné spoliehať na výsledky testu týkajúceho sa po-
výstrelových splodín. Napriek tomu, že balistický posudok neskôr potvr-
dil, že p. Šarišský sa „s najväčšou pravdepodobnosťou“ postrelil sám, nále-
žite vykonaný test týkajúci sa povýstrelových splodín by bol rozhodujúci. 
Vyšetrovatelia teda neuskutočnili všetky primerané kroky na zabezpeče-
nie dôkazov týkajúcich sa incidentu, v dôsledku čoho nebolo vyšetrovanie 
spôsobilé zistiť nad akúkoľvek pochybnosť, kto bol zodpovedný za smrť 
p.  Šarišského. Nakoniec Súd uviedol, že bola venovaná veľmi malá po-
zornosť tvrdeniu sťažovateľky, že manžel mal poranenia na tvári, ramene 
a uchu, napriek tomu, že pitva prítomnosť týchto zranení potvrdila. Vláda 
následne uviedla, že týmto zraneniam nebola venovaná pozornosť, preto-
že neboli relevantné pre zistenie príčiny smrti. Akokoľvek, boli relevantné 
pre zistenie, či bolo s p. Šarišským zo strany policajtov zle zaobchádzané, 
či už počas zadržania alebo predvedenia, čo by bolo následne relevantné 
pre vyšetrenie možného porušenia článku 2 Dohovoru, ako aj samostat-
ného porušenia podľa článku 3. Súd preto dospel k záveru, že nedostatok 
vyšetrovania vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľky, že s jej manželom bolo zo 
strany policajtov zle zaobchádzané pred tým, ako došlo k postreleniu, bolo 
vážnym pochybením vo vyšetrovaní a zabránilo orgánom v získaní jasné-
ho a  presného obrazu udalostí vedúcich k  smrti p.  Šarišského. Vo svetle 
vyššie uvedeného, Súd dospel k záveru, že na vnútroštátnej úrovni nebo-
lo uskutočnené účelné vyšetrovanie spôsobilé zistiť pravdivosť skutočnos-
tí týkajúcich sa smrti p. Šarišského. Z uvedeného dôvodu dospel k záveru 
o porušení procesnej časti článku 2 Dohovoru. Pokiaľ ide o spravodlivé za-
dosťučinenie, Súd priznal sťažovateľke 45 000 EUR z titulu nemajetkovej 
ujmy a 8000 EUR za náklady a výdavky, zvyšok jej nárokov zamietol. 

V prípade Puky proti Slovenskej republike (rozhodnutie zo 14. februára 
2012) sa sťažovateľ podľa článku 2, samostatne a aj v spojení s článkom 
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13 Dohovoru, pred Súdom sťažoval, že slovenské orgány nevykonali rých-
le, dôkladné a efektívne vyšetrovanie okolností smrti jeho brata, ku ktorej 
malo údajne dôjsť počas policajnej akcie zameranej na potlačenie Rómov 
na východnom Slovensku vo februári 2004. Rovnako s odkazom na svoj 
a bratov rómsky etnický pôvod a skutkové okolnosti prípadu namietal po-
rušenie článku 14 v spojitosti s článkom 2. Tvrdil najmä, že orgány nevyko-
nali všetky potrebné úkony na odhalenie rasistického motívu a nezistili, či 
pri udalostiach vedúcich k smrti jeho brata zohrali úlohu etnická nenávisť 
alebo predsudok. Súd dospel k  záveru, že vnútroštátne orgány vykonali 
účinné vyšetrovanie okolností smrti sťažovateľovho brata. V tejto súvislos-
ti predovšetkým vyzdvihol, že bolo promptne ohliadnuté a zadokumen-
tované miesto nálezu tela sťažovateľovho brata, následne bola vykonaná 
pitva a nariadené znalecké dokazovanie. Okrem toho boli vypočutí ôsmi 
svedkovia, vrátane družky sťažovateľovho brata. Trestné stíhanie bolo za-
stavené orgánmi činnými v trestnom konaní až po tom, ako dva tímy znal-
cov nezávisle jeden na druhom stanovili, že príčinou smrti sťažovateľov-
ho brata bolo udusenie v dôsledku utopenia, pričom nebola zistená účasť 
tretej osoby. Súd ďalej podotkol, že vyšetrovanie v predmetnom prípade 
bolo podrobené dohľadu verejnosti, čoho dôkazom bola účasť advokátov 
z Ligy pre ľudské práva na vyšetrovacích úkonoch, ako aj dohľadu Výboru 
pre zabránenie mučenia, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania, kto-
rý sa zaoberal predmetným prípadom na medzinárodnej úrovni. Napokon 
s poukazom na to, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vy-
dané po 16 mesiacoch od začatia trestného stíhania, pričom počas toh-
to obdobia bolo vykonaných množstvo úkonov, Súd dospel k záveru, že 
vyšetrovanie spĺňalo aj požiadavku rýchlosti. Vzhľadom na uvedené Súd 
odmietol námietku podľa článku 2 Dohovoru, posudzovanú aj v kontexte 
článku 13 Dohovoru, z dôvodu zjavnej nepodloženosti. Zároveň odmietol 
aj námietku sťažovateľa podľa článku 14 Dohovoru, keď uviedol, že pred-
metnému prípadu bola venovaná osobitná pozornosť zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní, pričom nezistil žiaden náznak diskriminačné-
ho zaobchádzania.

V  rozsudku Kontrová proti Slovenskej republike (rozsudok z  31. mája 
2007) Súd poznamenal, že v  prípade sťažovateľky polícia nezabezpečila 
splnenie povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení Trestného po-
riadku a služobných predpisov, ako napr. prijatie a riadne zaznamenanie 
sťažovateľkinho trestného oznámenia, začatie vyšetrovania trestnej veci 
a neodkladné začatie trestného konania proti sťažovateľkinmu manželo-
vi, vykonanie riadneho záznamu tiesňového volania, upovedomenie na-
sledujúcej služby o situácii, a tiež prijatie opatrení v súvislosti s oznáme-
ním, že sťažovateľkin manžel má strelnú zbraň a vyhráža sa s ňou. Súd mal 
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za  preukázané, že priamym následkom týchto pochybení bolo usmrte-
nie sťažovateľkiných detí jej manželom. Uvedené však de facto skonšta-
toval už najvyšší súd pri zrušení rozhodnutia krajského súdu z 21. januára 
2004 a rozsudku okresného súdu z 20. októbra 2003. Okresný súd obvine-
ných policajtov spod obžaloby oslobodil. Mal za to, že trestný čin marenia 
úlohy verejného činiteľa predpokladá zmarenie úlohy úplne alebo aspoň 
na určitý čas. Nepostačuje iba zdržiavanie splnenia úlohy. Dospel k záveru, 
že v prejednávanom prípade konanie policajtov neprerástlo do takéhoto 
zmarenia ich úlohy a ich konanie nemalo priamy vzťah k tragédii. Krajský 
súd zamietol odvolanie proti tomuto rozsudku. Najvyšší súd vo veci roz-
hodoval na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym 
prokurátorom. Mal za to, že oba súdy vyhodnotili dôkazy nelogicky, ne-
vzali do úvahy všetky relevantné skutočnosti a dospeli k nesprávnym zá-
verom. Najvyšší súd bol toho názoru, že je zrejmé, že obvinení policajti za-
nedbali plnenie svojich úloh. Uviedol, že medzi ich protiprávnym konaním 
a fatálnym následkom bola priama príčinná súvislosť. Najvyšší súd vrátil 
vec okresnému súdu na opätovné prejednanie a poukázal na to, že pod-
ľa § 270 ods. 4 Trestného poriadku je tento súd viazaný jeho vyššie uve-
deným právnym názorom. Následne okresný súd uznal policajtov B., P. Š. 
a M. Š. za vinných v zmysle obžaloby a odsúdil ich na tresty odňatia slo-
body v trvaní šiestich, štyroch a štyroch mesiacov. Súd tiež skonštatoval, 
že sťažovateľka nemala k dispozícii účinný prostriedok nápravy, prostred-
níctvom ktorého by sa mohla domôcť na  vnútroštátnej úrovni náhrady 
za utrpenú nemajetkovú ujmu, ktorá jej vznikla v súvislosti s usmrtením 
jej detí, k  čomu došlo v  dôsledku opomenutia štátu splniť si povinnos-
ti obsiahnuté v pozitívnom záväzku vyplývajúcom z článku 2 Dohovoru. 
Vláda v  konaní pred Súdom tvrdila, že žaloba na  ochranu osobnosti je 
prostriedkom nápravy, ktorý mala sťažovateľka využiť vo vzťahu k svojim 
námietkam podľa článkov 2 a 8 Dohovoru za účelom splnenia požiadav-
ky vyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy podľa článku 35 ods. 
1 Dohovoru. Na podporu tohto argumentu sa vláda odvolávala na vnút-
roštátne súdne rozhodnutia a trvala na tom, že tieto rozhodnutia preuka-
zujú, že uvedená žaloba bola pre sťažovateľku dostupná v teórii aj v praxi. 
Vláda uviedla, že v konaní o žalobe pred Okresným súdom Nitra (sp. zn. 
10 C 142/2002) matka požadovala, okrem iného, náhradu nemajetkovej 
ujmy v peniazoch v súvislosti so smrťou jej dcéry. Odvolávala sa na pred-
chádzajúce odsúdenie vodiča automobilu za  neúmyselné usmrtenie jej 
dcéry. V rozsudku z 15. mája 2006 okresný súd uznal, že žalobkyňa utrpe-
la nemajetkovú ujmu a priznal jej odškodnenie 200 000 Sk. V konaní o ža-
lobe pred Okresným súdom Žiar nad Hronom (sp. zn. 7 C 818/96) matka 
požadovala, okrem iného, finančné odškodnenie za  nemajetkovú ujmu 
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spôsobenú jej a jej synovi v súvislosti s jeho násilnou smrťou. Odvoláva-
la sa na  prechádzajúce odsúdenie žalovaného za  obzvlášť násilnú a  ra-
sisticky motivovanú vraždu jej syna. Okresný súd rozhodol, že žalobky-
ňa a jej syn utrpeli nemajetkovú ujmu a v rozsudku z 9. septembra 2004 
priznal žalobkyni 100  000 Sk z  titulu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpela 
a 200 000 Sk z titulu ujmy, ktorá bola spôsobená jej synovi. Dňa 19. janu-
ára 2005 Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil prvostupňový rozsudok. 
Súd však námietku vlády o nevyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov ná-
pravy zamietol. Dospel k záveru, že neexistuje dostatočne ustálená judi-
katúra v podobných prípadoch, ako je sťažovateľkin, ktorá by preukazo-
vala, že možnosť získať náhradu vo vzťahu k nemajetkovej ujme využitím 
dotknutého prostriedku nápravy je v  praxi dostatočne určitá a  ponú-
ka primerané šance na  úspech, tak ako to vyžaduje príslušná judikatú-
ra Súdu. Pripomenul, že už v  štádiu prijateľnosti zistil, že v  teoretickom 
ponímaní aj v súdnej praxi došlo k určitému vývinu, pokiaľ ide o oblasť 
uplatnenia žalôb na ochranu osobnosti. K udalostiam, na základe ktorých 
vznikol posudzovaný prípad došlo v roku 2002. Rozhodnutia, na ktoré sa 
v neskoršom štádiu odvolala vláda boli z roku 2006. Akýkoľvek význam, 
ktorý by mohli mať vo vzťahu k prejednávanému prípadu je tak potlačený 
tým, že boli prijaté až po relevantnom čase. Pokiaľ ide o spravodlivé za-
dosťučinenie, Súd sťažovateľke priznal 25 000 EUR z titulu nemajetkovej 
ujmy a 4 300 EUR z titulu nákladov a výdavkov. 

Z uvedeného vyplýva, že k odsúdeniu Slovenskej republiky v prípade 
Kontrová došlo z dôvodu, že Súd sa stotožnil s tvrdením sťažovateľky o ne-
existencii účinného vnútroštátneho prostriedku nápravy vo vzťahu k na-
mietanému porušeniu práva na život, prostredníctvom ktorého by získala 
náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu. 

V prípade Furdík proti Slovenskej republike (rozhodnutie z 2. decembra 
2008) sťažovateľ inter alia namietal porušenie článku 2 Dohovoru v tom, že 
dotknutý štát neprijal potrebné opatrenia na ochranu života jeho dcéry, 
ktorá zomrela v dôsledku zranení, ktoré utrpela pri horolezeckom výstu-
pe na  vrch Široká veža vo Vysokých Tatrách. Uviedol, že právna úprava 
v  Slovenskej republike neposkytovala dostatočné záruky zabezpečujúce 
účinnú organizáciu záchrannej zdravotnej služby v podobných prípadoch. 
Predovšetkým nebol stanovený osobitný časový limit, v ktorom by bola zá-
chranná služba povinná dostať sa k zranenej osobe. Podľa sťažovateľa to 
malo byť v priebehu 10 – 15 minút po prijatí tiesňového volania, s výnim-
kou prípadov vis major. Sťažovateľ tvrdil, že by mohol úspešne požiadať 
o odškodnenie pred vnútroštátnymi orgánmi, iba ak by vo vnútroštátnej 
právnej úprave bola inkorporovaná podobná záruka. Vláda namietala, že 
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sťažovateľ nevyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy, tak ako požadu-
je článok 35 ods. 1 Dohovoru. Predovšetkým mohol žiadať o odškodnenie 
prostredníctvom žaloby podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zá-
konov, ako aj prostredníctvom žaloby na  ochranu osobnosti podľa § 11 
a nasl. Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k obom rozhodnutiam občian-
skoprávnych súdov o  takých nárokoch a  vyššie uvedeným záverom, ku 
ktorým dospeli orgány činné v trestnom konaní, sťažovateľ napokon mo-
hol žiadať o nápravu pred ústavným súdom na základe článku 127 ústavy. 
Vláda tiež tvrdila, že vnútroštátna právna úprava obsahovala komplexné 
a dostatočné záruky na zabezpečenie účinnej a včasnej pomoci osobám 
nachádzajúcim sa v naliehavých situáciách. Nebolo reálne, aby bol v prí-
slušnej právnej úprave stanovený osobitný časový limit, v  ktorom by sa 
mala Letecká záchranná služba dostať k osobe, ktorej život bol v ohrození, 
tak ako navrhoval sťažovateľ. 

Súd nepovažoval príslušnú právnu úpravu v  Slovenskej republike 
za  nezlučiteľnú s  požiadavkami článku 2 Dohovoru. Súd bol toho názo-
ru, že pozitívny záväzok štátu podľa článku 2 Dohovoru nezachádza až tak 
ďaleko, aby vyžadoval inkorporovať do  príslušnej právnej úpravy povin-
nosť dosiahnuť výsledok, ktorým je splnenie lehoty, v ktorej sa ambulan-
cia leteckej záchrannej zdravotnej služby musí dostať k osobe vyžadujúcej 
si nevyhnutnú lekársku starostlivosť, tak ako navrhoval sťažovateľ. Viace-
ré limitujúce činitele sprevádzajúce zásahy leteckej záchrannej zdravotnej 
služby, ako jej závislosť na  meteorologických podmienkach, prístupnos-
ti terénu a  technickom vybavení, by mohli spôsobiť, že taký záväzok by 
bol ťažko splniteľný a uvalil by na štátne orgány zodpovedných štátov ne-
úmerné bremeno. 

Pokiaľ ide o  žalobu na  ochranu osobnosti vláda v  konaní pred Sú-
dom okrem rozsudkov uvedených v  prípade Kontrová uviedla ďalší prí-
pad vnútroštátnej praxe potvrdzujúci účinnosť tohto prostriedku nápravy. 
Konkrétne išlo o konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 6 
C 67/2004, v  ktorom žalobkyňa požadovala odškodnenie z  titulu nema-
jetkovej ujmy, ktorú utrpela v dôsledku skutočnosti, že počas pôrodu jej 
v dôsledku nesprávneho postupu službukonajúceho lekára zomrela mat-
ka. Dňa 17. mája 2006 okresný súd čiastočne vyhovel návrhu. Odvolal sa 
na znalecké závery konštatujúce, že matka žalobkyne nedostala primera-
nú zdravotnú starostlivosť, tak ako vyžadoval zákon. Uložil žalovanému 
zdravotníckemu zariadeniu povinnosť zaplatiť žalobkyni 400  000 Sk ako 
odškodnenie z titulu nemajetkovej ujmy. Rozsudok nadobudol právoplat-
nosť 6. novembra 2006.
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Súd vo vzťahu k námietke vlády týkajúcej sa nevyčerpania uvedeného 
vnútroštátneho prostriedku nápravy najskôr poznamenal, že k vnútroštát-
nym rozhodnutiam významným v prípade sťažovateľa došlo v roku 2006. 
V tejto súvislosti pripomenul, že 7. novembra 2005 Odborná komisia Úra-
du pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistila porušenie príslušnej 
právnej úpravy týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti Letec-
kou záchrannou službou. Ministerstvo zdravotníctva v  tomto ohľade za-
stavilo konanie 28. júna 2006, majúc za  to, že Letecká záchranná služba 
neporušila žiadnu z povinností uložených zákonom. V kontexte trestného 
konania, ktoré skončilo 13. novembra 2006, prokurátor Krajskej prokura-
túry v Prešove vyjadril názor, že pri organizácii záchrannej akcie sa vyskyt-
li nedostatky, tieto však nebolo možné kvalifikovať ako trestný čin. Ne-
odôvodnené meškanie pri príchode záchranného tímu bolo tiež uvedené 
v správe predloženej Českým horolezeckým zväzom. Súd ďalej poukázal 
na ďalší príklad vnútroštátnej praxe z roku 2006, preukazujúci účinnosť ža-
loby na ochranu osobnosti v prípade úmrtia osoby (vyššie uvedený rozsu-
dok Okresného súdu Prešov, ktorý nadobudol právoplatnosť 6. novembra 
2006). Súd následne dospel k záveru, že sťažovateľ mohol preukázateľne 
žiadať o odškodnenie prostredníctvom § 11 a nasl. Občianskeho zákonní-
ka a v prípade neúspechu podať na ústavný súd sťažnosť, odvolávajúc sa 
na záruky článku 2 Dohovoru alebo jeho ústavného ekvivalentu.

Ak v dôsledku trestného činu alebo iného neoprávneného zásahu doš-
lo k usmrteniu osoby, majú osoby uvedené v § 15 Občianskeho zákonníka 
možnosť požadovať náhradu za nemajetkovú ujmu z titulu neoprávnené-
ho zásahu do života, telesnej integrity ich blízkej osoby. Takýmto neopráv-
neným zásahom do práva na život dochádza zároveň k neoprávnenému 
zásahu do súkromného, prípadne rodinného života blízkych osôb, a preto 
môžu tieto požadovať aj náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu do svo-
jich osobnostných práv. Pokiaľ ide o  výšku náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch táto je súdom určovaná voľnou úvahou, avšak s prihliadnutím 
na zákonné kritériá závažnosti vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k ne-
oprávnenému zásahu do  osobnosti došlo. Určenie konkrétnej výšky ná-
hrady potom musí zohľadňovať všetky okolnosti prípadu a musí byť v sú-
lade s požiadavkou spravodlivosti. Ak ide o poškodených trestnými činmi, 
pripomíname, že podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona č. 71/1992 Zb. o  súd-
nych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je s účinnosťou od 1. 
januára 2006 navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej 
ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom, oslobodený od súdneho 
poplatku. Záverom uvádzame, že v zmysle § 287 zákona č. 301/2005 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ak súd odsudzuje obžalovaného pre trestný 
čin, ktorým spôsobil inému škodu, uloží mu spravidla v rozsudku, aby ju 
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poškodenému nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený. Ak tomu ne-
bráni zákonná prekážka, súd uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť 
škodu, ak je jej výška súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku roz-
sudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného, alebo ak ide o náhradu 
morálnej škody spôsobenej úmyselným násilným trestným činom podľa 
osobitného zákona, pokiaľ škoda nebola uhradená. Výrok o povinnosti ob-
žalovaného na náhradu škody musí presne označovať osobu oprávnené-
ho a nárok, ktorý mu bol prisúdený. V odôvodnených prípadoch môže súd 
vysloviť, že záväzok má byť splnený v splátkach, a súčasne určí podmienky 
ich splatnosti, pritom berie na zreteľ aj vyjadrenie poškodeného. Pôvodne 
ustanovenie § 287 ods. 1 znelo: „Ak súd odsudzuje obžalovaného pre trestný 
čin, ktorým spôsobil inému majetkovú škodu, uloží mu spravidla v rozsudku, 
aby ju poškodenému nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený. Ak tomu 
nebráni zákonná prekážka, súd uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť 
škodu, ak je jej výška súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsud-
ku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného, pokiaľ škoda v tam uvedenej 
výške nebola dosiaľ uhradená.“ Hoci bol poškodený v zmysle § 46 zákona č. 
301/2005 Z. z. definovaný ako osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené 
na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, možnosť uplat-
nenia náhrady inej ako majetkovej škody v  trestnom konaní vylučovalo 
práve znenie spomínaného ustanovenia § 287 ods. 1. K zmene tohto usta-
novenia došlo zákonom č. 650/2005 Z. z., čím bola uvedená prekážka od-
stránená. V tomto ohľade upozorňujeme na komentár k Trestnému poriad-
ku1 k ustanoveniu § 287 ods. 1, v ktorom je inter alia uvedené: „Vzhľadom 
na definíciu pojmu škoda (§ 46 ods. 1), povinnosť rozhodnúť o nej v odsudzu-
júcom rozsudku, ak bol riadne uplatnený, sa vzťahuje na  škodu majetkovú, 
morálnu aj inú, aj na porušenie či ohrozenie iných zákonných práv alebo slo-
bôd poškodeného s tým, že pojem „škoda“ vo vzťahu ku škodlivému následku 
spôsobenému úmyselným násilným trestným činom podľa osobitného záko-
na treba v prípade smrti, znásilnenia alebo sexuálneho násilia vykladať v sú-
lade s výkladom pojmu „nemajetková ujma“ v občianskom súdnom konaní.“ 
Uvedenou legislatívnou zmenou došlo k zosúladeniu právnej úpravy s eu-
rópskym štandardom, ktorým je, že poškodený si náhradu nemajetkovej 
ujmy (morálnej škody) môže uplatniť už v trestnom konaní. V tejto súvis-
losti poznamenávame, že kým dokazovanie výšky majetkovej škody spô-
sobenej trestným činom môže významne presahovať rámec trestného ko-
nania, v prípadoch určenia výšky náhrady za nemajetkovú ujmu, bude vo 
väčšine prípadov postačujúce dokazovanie vykonané v súvislosti zo zisťo-
vaním okolností a spôsobu spáchania trestného činu. Aj Súd, ktorý často 
priznáva náhradu nemajetkovej ujmy, sa pri odôvodňovaní svojho výroku 

1 Štefan Minárik a kol., IURA EDITION, 2006
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v tejto časti vo väčšine prípadov obmedzuje na slovné spojenie „uskutoč-
niac odhad na  spravodlivom základe Súd sťažovateľovi priznáva ...“, preto-
že skutkové okolnosti prípadu dostatočne vyhodnotil už pri odôvodnení 
svojho výroku o porušení práv zaručených Dohovorom. (pozri napr. rozsu-
dok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 1To/10/2011 z 22. februára 2011, kto-
rým tento uložil obžalovanému s poukazom na § 287 ods. 1 Trestného po-
riadku nahradiť poškodenej a poškodenému nemajetkovú ujmu vo výške 
10 000 EUR pre každého)

Práva poškodeného vyplývajúce z článkov 3 a 8 Dohovoru

V  zmysle judikatúry Súdu povinnosť zmluvných strán podľa článku 1 
Dohovoru priznať každému, kto podlieha ich právomoci práva a slobody 
uvedené v Dohovore v spojení s článkom 3 vyžaduje, aby štáty zabezpečili, 
že jednotlivci podliehajúci ich právomoci nebudú vystavení zlému zaob-
chádzaniu, vrátane zlého zaobchádzania zo strany ostatných jednotlivcov. 
Ak niektorá osoba obhájiteľným spôsobom tvrdí, že bola vystavená zaob-
chádzaniu, ktoré je nezákonné a v rozpore s článkom 3 Dohovoru, potom 
toto ustanovenie v spojení so všeobecnou povinnosťou, ktorú zmluvným 
štátom ukladá článku 1 Dohovoru – „priznať každému, kto podlieha ich 
právomoci, práva a  slobody uvedené v  (...) tomto Dohovore – implikuje 
požiadavku viesť účinné oficiálne vyšetrovanie. Táto povinnosť musí viesť 
k  identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb a nemožno ju obmedziť 
len na prípady zlého zaobchádzania zo strany zamestnancov štátu. Podob-
ne, v práve na rešpektovanie súkromného života je obsiahnutý pozitívny 
záväzok štátu, na základe ktorého je možné vyžadovať prijatie opatrení aj 
vo sfére vzťahov medzi jednotlivcami navzájom. Zatiaľ čo voľba prostried-
kov k zabezpečeniu súladu s článkom 8 vo sfére ochrany proti konaniam 
jednotlivcov patrí v zásade do priestoru štátu pre voľnú úvahu, účinný po-
stup proti závažným trestným činom, pri ktorých ide o základné hodnoty 
a prvky súkromného života, vyžaduje náležité ustanovenia trestného práva. 
Najmä deti a ostatní zraniteľní jednotlivci musia byť účinne chránení. Pozi-
tívny záväzok štátu obsiahnutý v článku 8 zaručiť telesnú integritu jednot-
livca môže byť rozšírený na otázky týkajúce sa účinnosti vyšetrovania. 

V prípade Hajduová proti Slovenskej republike (rozsudok z 30. novembra 
2010) sťažovateľka pred Súdom namietala, že vnútroštátne orgány porušili 
jej práva garantované článkom 8 Dohovoru tým, že okresný súd si nesplnil 
svoju zákonnú povinnosť a nenariadil vykonanie ochranného liečenia jej 
bývalého manžela A. ihneď po jeho odsúdení. 

Skutkový stav možno stručne zhrnúť nasledovne. Dňa 21. augusta 
2001 sťažovateľkin (teraz už bývalý) manžel A., fyzicky aj slovne napadol 
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sťažovateľku na verejnosti. Sťažovateľka utrpela menšie zranenie a obáva-
la sa o svoj život a o svoju bezpečnosť. Spolu s deťmi sa odsťahovala zo 
spoločnej domácnosti do zariadenia mimovládnej organizácie v Košiciach. 
Dňa 27. a 28. augusta 2001 sa A. opakovane vyhrážal sťažovateľke inter alia 
tým, že zabije ju aj niekoľko ďalších osôb. Bolo voči nemu začaté trestné 
stíhanie a bol vzatý do väzby. V priebehu trestného konania znalci zistili, 
že obžalovaný trpí vážnou poruchou osobnosti. Odporučili jeho umiest-
nenie do psychiatrického zariadenia. Dňa 7. januára 2002 Okresný súd Ko-
šice I A. uznal vinným. Súd sa rozhodol neodsúdiť ho na trest odňatia slo-
body a  skonštatoval, že by sa mal podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. 
Zároveň bol A. prepustený z väzby a prevezený do nemocnice v Košiciach. 
Táto nemocnica neposkytovala liečenie, ktoré bolo v prípade A. potrebné, 
a ani okresný súd nenariadil, aby takéto bolo liečenie vykonané. Preto bol 
prepustený z nemocnice 14. januára 2002. Po svojom prepustení z nemoc-
nice sa A. opätovne vyhrážal sťažovateľke a jej právnej zástupkyni. Dňa 14. 
a  16. januára 2002 sťažovateľka a  jej právna zástupkyňa podali na  neho 
trestné oznámenie. Taktiež informovali okresný súd o jeho správaní a o no-
vých trestných oznámeniach, ktoré boli voči nemu podané. Dňa 21. janu-
ára 2002 A. opätovne navštívil právnu zástupkyňu a vyhrážal sa jej, ako aj 
jej zamestnancovi. V ten istý deň ho zatkla polícia a obvinila zo spáchania 
trestného činu. Dňa 22. februára 2002 okresný súd v súlade so svojím roz-
hodnutím zo 7. januára 2002 nariadil A. ochranné liečenie. Následne bol 
prevezený do nemocnice v Plešivci. Sťažovateľka sa obrátila aj na ústavný 
súd so sťažnosťou podľa článku 127 ústavy. Tento však jej sťažnosť odmie-
tol, nakoľko nepodala žalobu na ochranu osobnosti. 

Súd vo svojom rozsudku z 30. novembra 2010 dospel k záveru o poru-
šení článku 8 Dohovoru. Pokiaľ ide o prijateľnosť sťažnosti Súd konštatoval, 
že vláda s odkazom na demonštratívne uvedenú konzistentnú judikatúru 
v prípadoch podobných ako je sťažovateľkin nepreukázala, že jej interpre-
tácia rámca žaloby na ochranu osobnosti bola v danom čase dostatočne 
určitá nie len v teórii, ale taktiež aj v praxi, a že poskytovala aspoň minimál-
ne vyhliadky na úspech. Pri prijímaní tohto záveru Súd taktiež vzal do úva-
hy osobnú situáciu sťažovateľky, najmä zraniteľnosť obetí domáceho ná-
silia s potrebu aktívnej účasti štátu na ich ochrane. Námietku vlády, ktorá 
sa týkala vyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy v  podobe ža-
loby na ochranu osobnosti preto neakceptoval. Čo sa týka podstaty sťaž-
nosti Súd s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu ako aj uznanie vlády, 
že sťažnosť nie je zjavne nepodložená, dospel k záveru, že absencia opat-
rení prijatých vnútroštátnymi orgánmi ako reakcia na  správanie A., kon-
krétne nesplnenie zákonnej povinnosti nariadiť vykonanie ochranného 
liečenia A. po jeho odsúdení okresným súdom 7. januára 2002, znamenala 
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porušenie pozitívneho záväzku štátu podľa článku 8 Dohovoru zabezpečiť 
rešpektovanie súkromného života sťažovateľky. Pokiaľ ide o  spravodlivé 
zadosťučinenie, Súd priznal sťažovateľke z titulu nemajetkovej ujmy 4 000 
EUR a z titulu náhrady výdavkov a nákladov 1 000 EUR.

V prípade V. C. proti Slovenskej republike (rozsudok z 8. novembra 2011) 
sťažovateľka tvrdila, že žalovaný si nesplnil svoju povinnosť podľa proces-
nej časti článku 3 viesť účinné vyšetrovanie týkajúce sa jej sterilizácie. Trest-
né konanie v prípade malo začať z iniciatívy štátnych orgánov po tom, ako 
boli informované o zákroku. Všeobecné vyšetrovanie sterilizácií rómskych 
žien, ktoré iniciovala vláda nemohlo byť považované za účinné vo vzťahu 
k samotnému prípadu sťažovateľky. Podobne, občianskoprávne konania, 
ktoré iniciovala sťažovateľka nevyhovovali požiadavkám článku 3. Najmä, 
sťažovateľka bola v ťažkom postavení, pretože súdy boli viazané posúdiť 
prípad iba vo svetle vyjadrení strán a dôkazné bremeno spočívalo na nej. 
Takéto konanie neviedlo k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb. 
Vláda nesúhlasila s tvrdeniami sťažovateľky. Podľa jej názoru nedošlo k po-
rušeniu článku 3 v jeho procesnej časti, berúc do úvahy, že namietaná prax 
násilných sterilizácií rómskych žien bola dôkladne preskúmaná v kontexte 
trestného konania iniciovaného úradom vlády a skupinou znalcov vytvo-
renou ministerstvom zdravotníctva. Akékoľvek špecifické povinnosti pri-
náležiace štátu vo vzťahu k prípadu sťažovateľky boli splnené v súvislosti 
s občianskoprávnym konaním, ktoré iniciovala. 

Súd zistil, že spôsob, akým konal lekársky personál umožňoval kritiku, 
pričom vzal do úvahy svoje závery o tom, že sťažovateľka nedala svoj in-
formovaný súhlas na sterilizáciu. Akokoľvek, z dostupných informácií Súdu 
nevyplynulo, že by lekári konali so zlým úmyslom so zámerom zle zaobchá-
dzať so sťažovateľkou. V tomto ohľade sa predmetný prípad líši od iných 
prípadov, v ktorých Súd rozhodol, že vnútroštátne orgány mali začať trest-
né konanie zo svojej vlastnej iniciatívy po tom, ako sa dozvedeli o prípa-
de. Sťažovateľka mala možnosť požiadať o trestné vyšetrenie svojho prí-
padu, ale ju nevyužila. Požiadala o odškodnenie prostredníctvom žaloby 
na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. V priebe-
hu občianskoprávneho konania bola oprávnená predložiť svoje argumen-
ty za pomoci advokáta, navrhnúť dôkazy, ktoré považovala za relevantné 
a  vhodné a  došlo ku kontradiktórnemu prerokovaniu podstaty prípadu. 
Občianskoprávne konanie trvalo dva roky a jeden mesiac na dvoch stup-
ňoch konania a  ústavný súd následne rozhodol o  sťažnosti sťažovateľky 
týkajúcej sa jej relevantných práv podľa Dohovoru za  trinásť mesiacov. 
Sťažovateľka preto mala možnosť, aby vnútroštátne orgány preskúmali ko-
nanie lekárskeho personálu, ktoré považovala za nezákonné. Vnútroštátne 
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súdy sa zaoberali jej prípadom počas obdobia, ktoré nemôže byť podrobe-
né osobitnej kritike. Vo svetle vyššie uvedeného tvrdenia sťažovateľky, že 
žalovaný štát, v rozpore so svojimi povinnosťami podľa článku 3, neusku-
točnil účinné vyšetrovanie jej sterilizácie, nemôže byť akceptované. Preto 
nedošlo k procesnému porušeniu článku 3 Dohovoru.

V  prípade Koky a  ďalší proti Slovenskej republike (rozsudok z  12. júna 
2012) sťažovatelia pred Súdom namietali, že boli počas incidentu pred-
metom týrania, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, a že sloven-
ské štátne orgány zlyhali pri vyšetrovaní a stíhaní podobných trestných či-
nov v rozpore s článkom 3 Dohovoru. Ďalej, že vniknutie útočníkov do ich 
domov a poškodzovanie majetku bolo v rozpore s článkom 8 Dohovoru 
a článkom 1 Protokolu č. 1, a že nemali k dispozícii účinný prostriedok ná-
pravy podľa článku 13 Dohovoru. Napokon sťažovatelia namietali poruše-
nie článku 14 Dohovoru v dôsledku diskriminácie na základe ich rasového/
etnického pôvodu a pohlavia pri užívaní ich práv zaručených v článkoch 3, 
8 a 13 Dohovoru.

 Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť nasledovne. Vo februári 
2002 okolo siedmej hodiny večer v dedine na východnom Slovensku maji-
teľ baru údajne odmietol obslúžiť a naliať alkoholický nápoj osobe rómske-
ho pôvodu. Toho istého dňa, okolo desiatej hodiny večer, skupina približ-
ne 30 mladých mužov obkľúčila rómsku osadu, v ktorej bývali sťažovatelia. 
Strhla sa bitka a bola privolaná polícia. Sťažovatelia utrpeli počas incidentu 
viacero fyzických zranení. V marci 2002 okresný vyšetrovateľ v Poprade za-
čal trestné stíhanie. V apríli 2002 bolo vyšetrovanie prerušené, nakoľko sa 
nepodarilo zhromaždiť žiadne dôkazy odôvodňujúce vznesenie obvinenia 
voči konkrétnej osobe. V rozhodnutí bolo ďalej uvedené, že útoku na osa-
du predchádzal incident, počas ktorého osoba rómskeho pôvodu udrela 
do tváre čašníčku, ktorá ju odmietla obslúžiť pri podaní alkoholického ná-
poja. Po útoku v rómskej osade skupina bližšie neidentifikovaných Rómov 
rozbila okná na dome čašníčky a zničila auto jej syna. Dvaja sťažovatelia 
podali voči uzneseniu sťažnosť. Okresný prokurátor v máji 2002 odmietol 
ich sťažnosť z dôvodu, že nešlo o poškodené osoby. Osobitným listom ich 
zároveň informoval, že zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa a nariadil v trest-
nom stíhaní pokračovať. V  júni 2002 vyšetrovateľ znova prerušil trestné 
stíhanie. Dvaja sťažovatelia opätovne podali sťažnosť. V júli 2002 prokurá-
tor Okresnej prokuratúry v Poprade odmietol sťažnosť sťažovateľov z toho 
dôvodu, že nešlo o poškodené osoby. V osobitnom liste ich prokurátor in-
formoval, že sa stotožňuje s výrokom vyšetrovateľa, nakoľko žiadna z po-
škodených osôb neidentifikovala osoby, ktoré boli údajne spojené s úto-
kom. S cieľom identifikovať páchateľov boli robené aj ďalšie úkony, napriek 
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tomu sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov umožňujúcich vznese-
nie obvinenia voči konkrétnej osobe. Sťažovatelia podali v septembri 2002 
sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Tento ich sťažnosť odmietol 
pre nevyčerpanie všetkých dostupných prostriedkov nápravy.

Pokiaľ ide o  aplikovateľnosť článku 3 Súd uviedol, že nebolo medzi 
stranami sporné, že skupina osôb vstúpila do osady, kde sťažovatelia žili, 
a spôsobila tam výtržnosti vrátane priamych fyzických útokov na niekto-
rých sťažovateľov, že poškodili exteriér niektorých domov, násilne vstúpili 
do dvoch domov a poškodili tam nábytok a vybavenie. To, čo bolo spor-
né, bol počet útočníkov, rozsah a povaha zranení spôsobených dvom sťa-
žovateľom, rozsah majetkovej škody a rasové osočovanie útočníkmi. Zra-
nenia spôsobené dvom sťažovateľom si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. 
Súd konštatoval, že incident sa odohral v noci a v rómskej osade, že útoč-
níci boli čiastočne ozbrojení a maskovaní, navyše bola spôsobená škoda 
na majetku sťažovateľov ako aj vonku, pričom útok sprevádzali verbálne 
hrozby a nadávky na etnickú príslušnosť. Súd preto dospel k záveru, že za-
obchádzanie, akému boli sťažovatelia v rukách jednotlivcov vystavení spa-
dá do rámca článku 3. 

Vo vzťahu k porušeniu článku 3 v jeho procesnej časti Súd uviedol, že 
incident bol podrobený rozsiahlemu vyšetrovaniu. Zisťoval však, či bolo 
vykonané všetko, čo mohlo odhaliť páchateľov a ich motívy a prípadne za-
istiť dostatok dôkazov pre ich súdenie a potrestanie. Súd vyvodil záver, že 
zodpovedné orgány nevykonali všetky kroky, ktoré sa od nich očakávali 
za účelom vyšetrenia predmetného incidentu, zistenia identity páchate-
ľov a  ich potrestania. Konkrétne, kľúčovým dôkazovým materiálom zais-
teným na mieste činu boli biologické stopy, ktoré boli neskôr analyzované 
a porovnávané s biologickým materiálom od podozrivých. V období medzi 
dvoma prerušeniami vyšetrovania bol na účely tohto porovnania odobratý 
biologický materiál od troch synov I.S. a desiatich ďalších osôb. Akokoľvek, 
výsledky týchto porovnaní boli predložené Súdu vo vzťahu k  synom I.S. 
a ďalším dvom osobám, výsledky vo vzťahu k ôsmym ďalším osobám pred-
ložené neboli. Ďalej Súd konštatoval, že pri prerušení konania po druhý-
krát vnútroštátne orgány zdôraznili nepomer medzi prvou výpoveďou sťa-
žovateľa Jána Kokyho, že nepozná identitu jedného z  piatich útočníkov, 
ktorý nemal na  sebe kuklu, a  jeho druhou výpoveďou počas rekognície 
z 10. apríla 2002 v tom ohľade, že spoznal, zároveň aj poznal toho útočníka. 
Akokoľvek, nezdá sa, že by bol vykonaný nejaký úkon, ktorý by smeroval 
k odstráneniu tohto rozporu, ako napríklad konfrontácia. Navyše neušlo 
pozornosti Súdu, že aj keď vláda tvrdila, že boli vyžiadané záznamy o te-
lefonických hovoroch z mobilných telefónov niektorých osôb za účelom 
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ďalšieho objasnenia skutočností, nebolo nič predložené na podporu toh-
to tvrdenia a nezdá sa, že by v ďalšom období bol vykonaný nejaký úkon 
v  tomto ohľade. Článok 3 bol preto porušený v  jeho procesnej časti. Vo 
vzťahu k  ostatným namietaným porušeniam Súd konštatoval, že s  ohľa-
dom na jeho zistenia týkajúce sa porušenia článku 3 Dohovoru nepovažu-
je za potrebné osobitne preskúmavať zvyšné námietky. Za zistené poruše-
nie článku 3 Dohovoru priznal dvom sťažovateľom 10 000 EUR a siedmim 
sťažovateľom 5 000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy. 

V prípade N. B. proti Slovenskej republike (rozsudok z 12. júna 2012) sťa-
žovateľka namietala, že v  dôsledku jej sterilizácie bez úplného a  infor-
movaného súhlasu bola podrobená neľudskému a  ponižujúcemu zaob-
chádzaniu, a že vyšetrovacie orgány neuskutočnili dôkladné, spravodlivé 
a efektívne vyšetrovanie okolností jej sterilizácie v rozpore s článkom 3 Do-
hovoru. Sťažovateľka podala trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre 
v Spišskej Novej Vsi. Namietala, že sterilizačný zákrok bol nezákonný a spô-
sobil jej vážnu telesnú ujmu. V júli 2009 polícia ukončila vyšetrovanie so zá-
verom, že nebol spáchaný trestný čin. Sťažovateľka podala proti uzneseniu 
sťažnosť, ktorú v septembri 2009 Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi 
zamietla. S odkazom na znalecký posudok dospela k záveru, že zákrok bol 
potrebný. Prípadom sa zaoberali aj Krajská prokuratúra v Košiciach a Ge-
nerálna prokuratúra SR a potvrdili závery polície a okresnej prokuratúry. 
V januári 2010 sťažovateľka podala sťažnosť na ústavný súd podľa článku 
127 ústavy, ktorý v máji 2010 sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatne-
nú. Pokiaľ ide o namietané porušenie článku 3 Dohovoru v jeho hmotnej 
časti, Súdu poznamenal, že dostupné informácie nenaznačujú, že lekár-
sky personál konal s úmyslom zle zaobchádzať so sťažovateľkou. Napriek 
tomu však konal s  veľkou neúctou k  jej právu slobodne sa rozhodovať 
v postavení pacienta spolu s jej zákonným zástupcom a po prediskutova-
ní s jej partnerom. V čase vykonania zákroku mala sťažovateľka sedemnásť 
rokov a  bola v  skorej fáze svojho reprodukčného života. Súd považoval 
preto za nepochybné, že neschopnosť mať deti vážne znížila jej postave-
nie ako ženy v rómskej komunite a spôsobila jej psychické utrpenie. Preto 
bola podľa Súdu sterilizácia sťažovateľky v rozpore s článkom 3. Vo vzťahu 
k námietke sťažovateľky na porušenie procesnej časti článku 3, týkajúcej 
sa neúčinnosti vyšetrovania, Súd uviedol, že trestné oznámenie sťažova-
teľky bolo preskúmané na troch stupňoch konania a Generálna prokura-
túra SR uznala, že sťažovateľka bola sterilizovaná v rozpore s relevantným 
právom, nakoľko jej zákonný zástupca nedal súhlas so zákrokom. Akokoľ-
vek, toto konanie nepredstavovalo za skutkových okolností tohto prípadu 
trestný čin. Sťažovateľka mala tiež možnosť namietať postup lekárskeho 
personálu prostredníctvom občianskoprávneho konania a  konania pred 
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ústavným súdom. Napriek tomu, že občianskoprávne konanie trvalo štyri 
roky a deväť mesiacov a trestné konanie trvalo 18 mesiacov, boli vedené 
s osobitnou rýchlosťou. Článok 3 v tomto ohľade preto podľa Súdu nebol 
porušený.

V  prípade Zubaľ proti Slovenskej republike (rozsudok z  9. novembra 
2010) sťažovateľ namietal porušenie článku 8 Dohovoru v  dôsledku vy-
konania domovej prehliadky v jeho dome. V tomto ohľade predovšetkým 
namietal nedodržanie podmienok podľa § 84 Trestného poriadku a nee-
xistenciu náležitej odôvodnenosti zásahu. Individuálnymi námietkami sťa-
žovateľa sa zaoberal aj ústavný súd na  základe sťažnosti podanej podľa 
článku 127 ústavy, ktorý v marci 2006 sťažovateľovu ústavnú sťažnosť od-
mietol. Pokiaľ ide o časť, v ktorej namietal nariadenie a vykonanie prehliad-
ky, mal sa domáhať nápravy v trestnom konaní, kde mal status poškodené-
ho. Pokiaľ ide o prijateľnosť sťažnosti Súd sa nestotožnil s argumentáciou 
vlády, ktorá s poukazom na nález ústavného súdu namietala, že sťažovateľ 
sa mal domáhať nápravy v trestnom konaní. V tomto ohľade Súd pozna-
menal, že trestné konanie, vo vzťahu ku ktorému bola nariadená domová 
prehliadka, bolo prerušené v prípravnom konaní. Vzhľadom na to nebo-
lo možné, aby sa sťažovateľ domáhal akejkoľvek nápravy v tomto ohľade 
pred trestným súdom, ako to bolo uvedené v rozhodnutí ústavného súdu. 

Vo vzťahu k podstate sťažnosti Súd zistil, že vykonanie domovej pre-
hliadky malo základ vo vnútroštátnom práve, konkrétne § 82 a nasl. Trest-
ného poriadku. Ďalej, že bola vykonaná v  súvislosti vyšetrovaním trest-
ného činu, t.j. sledovala legitímny cieľ predchádzania zločinnosti. Ďalej 
poznamenal, že sťažovateľ bol v  trestnom konaní v  postavení poškode-
ného, a  že nepovažuje za  presvedčivý argument vnútroštátnych orgá-
nov odôvodňujúci vykonanie domovej prehliadky skutočnosť, že sťažo-
vateľ nevydá vec dobrovoľne z obavy možných komplikácií pri získavaní 
odškodnenia od páchateľov trestného činu. Sťažovateľ nemal zjavný dô-
vod na odopretie spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, pre-
tože by sa tým vystavil riziku sankcie, možno aj trestnej. Súd uviedol, že 
následný vývoj v  prípade bol v  súlade s  týmito jeho úvahami, pretože 
mesiac a pol po vykonaní domovej prehliadky sa polícia nakontaktovala 
na sťažovateľa a vyzvala ho podľa § 78 Trestného poriadku, aby jej odo-
vzdal obrazy. Sťažovateľ výzvu okamžite uposlúchol. Súd poznamenal, 
že domová prehliadka pozostávala iba z vizuálneho prezretia priestorov 
a  k  prehliadke bola prizvaná nezúčastnená osoba. Súd sa napriek tomu 
stotožnil so sťažovateľom, že prítomnosť polície v jeho dome mohla mať 
dôsledky na  jeho dobré meno. Záverom uviedol, že vykonanie domovej 
prehliadky v dome sťažovateľa, uskutočnenej bez dostatočných dôvodov, 
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keď sťažovateľ nebol podozrivý zo spáchania trestného činu, ale bol po-
škodeným v trestnom konaní, nebolo „nevyhnutné v demokratickej spo-
ločnosti“. Preto došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. Súd dospel k záve-
ru, že vykonanie domovej prehliadky v  dome sťažovateľa, uskutočnenej 
bez dostatočných dôvodov, keď sťažovateľ nebol podozrivý zo spáchania 
trestného činu, ale bol poškodeným v trestnom konaní, nebolo „nevyhnut-
né v demokratickej spoločnosti“. Pokiaľ ide o spravodlivé zadosťučinenie, 
Súd priznal sťažovateľovi 3000 EUR z titulu nemajetkovej ujmy.

Niektoré práva poškodeného vyplývajúce z článku 6 Dohovoru 
(právo na spravodlivé súdne konanie)

Subjektom práv uvedených v „trestnej časti“ článku 6 Dohovoru môže 
byť len obvinený. Poškodenému nevyplývajú z  článku 6, pokiaľ jej jeho 
aplikovateľnosť založená na „trestnom obvinení“ inej osoby, nijaké práva 
v trestnom konaní, menovite ani právo začať a viesť trestné stíhanie proti 
niekomu. Ak ale právny poriadok pripúšťa súkromnú žalobu, v ktorej mož-
no súčasne uplatňovať nárok na náhradu škody spôsobenej trestným či-
nom, alebo ak možno takýto nárok uplatniť v adhéznom konaní, je článok 
6 ods. 1 aplikovaný vo vzťahu k poškodenému vo svojej „civilnej časti“. 

Kým Súd posudzuje sťažnosti poškodených, ktorí si uplatnili nárok 
na náhradu škody v adhéznom konaní, a to najmä pokiaľ ide o namieta-
né porušenie práva na prerokovanie veci v primeranej lehote, judikatúra 
ústavného súdu nie je v tomto ohľade jednotná. 

V prípade Loveček a ďalší proti Slovenskej republike (rozsudok z 21. de-
cembra 2010) sťažovatelia, klienti nebankovej spoločnosti SUN, a.s., ža-
lovali Slovenskú republiku pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru z dô-
vodu neprimeranej dĺžky trestného konania, v  ktorom si ako poškodení 
uplatnili svoj nárok na  náhradu škody. Individuálne nároky na  náhradu 
škody poškodených sťažovateľov boli neskôr vylúčené najvyšším súdom 
z trestného konania, pričom sťažovatelia boli odkázaní na občianskopráv-
ne konanie. Okrem toho podľa článku 13 Dohovoru namietali, že vo vzťa-
hu k neprimeranej dĺžke trestného konania nemali na vnútroštátnej úrov-
ni k dispozícii účinný prostriedok nápravy. Dĺžkou konania sa zaoberal aj 
ústavný súd, ktorý však podanú sťažnosť sťažovateľov v auguste 2002 od-
mietol. V  odôvodnení uznesenia ústavný súd uviedol, že rozhodovanie 
o  nároku na  náhradu škody poškodených nepatrí medzi základne ciele 
trestného konania, a že pôvodný účel odhaliť a potrestať páchateľov bol 
podľa ústavného súdu zachovaný. Zároveň poukázal na to, že sťažovatelia 
si mohli uvedený nárok na náhradu škody uplatniť v občianskoprávnom 
konaní. 
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Súd rozsudkom z 21. decembra 2010 vyhlásil sťažnosť na neprimeranú 
dĺžku konania za prijateľnú a zvyšok sťažnosti za neprijateľný. Súd sa nes-
totožnil s argumentáciou vlády, že článok 6 ods. 1 Dohovoru nebol apliko-
vateľný na uvedený prípad, vzhľadom na to, že sťažovatelia boli vylúčení 
so svojimi individuálnymi nárokmi na náhradu škody z trestného konania. 
V tomto ohľade Súd poznamenal, že až do rozhodnutia najvyššieho súdu 
o vylúčení poškodených z trestného konania sťažovatelia mali právo, aby 
ich individuálne nároky na náhradu škody boli prerokované v primeranej 
lehote. Následne konštatoval, že dĺžkou konania, ktorá nespĺňala požia-
davku „primeranej lehoty“ došlo k  porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru. 
Po preskúmaní všetkých predložených materiálov Súd čiastočne pripustil, 
že dĺžka trestného konania bola zapríčinená aj zložitosťou veci, na druhej 
strane však poukázal na to, že trvalo 2 roky a 3 mesiace, kým bol zriadený 
osobitný vyšetrovací tím na objasnenie predmetnej trestnej veci. Okrem 
toho Súd poukázal aj na to, že Okresná prokuratúra Bratislava V pripustila, 
že v prípravnom konaní došlo k prieťahom. Súd priznal sťažovateľom spo-
lu 56 150 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a 63,50 EUR za administratívne 
výdavky. Zvyšok ich nárokov zamietol. 

Záver

Cieľom príspevku bolo upozorniť na  práva poškodených trestnými 
činmi, tak ako ich vymedzil vo svojej judikatúre Súd. Ak sú tieto zo strany 
vnútroštátnych orgánov porušené, môžu sa poškodení obrátiť s individu-
álnou sťažnosťou podľa článku 127 ústavy na ústavný súd, v prípade jej 
neúspešného využitia na Súd. Pripomíname, že v zmysle konštantnej judi-
katúry ústavného súdu k článku 154c ústavy predstavujú Dohovor a judi-
katúra naň sa vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné 
výkladové smernice na výklad a uplatňovanie zákonnej úpravy základných 
práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy, a tým normujú rámec, 
ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekročiť.

JUDr. Marica Pirošíková

zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné nám. 13, 813 11 Bratislava

Tel: 02/59 353 422, 0908 773 337

e-mail: marica.pirosikova@justice.sk
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Európsky ochranný príkaz:  
úvahy k právnemu poriadku  
Slovenskej republiky

European Protection Order:  
Considerations towards Legal Order  

of the Slovak Republic

JUDr. Libor Klimek, PhD.

Abstrakt
Konferenčný príspevok sa zaoberá európskym ochranným príkazom ako oča-
kávaným procesným nástrojom na ochranu obetí trestných činov. Autor pre-
zentuje vlastné názory k vnútroštátnemu právnemu poriadku slovenskej re-
publiky. Príspevok je rozdelený do dvoch sekcií. Kým prvá sekcia poukazuje 
na  predpokladaný vývoj, druhá sekcia pozostáva z  úvah autora de lege fe-
renda. 

Kľúčové slová
ochrana obetí trestných činov, európsky ochranný príkaz, Smernica 2011/99/
EÚ o  európskom ochrannom príkaze, právny poriadok Slovenskej republiky; 
predpokladaný vývoj, úvahy de lege ferenda. 

Abstract
The conference contribution deals with the European protection order as an 
expected procedural instrument on protection of the victims of crime. The 
author presents own considerations towards the domestic law of the Slovak 
Republic. The contribution is divided into two sections. While the first section 
points out at the expected development, the second section is based on the 
author’s considerations lex ferenda. 
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protection of the victims of crime, European protection order, Directive 
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Úvod 

Ochranné opatrenia voči páchateľom trestných činov nesmú byť 
obmedzené len na  území členského štátu EÚ, v  ktorom boli uložené. 
Udržiavanie obmedzeného postoja k ochrane obetí len na území jedné-
ho štátu by znamenalo obmedzenie slobody voľného pohybu chránenej 
obeti.1 

Kľúčovým konceptom justičnej spolupráce v  trestných veciach v  Eu-
rópskej únii (ďalej len „EÚ“) je vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí 
v trestných veciach. Mitsilegas považuje aplikáciu vzájomného uznávania 
za motor európskej integrácie v trestných veciach v nedávnej minulosti.2 
Tento mechanizmus sa vyvinul počas niekoľkých rokov z futuristickej vízie 
na princíp, ktorý je v dnešných dňoch oporným kameňom justičnej spolu-
práce v trestných veciach. 

V  oblasti pomoci obetiam trestných činov bol nedávno predstavený 
nový nástroj vzájomného uznávania – európsky ochranný príkaz (ďa-
lej len „EOP“, angl. European protection order). Jeho právnym základom 
na úrovni EÚ je Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príka-
ze3 (ďalej len „smernica o EOP“). Zdôrazňujeme, že ide o historicky prvú 
smernicu EÚ prijatú na  účely zavádzania vzájomného uznávania justič-
ných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ.4 

Smernicou o EOP sa ustanovujú pravidlá umožňujúce justičnému ale-
bo rovnocennému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom sa prijalo ochran-
né opatrenie s cieľom chrániť osobu voči trestnému činu inej osoby, kto-
rý môže ohroziť jej život, telesnú alebo duševnú integritu a  dôstojnosť, 

1 Council of the European Union: ‘Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic 
of Bulgaria, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the French Republic, the 
Italian Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Portuguese 
Republic, Romania, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden for a Direc-
tive of the European Parliament and of the Council on the European Protection Or-
der – Explanatory memorandum’, document 17513/09, ADD 1, REV 1, s. 4.

2 MITSILEGAS, V.: EU Criminal Law. Oxford – Portland : Hart Publishing, 2009, ISBN 
978-1-84113-585-4, s. 115.

3 Smernica Európskeho parlamentu a  Rady 2011/99/EÚ z  13. decembra 2011 
o európskom ochrannom príkaze. Úradný vestník EÚ, L 338/2, 21. 12. 2011. 

4 Kým pred nadobudnutím platnosti/účinnosti Lisabonskej zmluvy (Úradný vestník 
EÚ, C 306/231, 13. 12. 2006) procesné nástroje vzájomného uznávania justičných 
rozhodnutí v trestných veciach boli prijímané rámcovými rozhodnutiami [čl. 34 ods. 
2 písm. b) Zmluvy o EÚ v znení Amsterdamskej zmluvy. Úradný vestník ES, C 340, 
10. 11. 1997; obdobne v znení Zmluvy z Nice. Úradný vestník EÚ, C 321/E/5, 29. 12. 
2006], dnes sú prijímané smernicami (čl. 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ v znení 
Lisabonskej zmluvy. Úradný vestník EÚ, C 83/47, 30. 3. 2010).
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osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, vydať EOP umožňujúci prísluš-
nému orgánu v  inom členskom štáte EÚ pokračovať v  ochrane dotknu-
tej osoby na území tohto členského štátu v dôsledku spáchania trestného 
činu alebo údajného spáchania trestného činu, a to v súlade s vnútroštát-
nym právom štátu pôvodu.5 

Smernica o EOP je určená členským štátom EÚ, avšak, s výnimkou Írska6 
a Dánska7. Tieto štáty sa nezúčastňujú na jej prijatí, nie sú ňou viazané a ani 
nepodliehajú jej uplatňovaniu. Všetky členské štáty okrem uvedených 
dvoch sú povinné prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou do 11. januára 2015.8 To 
znamená, že Slovenská republika (ďalej len „SR“) bude musieť taktiež 
prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. 

V našej odbornej literatúre sa predmetnému procesnému nástroju do-
posiaľ venovala pozornosť len v podobe zmienok o jeho existencii9, v po-
dobe skromného príspevku o jeho vývoji10, a v rámci matérie odškodňo-
vania obetí trestných činov11. Okrem toho, autor príspevku ho v stručnosti 
prezentoval účastníkom sekcie trestného práva na  vedeckej konferencii 
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 201312. Autor pokračuje v tejto 
5 Čl. 1 smernice o EOP.
6 V  súlade s  čl. 1 a  2 Protokolu (č. 21) o  postavení Spojeného kráľovstva a  Írska 

s  ohľadom na  priestor slobody, bezpečnosti a  spravodlivosti, ktorý je pripojený 
k Zmluve o EÚ a k Zmluve o fungovaní EÚ. Úradný vestník EÚ, C 83/295, 30. 3. 2010. 

7 V súlade s čl. 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve 
o EÚ a k Zmluve o fungovaní EÚ. Úradný vestník EÚ, C 83/299, 30. 3. 2010. 

8 Čl. 21 ods. 1 smernice o EOP.
9 ZÁHORA, J.: Európske štandardy pre postavenie a  odškodňovanie obetí trestných 

činov. In: ZÁHORA, J. et KERT, R. (eds.): Obete kriminality : Zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej 
škole v  Bratislave. Bratislava : Eurokódex, ISBN 978-80-89447-36-7, 2010, s. 44; 
KLIMEK, L. et KLIMEK, R.: Dosah rozhodnutia Cassis de Dijon na vzájomné uznávanie 
v oblasti trestného práva. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, ISSN 
1337-6810, roč. 6 (2012), č. 4, s. 47; KLIMEK, L. et KLIMEK, R.: Genéza vzájomného 
uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ. In: Právny obzor, ISSN 0032-
6984, roč. 96 (2013), č. 3, s. 286. 

10 KLIMEK, L.: Európsky ochranný príkaz: vývoj trestného práva v oblasti ochrany obetí 
trestných činov. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 63 (2011), č. 10, s. 1312-1319.

11 ZÁHORA, J.: Postavenie obetí v  trestnom konaní a  odškodňovanie obetí trestných 
činov. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv 
na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-
017-1, s. 480 a nasl. 

12 KLIMEK, L.: Rok 2020: európsky ochranný príkaz, európsky vyšetrovací príkaz. In: Míľniky 
práva v  stredoeurópskom priestore 2013 : Zborník príspevkov z  medzinárodnej 
konferencie doktorandov a  mladých vedeckých pracovníkov organizovanou 
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problematike a na tejto konferencii – Obete kriminality 2013 usporiadanej 
Výskumným kriminologickým centrom Fakulty práva Paneurópskej vyso-
kej školy – prezentuje vlastné úvahy k EOP v právnom poriadku SR. 

Ústne prezentovaný príspevok vrátane jeho písomnej podoby, je spra-
covaný v  dvoch sekciách. Prvou sekciou je predpokladaný vývoj, ktorý 
autor predznamenáva. Druhou sekciou sú vlastné úvahy de lege ferenda. 
Autor nadväzuje na jeho skoršie diela, a to publikované13 ako aj nepubli-
kované14. 

1. Predpokladaný legislatívny vývoj vo vnútroštátnom právnom 
poriadku Slovenskej republiky: osobitný zákon upravujúci 
európsky ochranný príkaz 

Legislatívna prax v  SR sa ubrala smerom prijímania osobitných 
zákonov, ktoré upravujú jednotlivé nástroje vzájomného uznávania 
justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ. Doposiaľ bolo prijatých 
niekoľko vnútroštátnych právnych predpisov vo forme zákonov, ktorými je 
vzájomné uznávanie zavádzané v našom vnútroštátnom právnom poriad-
ku. Konkrétne ide o nasledujúce zákony: 

- zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze15, 

Právnickou fakultou Univerzity Komenského v  dňoch 21. až 23. marca 2013 
v Častej-Papierničke. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského (v čase 
spracovania rukopisu príspevku nepublikované). 

13 KLIMEK, L.: Európsky ochranný príkaz: vývoj trestného práva v oblasti ochrany obetí 
trestných činov. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 63 (2011), č. 10, s. 1312-1319; 
KLIMEK, L.: Základné východiská pre spoluprácu v  trestných veciach a  uznávanie 
a výkon rozhodnutí. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 
ISBN 978-80-8155-017-1; KLIMEK, L.: New Law on the European Arrest Warrant in the 
Slovak Republic: Does it fulfil Standards at the Level of the EU? In: European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ISSN 0928-9569, Vol. 20, No. 2 (2012), pp. 
181-192. 

14 KLIMEK, L.: European Arrest Warrant : Dissertation Thesis. Bratislava : Fakulta práva 
Paneurópskej vysokej školy, 2013, 499 strán; KLIMEK, L.: Európsky ochranný príkaz: 
nový trestnoprocesný nástroj Európskej únie a úvahy k právnemu poriadku Slovenskej 
republiky (rukopis v recenznom konaní, ktorý sa komplexne zaoberá EOP na úrovni 
EÚ, ako aj predznamenáva vývoj v právnom poriadku SR). 

15 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom 
rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.; bližšie pozri: KLIMEK, L.: Genéza európskeho 
zatýkacieho rozkazu a  proces jeho implementácie v  Slovenskej republike. In: Právny 
obzor, ISSN 0032-6984, roč. 94, č. 5 (2011), s. 462-483; ZÁHORA, J.: Implementácia 
Európskeho zatýkacieho rozkazu v  podmienkach Slovenskej republiky. In: ZÁHORA, 
J. (ed.): Aktuálne otázky trestného zákonodarstva. Zborník príspevkov z celoštátnej 
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- zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku ale-
bo dôkazov v EÚ16, 

- zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej 
sankcii v EÚ17,

- zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa 
ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probač-
né opatrenie na účely dohľadu v EÚ18, a

- zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa 
ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v EÚ19. 

Možno očakávať, že v  prípade EOP slovenský zákonodarca bude 
pokračovať v  tejto legislatívnej praxi. Teda, na  účely implementácie 
smernice o  EOP s  najväčšou pravdepodobnosťou bude prijatý oso-
bitný zákon. Rovnako ako v prípade vyššie uvedených zákonov, vo vzťa-
hu k Trestnému poriadku20 (ďalej len „TP“) tento zákon bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou osobitným zákonom (lex specialis). Jeho ustanovenia 

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. januára 2012. Bratislava  : 
Paneurópska vysoká škola, 2012, ISBN 978-80-89447-63-3, s. 283-298; KLIMEK, 
L.: Úvahy de lege ferenda k  novému slovenskému zákonu o  európskom zatýkacom 
rozkaze. In: Trestní právo, ISSN 1211-2860, roč. 15, č. 7-8 (2011), s. 54-58; KLIMEK, 
L.: New Law on the European Arrest Warrant in the Slovak Republic: Does it fulfil 
Standards at the Level of the EU? In: European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, ISSN 0928-9569, Vol. 20, No. 2 (2012), pp. 181-192. 

16 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 650/2005 Z. z. o  vykonaní príkazu 
na  zaistenie majetku alebo dôkazov v  Európskej únii […]; bližšie pozri: KLIMEK, 
L. et KLIMEK, R.: Príkaz na  zaistenie majetku alebo dôkazov v  EÚ: právna úprava 
v Slovenskej republike a jej neistá budúcnosť. In: Trestní právo, ISSN 1211-2860, roč. 
16, č. 5 (2012) (časť I) & č. 6 (2012) (časť II). 

17 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone 
rozhodnutí o  peňažnej sankcii v  Európskej únii […]; bližšie pozri: KLIMEK, L.: 
Uznávanie a výkon rozhodnutí o peňažnej sankcii v EÚ: aplikácia v Slovenskej republike. 
In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 63, č. 12 (2011), s. 1676-1685. 

18 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone 
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo 
probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii. 

19 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone 
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s  odňatím slobody 
v Európskej únii […]; bližšie pozri: KLIMEK, L.: Uznávanie a výkon trestných rozsudkov, 
ktorými sa ukladá sankcia spojená s  odňatím slobody v  Európskej únii: aplikácia 
v  Slovenskej republike. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 65 (2013), č. 6-7, s. 
944-965. 

20 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2005 Z. z.  – Trestný poriadok 
v znení neskorších predpisov. 
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budú mať prednosť pred ustanoveniami TP, ktoré sa použijú iba vtedy, ak 
zákon nemá osobitné ustanovenia.21

2.  Úvahy de lege ferenda: právna úprava európskeho  
ochranného príkazu ako súčasť komplexného zákona 
mechanizmu vzájomného uznávania justičných rozhodnutí 
v trestných veciach v EÚ 

2.1  Vedúca idea 

Sme toho názoru, že vyššie uvedený spôsob nie je najvhodnejšou me-
tódou k zavádzaniu nástrojov vzájomného uznávania, a teda ani najvhod-
nejšou metódou implementácie EOP v SR. Naša argumentácia je založená 
na hlavnej myšlienke, že všetky nástroje vzájomného uznávania justič-
ných rozhodnutí – vrátane európskeho ochranného príkazu – by mali 
byť upravené jedným komplexným zákonom.22 

2.2  Argumenty pre 

Ako argumentácia na podporu nášho názoru môže byť jednak tradícia 
vnímania slovenského trestného práva ako kodifikovaného odvetvia práva 
v nosných kódexoch, no hlavne dopad na aplikačnú prax. 

Nosnými kódexmi slovenského trestného práva sú Trestný zákon23 (ďa-
lej len „TZ“) a TP. Síce vo vnútroštátnom právnom poriadku nachádzame aj 
nemalý počet iných právnych predpisov, no najzásadnejšími a kľúčovými 
kódexmi sú TZ a TP, nakoľko orgány aplikujúce právo narábajú primárne 
s týmito zákonmi. 

V  oblasti procesného trestného práva je dominantou TP. S  postup-
ným prijímaním procesných nástrojov vzájomného uznávania justič-
ných rozhodnutí dochádza ku fragmentácii (roztriešťovaniu) noriem 

21 Porovnaj: R 33/2008 – Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z  22. 
januára 2008, sp. zn. 2 Tost 2/2008.

22 KLIMEK, L.: Základné východiská pre spoluprácu v  trestných veciach a  uznávanie 
a výkon rozhodnutí. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 
ISBN 978-80-8155-017-1, s. 531; KLIMEK, L.: New Law on the European Arrest Warrant 
in the Slovak Republic: Does it fulfil Standards at the Level of the EU? In: European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ISSN 0928-9569, Vol. 20 (2012), 
No. 2, p. 184; KLIMEK, L.: European Arrest Warrant : Dissertation Thesis. Bratislava : 
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, 2013, s. 415.

23 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov. 
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procesného práva, čím sa trestné konanie stáva neprehľadným. Je žia-
dúce prijať skutočnosť, že trestné konanie v súčasnosti je ovplyvnené 
európskymi prvkami, ktorými sú práve nástroje vzájomného uznáva-
nia justičných rozhodnutí. V súčasnosti sú osobitné zákony vzájom-
ného uznávania vnímané ako „vedľajšími zákonmi“ popri TP. To však 
nie je vhodným vnímaním.24

Teda, v SR by mali byť dva procesné kódexi trestného práva, a to jednak 
TP jednak a zákon, ktorý upravuje policajnú a justičnú spoluprácu v trest-
ných veciach medzi členskými štátmi EÚ v oblasti vzájomného uznávania 
justičných rozhodnutí. Ak by sa trestné konanie týkalo výlučne vnútroštát-
nych záležitostí, aplikoval by sa TP. Ak by sa trestné konanie týkalo práv-
neho styku s cudzinou, taktiež by sa aplikoval TP (jeho piata časť), ako je 
to za súčasného stavu. Avšak, v prípade vzájomného uznávania justičných 
rozhodnutí by sa aplikoval len jeden ucelený zákon, nie niekoľko osobit-
ných zákonov, ako je tomu za súčasného stavu. Koniec koncov, je predpo-
klad, že počet osobitných zákonov bude časom pribúdať, nakoľko nástroje 
vzájomného uznávania pribúdajú. 

2.3  Argumenty proti 

(žiadne) 

2.4  Názov 

Pokiaľ ide o navrhovaný kódex, jeho názov by mal odrážať jeho pred-
met a účel. Mohol by sa nazývať napríklad zákon o aplikácii nástrojov 
vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v  trestných veciach 
v EÚ, alebo zákon o postupoch vzájomného uznávania v trestných ve-
ciach v EÚ.25

24 KLIMEK, L.: Základné východiská pre spoluprácu v  trestných veciach a  uznávanie 
a výkon rozhodnutí. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 
ISBN 978-80-8155-017-1, s. 531; KLIMEK, L.: New Law on the European Arrest Warrant 
in the Slovak Republic: Does it fulfil Standards at the Level of the EU? In: European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ISSN 0928-9569, Vol. 20 (2012), 
No. 2, p. 184; KLIMEK, L.: European Arrest Warrant : Dissertation Thesis. Bratislava : 
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, 2013, s. 415.

25 KLIMEK, L.: Základné východiská pre spoluprácu v  trestných veciach a  uznávanie 
a výkon rozhodnutí. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 
ISBN 978-80-8155-017-1, s. 532; KLIMEK, L.: European Arrest Warrant : Dissertation 
Thesis. Bratislava : Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, 2013, s. 416-417.
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2.5  Štruktúra zákona 

Následne, štruktúra zákona by mohla mať tri časti, konkrétne: 

1. Všeobecná časť – upravovala by všeobecné ustanovenia o vzájom-
nom uznávaní justičných rozhodnutí, a  to: predmet zákona, jeho 
účel a ciele; základné ustanovenia o vzájomnom uznávaní – napr. 
povinnosť uznať a  vykonať jednotlivé nástroje v  súlade so Zmlu-
vou o fungovaní EÚ26, vymedzenie/definovanie kľúčových pojmov, 
vzťah zákona k TP, a pod.

2. Osobitná časť – v  samostatných hlavách by upravovala jednotli-
vé nástroje vzájomného uznávania, vrátane procesných postupov; 
vzhľadom na súčasný stav práva EÚ, štruktúra tejto časti zákona by 
mala obsahovať:

-  Hlava I – Európsky zatýkací rozkaz (implementujúca Rámcové roz-
hodnutie 2002/584/SVV o európskom zatykači27), 

- Hlava II – Výmena a  pohyb majetku a  dôkazov (implementujúca 
Rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV o príkaz na zaistenie majetku 
alebo dôkazov v EÚ28 a Rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV o eu-
rópskom príkaze na zabezpečenie dôkazov29), 

26 Justičná spolupráca v  trestných veciach v  EÚ je založená na  zásade vzájomného 
uznávania rozsudkov a  iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov 
a iných právnych predpisov členských štátov – čl. 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ 
v znení Lisabonskej zmluvy. Úradný vestník EÚ, C 83/47, 30. 3. 2010. 

27 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači 
a  postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v  znení Rámcového 
rozhodnutia 2009/299/SVV. Úradný vestník ES, L 190/1, 18. 7. 2002; bližšie pozri: 
KLIMEK, L.: Európsky zatýkací rozkaz. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné 
právo Európskej únie a  jeho vplyv na  právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina  : 
Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-017-1, s. 535 a  nasl.; KLIMEK, L.: European 
Arrest Warrant: Procedural Instrument for Public Order Enforcement in the EU’s Area 
of Freedom, Security and Justice. In: BĚLOHLÁVEK, A. J. et ROZEHNALOVÁ, N. (eds.): 
Czech Yearbook of International Law 2012, Vol. 3. Juris Publishing : New York – 
USA, 2012, ISBN 978-1-57823-272-7, pp. 3-18; KLIMEK, L.: Surrender vs. Extradition: 
A Comparison Focused on Innovations of European Arrest Warrant. In: International 
and Comparative Law Review, Vol. 11 (2011), No. 1, pp. 139-150; KLIMEK, L.: European 
Arrest Warrant : Dissertation Thesis. Bratislava : Fakulta práva Paneurópskej vysokej 
školy, 2013, 499 strán. 

28 Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z  22. júla 2003 o  vykonaní príkazu 
na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ. Úradný vestník EÚ, L 196/45, 2. 8. 2003.

29 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV z  18. decembra 2008 o  európskom 
príkaze na  zabezpečenie dôkazov na  účely získavania predmetov, dokumentov 
a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach. Úradný vestník EÚ, L 350/72, 
30. 12. 2008.
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- Hlava III – Uznávanie finančných sankcií (implementujúca Rámcové 
rozhodnutie 2005/214/SVV o uznávaní peňažných sankcií30), 

- Hlava IV – Uznávanie príkazov na  konfiškácie (implementujúca 
Rámcové rozhodnutie 2006/783/SVV o uznávaní príkazov na kon-
fiškáciu 31), 

- Hlava V – Uznávanie rozsudkov, ktorými sa ukladajú tresty odňatia 
slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody 
(implementujúca Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV o uznávaní 
rozsudkov, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opat-
renia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody32), 

- Hlava VI – Uznávanie rozsudkov a probačných rozhodnutí na účely 
dohľadu nad probačnými opatreniami a  alternatívnymi sankciami 
(implementujúca Rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV o uznávaní 
rozsudkov a probačných rozhodnutí na účely dohľadu nad probač-
nými opatreniami a alternatívnymi sankciami33), 

- Hlava VII – Uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alter-
natíve väzby (implementujúca Rámcové rozhodnutie 2009/829/
SVV o uznávaní rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíve 
väzby34), a 

- Hlava VII – Európsky ochranný príkaz (implementujúca smerni-
cu o EOP); sme toho názoru, že v tejto hlave by mal byť implemne-
tovaný EOP, resp. smernica o  EOP; táto hlava by mala byť legis-
latívnym podkladom pre orgány aplikujúce tento nástroj, a to 
s prihliadnutím na ostatné časti zákona, ako aj na ostatné nástroje 
tejto časti. 

30 Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na peňažné sankcie. Úradný vestník EÚ, L 76/16, 22. 3. 2005.

31 Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu. Úradný vestník EÚ, L 328/59, 24. 
11. 2006.

32 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z  27. novembra 2008 o  uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú 
tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, 
na účely ich výkonu v EÚ. Úradný vestník EÚ, L 327/27, 5. 12. 2008.

33 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z  27. novembra 2008 o  uplatňovaní 
zásady vzájomného uznávania na  rozsudky a  probačné rozhodnutia na  účely 
dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. Úradný vestník 
EÚ, L 337/102, 16. 12. 2008.

34 Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na  rozhodnutia o  opatreniach dohľadu ako alternatíve 
väzby medzi členskými štátmi EÚ. Úradný vestník EÚ, L 294/20, 11. 11. 2009.
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3. Prechodné a záverečné ustanovenia – logicky, pri zavádzaní no-
vého kódexu takéhoto charakteru je žiadúce upraviť otázky ako 
vzťah zákona s predchádzajúcou úpravou, účinnosť zákona a pod. 

Zákon by mal obsahovať aj prílohy. Prvou prílohou by mal byť zo-
znam prebraných právnych aktov EÚ, teda, zoznam rámcových rozhodnu-
tí a smerníc, ktorými boli jednotlivé nástroje predstavené na úrovni EÚ. Ná-
sledne, ďalšími prílohami by mali byť formuláre jednotlivých nástrojov (to 
by nasledovalo už zaužívanú legislatívnu prax), vrátane príloh súvisiacich 
s EOP – formulár EOP a formulár oznámenia o porušení opatrenia prijatého 
na základe EOP.

2.6  Príprava zákona 

Pokiaľ ide o prípravu zákona, nie je potrebné vypracovať úplne nový 
právny predpis. Doposiaľ prijaté právne predpisy by mohli byť podkladom 
pre už zavedené nástroje. Vyžadovalo by sa spracovať všeobecnú časť zá-
kona, v jeho osobitnej časti by bolo potrebné spracovať tie nástroje, ktoré 
doposiaľ neboli zavedené vo vnútroštátnom právnom poriadku. V prípa-
de poslednej tretej časti nie je potrebná rozsiahla úprava, nakoľko išlo by 
o „technické“ otázky. 

2.7 Dopad zákona na  vnútroštátny právny poriadok Slovenskej re-
publiky 

V  neposlednom rade je žiadúce prezentovať dopad zákona na  vnút-
roštátny právny poriadok SR. 

Sme toho názoru, že prezentovaná právna úprava by jednoznačne spre-
hľadnila predmetnú zákonnú úpravu procesných nástrojov vzájomné-
ho uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ a zároveň 
by bola komplexnou normou v podmienkach SR. Okrem toho, vplyvom 
požiadaviek plynúcich z EÚ alebo zo strany aplikačnej praxe, pri novelizácii 
by postačovalo vykonať novelu len jedného právneho predpisu. Mimoriad-
ne veľkým prínosom by bol spôsob zavádzania nových nástrojov – stačilo 
by doplniť ďalšiu hlavu do osobitnej časti už existujúceho zákona, kde by 
boli prijaté záväzky zo strany EÚ. Týmto spôsobom by sa dotvárala „mozaika 
mechanizmu vzájomného uznávania“ v podmienkach SR.35 

35 KLIMEK, L.: Základné východiská pre spoluprácu v  trestných veciach a  uznávanie 
a výkon rozhodnutí. In: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 
ISBN 978-80-8155-017-1, s. 533; KLIMEK, L.: European Arrest Warrant : Dissertation 
Thesis. Bratislava : Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, 2013, s. 419.
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Európsky prístup k ochrane obetí 
obchodovania s ľuďmi

The European Approach to the Protection of Victims 
of Human Trafficking

Lucia Szabanová

Abstrakt 
Obchodovanie s  ľuďmi je negatívnym spoločenským javom, ktorý prešiel už 
dlhým vývojom a o ktorom ani zďaleka nemôžeme tvrdiť, že by bol na kon-
ci. Formy obchodovania s  ľuďmi nadobudli počas jeho existencie rôzne po-
doby, ktorým sa museli prispôsobiť aj nástroje chrániace jeho obete, avšak aj 
napriek tomu naďalej zostáva obchodovanie s  ľuďmi vážnym celosvetovým 
problémom. Nakoľko je problematika obchodovania s ľuďmi rozsiahla, v tom-
to článku sme sa zamerali výlučne na vymedzenie jednotlivých nástrojov, ktoré 
chránia obete obchodovania s ľuďmi v európskom meradle a následne na po-
súdenie ich schopnosti a spôsobilosti poskytnúť dostatočnú a účinnú ochranu 
obetiam obchodovania s ľuďmi.

Kľúčové slová
obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie, nútená práca, prostitúcia, obeť, otroc-
tvo.

Abstract
Human trafficking is a  negative social phenomenon, having passed a  long 
evolution, which still did not reach the end. Even though trafficking in human 
beings during its existence acquired various forms, instuments protecting the 
victims needed to adapt to this development, but human trafficking still rema-
ins a serious global problem. Due to the fact that human trafficking is exten-
sive in its scope, in this article we solely focus on the identification of various 
instruments protecting victims of trafficking at the European level and on the 
assessment of their ability and capacity to provide adequate and effective pro-
tection to the victims of trafficking.

Key words
human trafficking, exploitation, forced labour, prostitution, victim, slavery.
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Úvod

Obchodovanie s ľuďmi nepochybne patrí k zločinom, s ktorými je spo-
jené porušovanie základných ľudských práv jednotlivcov v  súčasnom 
svete: ľudia sú kupovaní a  predávaní, nútení pracovať v  šedej ekonomi-
ke alebo sexpriemysle, často vystavení brutálnemu násiliu. Ojedinelé nie 
sú ani prípady kedy sa obete obchodovania s  ľuďmi ocitnú mimo štátu 
pôvodu, vedú neviditeľný život plný strachu a utrpenia snažiac sa o útek, 
ktorý je znásobený strachom z vyhostenia predstavujúcim reálnu hrozbu 
najmä pre tých, ktorí sa držiavajú v krajine ilegálne. V dôsledku tohto stra-
chu, majú príslušné policjné orgány sťaženú situáciu a páchatelia unikajú 
trestom, čo prispieva k  tomu, že počet obetí obchodovania s  ľuďmi ne-
ustále narastá.. Najnovšie medzinárodné dokumenty sa snažia nárastu če-
liť a to tzv. trojvrstvovou politikou 3-P: protection, prosecution and preven-
tion1, ktorá má obete povzbudiť k tomu, aby svoje vykorisťovanie ohlásili 
príslušným orgánom.

Stručná charakteristika obchodovania s ľuďmi  
a nevyhnutnosť včasnej identifikácie obetí

Obchodovanie s  ľuďmi, ako forma moderného otroctva, hrubo poru-
šuje základné ľudské práva a  je považované za  jeden z  najzávažnejších 
trestných činov na celom svete, ktorý sa však stal veľmi výnosným pre or-
ganizovaný zločin. „Obchod a obchodovanie s  ľuďmi sú vo všeobecnosti 
charakterizované ako vykonávanie kúpy, predaja a zámeny tovaru za úče-
lom získania určitého výtažku. Ich podstata spočíva v tom, že sa zadova-
žuje tovar nie za účelom, aby bol priamo užívaný, ale aby bol so ziskom 
predaný.“2 

Hlavná príčina obchodovania s ľuďmi spočíva najmä v sociálnej zrani-
teľnosti osôb, ktorá je dôsledkom ekonomických a sociálnych faktorov, ako 
sú bieda, diskriminácia, ozbrojených konfliktov, domáce násilie, nefunkč-
né rodiny, osobné podmienky, ako je vek, zdravotný stav alebo postihnu-
tie. Túto zraniteľnosť využívajú medzinárodné zločinecké organizácie k or-
ganizovaniu migrácie a  následne závažným spôsobom vykorisťujú ľudí 
s použitím násilia, hrozieb, vydierania alebo rôznych foriem zneužívania. 

Definícia pojmu „obchodovanie s ľuďmi“ má dlhú politickú a právnu his-
tóriu, ktorá bola odôvodnená mnohými ťažko vyriešiteľnými otázkami v me-
dzinárodnom práve. „Koncept obchodovania s  ľuďmi v  medzinárodnom 

1 V preklade ochrana, stíhanie a prevencia.
2 Čečot, V. et al. Obchodovanie s ľuďmi alebo Otroctvo 21. storočia, Sládkovičovo: Vyso-

ká škola v Sládkovičove, 2013, s. 30
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práve nie je odzrkadlený výlučne v procese, pri ktorom sa jedinec ocitne 
v situácii vykorisťovania, ale zahŕňa aj jeho udržiavanie vo vykorisťovaní.“3 
A nielen to, medzinárodné právo, pri definovaní tohto fenoménu, dlho bo-
jovalo s mnohými problémami napríklad, že k obchodovaniu s ľuďmi do-
chádza pre rôzne konečné ciele (sexuálne služby, nútená práca, odoberanie 
orgánov a pod.) alebo že obchodovanie nemusí mať vždy cezhraničný cha-
rakter, ale môže sa uskutončniť aj v rámci územia jedného štátu. Aj napriek 
skutočnosti, že pojem „obchodovanie s  ľuďmi“ bol používaný v mnohých 
medzinárodných dohovoroch4, až do prijatia Protokolu o prevencii, potlá-
čaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a ďeťmi (ďalej len 
“Palermský protokol”), ktorý dopĺňa Dohovor OSN o boji proti nadnárodné-
mu zločinu 5 medzinárodné právo nepoznalo jeho definíciu. 

Je nepochybné, že osoby, ktoré sa stali predmetom obchodovania 
s ľuďmi potrebujú pomoc a ochranu, ktorej poskytovanie je častokrát sťa-
žené práve cezhraničným charakterom tejto problematiky. V rámci Európ-
skej únie (ďalej len „EÚ“) je obchodovanie s ľuďmi častokrát spájané s ne-
legálnym prisťahovalectvom a  prevádzačstvom, avšak tieto termíny nie 
je možné navzájom zamieňať. Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom, 
ktorý porušuje základné ľudské práva osôb, zatiaľ čo prevádzačstvo je po-
rušením predpisov chrániacich hranice a územnú suveretitu štátu. S po-
ukazom na vyššie uvedené, predtým než sa začneme zaoberať obsahom 
a rozsahom ochrany poskytovanej obetiam obchodovania s ľuďmi, je ne-
vyhnutné sa najskôr vysporiadať s predbežnou otázkou, a teda či je osoba 
obeťou obchodovania s ľuďmi. 

Zodpovedanie tejto otázky má zásadný význam, a to z dôvodu, že bez 
identifikácie osoby, ako obete obchodovania s ľuďmi, nie je možné poskyt-
núť ochranu, ktorá jej ako obeti prináleží. V tejto súvisosti je nevyhnutné 
rozlišovať medzi obchodovaním s ľuďmi a pašovaním migrantov, ktoré je 
článku 3 písm. a)  Protokolu proti pašovaniu migrantov po  súši, po  mori 
a  letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizované-
mu zločinu definované ako sprostredkovanie nelegálneho vstupu do štátu, 
zmluvnej strany, ktorého táto osoba nie je štátnym príslušníkom alebo v ňom 
nemá trvalý pobyt, s cieľom získať priamo alebo nepriamo finančnú alebo inú 
materiálnu výhodu.

3 Gallagher, A. T. The International Law of Human Trafficking, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010, s. 47 

4 Napríklad v  Medzinárodnom dohovore o  potieraný obchodu s  plnoletými žena-
mi alebo Dohovore o potlačovaní obchodu s  ľuďmi a vykorisťovania prostitúciou 
druhých osôb.

5 Bol ratifikovaný Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2004 a je uverejnený 
v Zbierke zákonov pod č. 34/2005 Z.z.
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Dichotómia medzi obchodovaním s ľuďmi a ich „pašovaním“ je postave-
ná na nasledovnom základe. V prvom rade pašovanie na rozdiel od obcho-
dovania s ľuďmi nie je spojené s donucovaním alebo podvodným konaním, 
nakoľko je prevádzačstvo spojené so zložkou dobrovoľnosti na strane pašo-
vaných. Ďalej „služby prevádzačov“ sa prevedením na územie ich destinácie 
končia, zatiaľ čo obchodovanie s ľuďmi sa vykonáva za účelom následného 
vykorisťovania, ktoré sa obvykle začína v cieľovej krajine. Prevádzačstvo má 
nevyhnutne cezhraničný charakter avšak obchodovanie s ľuďmi sa uskutoč-
ňuje tak vo vnútri štátu, ako aj za jeho hranicami, zatiaľ čo prevádzačstvo je 
vždy spojené s ilegálnym vstupom do cudzej krajiny. Musíme však pripustiť, 
že časté sú aj také prípady, v ktorých obete obchodovania nemajú povolenie 
na vstup do krajiny, ako aj prípady, kedy obete obchodovania s ľuďmi vstú-
pia do cieľovej krajiny na základe platného pasu alebo víza a až následne sa 
ich pobyt stane ilegálnym. Ná zaklade vyššie uvedeného môžeme konštato-
vať, že „základny element prevádzačstva je založený na konaní uľahčujúcom 
ilegálny vstup do cieľovej krajiny“6 , zatiaľ čo obchodovanie s ľuďmi je zloži-
tejší pojem „spojený s konaniami zahrňujúcimi vykorisťovanie ľudí“7. 

Aj napriek uvedenému objasneniu rozdielnosti týchto dvoch často za-
mieňaných pojmov, je viktimizácia obetí obchodovania s ľuďmi v praxi ne-
ustále pretrvávajúcim problémom. Avšak akonáhle je osoba identifikova-
ná ako obeť obchodovania s ľuďmi prináleží jej ochrana, ktorá je upravená 
v mnohých medzinárodných, ako aj európskych dokumentoch. 

Nástroje ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  
na pôde Rady Európy

Rada Európy, ako medzivládna organizácia združujúca 47 európskych 
štátov, vrátane všetkých členských štátov Európskej únie, je jednou z hlav-
ných európskych inštitúcii zameraných na  ochranu a  podporu zachová-
vania a  udržiavania ľudských práv. Vzhľadom k  tomu, že obchodovanie 
s ľuďmi je neoddeliteľne spojené s porušovaním základných ľudských práv 
a slobôd, aj Rada Európy sa snaží proti tomuto problému bojovať.

Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

K  najobsiahlejším nástrojom zameraným na  boj proti obchodovaniu 
s  ľuďmi v  Európe nepochybne patrí Dohovor Rady Európy o  boji proti 

6 Obokata, T. Smuggling of Human Beings from Human Rights Perspective: Obligations 
of Non-state and State Actors under International Human Rights Law, In: International 
Journal of Refugee Law, vol. 17 (2), 2005, s. 394 – 397

7 Kyle, D., Dale, J. Smuggling the State Back in: Agents of Human Smuggling Reconside-
red, In: Global Human Smuggling Comparative Perspectives, 2001, s. 32
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obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len „Európsky dohovor“), ktorý obsahuje pod-
robné ustanovenia týkajúce sa pomoci, ochrany a podpory obetí obcho-
dovania s ľuďmi. Európsky dohovor bol prijatý krátko na to, ako nadobudol 
účinnosť Palermský protokol. Úzke spojenie medzi týmito dvoma inštru-
mentmi zameranými na boj proti obchodovania s ľuďmi, je dokonca pria-
mo vyjadrené v preambule Európskeho dohovoru, ktorý bol prijatý „ako 
prostriedok zvyšovania pridanej hodnoty režimu, ktorý je uznaný ako me-
dzinárodný minimálny štandard.“8

Aj napriek skutočnosti, že porovnávanie týchto dvoch nástrojov nie je, 
vzhľadom na regionálny charakter Európskeho dohovoru, účelné, Palerm-
ský protokol je vo svojej podstate zameraný najmä na prevenciu obchodu 
s  ľuďmi a postih jej páchateľov, zatiaľ čo „garancia práv a ochrana osôb, 
ktoré sa stali predmetom obchodovania s ľuďmi je ponechaná na rozhod-
nutí toho ktorého cieľového štátu“9. Aj napriek mnohým kritickým pohľa-
dom10 týkajúcich sa jeho efektívnosti pri riešení problematiky obchodova-
nia s ľuďmi, Palermský protokol predstavuje základný pilier, na ktorom je 
následne budovaný boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrana jeho obetí. 

Vyššie uvedené potvrdzuje aj Dôvodová správa k Európskemu doho-
voru, ktorá v bode 46 uvádza, že hlavnou pridanou hodnotou tohto doho-
voru vo vzťahu k medzinárodným nástrojom je práve jeho ľudsko-právny 
pohľad a jeho zameranie na ochranu obetí. S poukazom na ustanovenie 
článku 1 bod 1 Európskeho dohovoru sa tento sústreďuje na  ochranu 
a prevenciu, ako aj trestné stíhanie páchateľov a medznárodnú spoluprá-
cu pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi a „uplatňuje sa na všetky formy ob-
chodovania s ľuďmi, či už národné alebo medzinárodné, spojené alebo ne-
spojené s organizovaným zločinom“11.

S ohľadom na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, sa Európsky doho-
vor prvýkrát zaoberá problémom identifikácie obetí, ktorá (ako už bolo 
vyššie uvedené) je nevyhnutným predpokladom na to, aby osobe, ktorá 
sa stala predmetom obchodovania mohli byť priznané práva zakotvené 
8 Gallagher, A. T. The International Law of Human Trafficking, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010, s. 174
9 Zalewski, A. Migrants for Sale: The International Failure to Address Contemporary Hu-

man Trafficking, In: Suffolk Transnational Law Review, 2005, s. 131
10 Kritika Palermského protokolu je postavená hlavne na  kladení veľkého dôrazu 

na potlačenie krimininality, ktorá je však na úkor ochrany obetí obchodovania s ľuď-
mi, ktoré nie sú napríklad výslovne chránené pred trestmi za činnosti, ktoré v dô-
sledku toho, že sa stali predmetom obchodovania s ľuďmi, boli nútení vykonávať. 
Palermský protokol taktiež neposkytuje dostatočnú ochrnau pred okamžitým vy-
hostením z územia štátu, v ktorom sa obete ocitli.

11 článok 2 Euróskeho dohovoru
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v tomto dohovore. Každá zmluvná strana Európskeho dohovoru, je záro-
veň povinná zabezpečiť „že ak majú príslušné orgány dôvod domnievať 
sa, že osoba bola obeťou obchodovania s  ľuďmi, táto osoba nebude vy-
hostená z jej územia, pokiaľ príslušné orgány neukončili identifikačný po-
stup obete trestného činu“12. Na tento účel majú zmluvné strany Európske-
ho dohovoru povinnosť jednak zabezpečiť svojim orgánom osoby, ktoré 
sú vyškolené a kvalifikované na predchádzanie a boj proti obchodovaniu 
s  ľuďmi, ako aj vzájomnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi navzá-
jom, ako aj s podpornými organizáciami.

Od momentu ako bola obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaná Eu-
rópsky dohovor zaväzuje zmluvné strany na to, aby jej poskytli všetku po-
trebnú pomoc pri jej fyzickom, psychologickom a spoločenskom zo-
tavení, ktoré zahŕňa prinajmenšom primerané a  bezpečné ubytovanie, 
psychologickú a materiálnu pomoc, prístup k zdravotnej starostlivosti, pre-
kladateľské a tlmočnícke služby, poradenstvo a informácie o ich právach, 
asistenciu pri uplatňovaní ich práv a záujmov v trestnom konaní, a prístup 
k vzdelaniu detí. Významným krokom vpred je skutočnosť, že tieto základ-
né ochranné opatrenia nie sú podmienené ochotou resp. neochotou obe-
te spolupracovať ako svedok pri vyšetrovaní. Uvedené ochranné opatrenia 
riešia hlavné problémy, s ktorými sa obete obchodovania s ľuďmi obvykle 
stretli – nedostatok informácii o svojich právach, problémy so zdravotnou 
starostlivosťou a bezpečným ubytovaním. V tejto súvislosti je obetiam tak-
tiež priznané právo na odškodnenie od páchateľov a právo na bezplat-
nú právnu pomoc za podmienok ustanovených vnútroštátnym právnym 
poriadkom.

Európsky dohovor v článku 13 zároveň poskytuje osobám, u ktorých 
sa možno domnievať, že sú obeťami obchodovania s  ľuďmi tzv. lehotu 
na zotavenie a reflexiu v rozsahu najmenej 30 dní, ktorá má slúžiť na zo-
tavenie sa a vymanenie vplyvu páchateľov, k prijatiu rozhodnutia o spo-
lupráci s  príslušnými orgánmi, pričom počas tejto lehoty môžu dotknu-
té osoby zotrvať na území tej ktorej zmluvnej strany. Na konci lehoty má 
zmluvná strana v zmysle článku 14 ods. 1 povinnosť vydať obnoviteľné 
povolenie na pobyt obetiam, v prípade ak sa príslušný orgán domnieva, 
že ich pobyt je potrebný buď z dôvodu ich osobnej situácie alebo na účely 
ich spolupráce s orgánmi činnými v  trestnom konaní. Vzhľadom na sku-
točnosť, že rozhodnutie o jeho vydaní závisí od voľnej úvahy príslušného 
orgánu, hodnotíme toto „zdanlivo obligatórne ustanovenie“ pre ochranu 
obetí za nedostačujúce, ktoré sa tým dostávajú do neistej situácie a posta-
venia bez možnosti sa brániť (napríklad podať voči rozhodnutiu opravný 

12 článok 10 ods. 2 Európskeho dohovoru
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prostriedok). Európsky dohovor bližšie nešpecifikuje žiadne limity obme-
dzujúce dĺžku povolenia na pobyt, iba zaručuje možnosť jeho obnoviteľ-
nosti, pričom „neobnovenie alebo zrušenie povolenia na  pobyt je pred-
metom podmienok ustanovených vnútroštátnym právnym poriadkom 
zmluvnej strany“13. Ani ustanovenie článku 16 ods. 2 Európskeho doho-
voru, v zmysle ktorého zmluvná strana vráti obete inému štátu (spravidla 
štátu, ktorého obeť je štátnym občanom alebo v ktorom má obeť trvalý 
pobyt) má jej návrat vykonať s náležitým ohľadom na práva, bezpeč-
nosť a dôstojnosť tejto osoby, ale najmä prednostne na báze dobro-
voľnosti, obeti istotu nezaručuje. 

S  poukazom na  vyššie uvedené považujeme zmienené ustanovenie 
za problematické, a to najmä z dôvodu, že v prípadoch kedy obeť nedispo-
nuje atribútom „užitočnosti na účely vyšetrovania“ je zmluvným stranám 
ponechaná možnosť voľnej úvahy ohľadom závažnosti osobnej situácie 
obete a jej potreby zotrvať na území štátu, v ktorom sa v dôsledku obcho-
dovania ocitla. Domnievame sa, že najmä v týchto prípadoch by sa obeti 
mala poskytnúť možnosť voľby ohľadom toho, či sa chce vrátiť do štátu pô-
vodu, resp. jej garantovať dlhšiu dobu na zotavenie sa. V opačnom prípade 
môže dochádzať k situáciám, kedy si príslušné orgány budú ustanovenie 
článku 14 ods. 1 písm a) Euróspkeho dohovoru interpretovať reštriktívne 
a dospejú k záveru, že v prípade absencie atribútu „užitočnosti“ pre trest-
né konanie, riziko ktorému budú obete obchodovania s ľuďmi vystavené 
v štáte, v ktorom sa v dôsledku obchodovania s ľuďmi ocitli, nebude väčšie 
než to, ktorému budú čeliť ak sa vrátia do štátu pôvodu.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd –  
doplnková ochrana ?

Európsky dohovor ratifikovalo štyridsať (40) štátov Rady Európy, z cel-
kového počtu štyridsaťsedem (47), zatiaľ čo ratifikácia Dohovoru o ochra-
ne ľudských práv, je podmienkou členstva v  Rade Európy. Pred prijatím 
Európskeho dohovoru však neexistoval dokument, ktorý by bol výslovne 
zameraný na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ani ktorý túto problematiku 
aspoň okrajovo „spomenul“.

Európsky súd pre ľudské práva tak musel vypĺňať medzery, ktoré vznik-
li z dôvodu tejto absencie, a teda vyriešiť otázku či obchodovanie s ľuďmi 
spadá pod sféru základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú obsiahnuté 
v  Dohovore o  ochrane ľudských práv. Ustanovenie, ktoré má k  podstate 
obchodovania s ľuďmi najbližšie je článok 4 Dohovoru o ochrane ľudských 

13 článok 14 ods. 2 Európskeho dohovoru
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práv v zmysle ktorého „nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníc-
tve“14 a „od nikoho sa nebude vyžadovať, aby vykonával nútené alebo po-
vinné práce“15, s následným negatívnym vymedzením pojmu nútená alebo 
povinná práca. Nakoľko obchodovanie s ľuďmi malo ďaleko širší rozsah než 
ten, ktorý upravuje článok 4 Dohovoru, vytvoril sa stav, kedy sa obetiam 
iných foriem obchodovania s ľuďmi, než tých, ktoré sú obsiahnuté v článku 
4 Dohovoru o ochrane ľudských práv, neposkytovala ochrana.

S poukazom na predchádzajúcu judikatúru Európskeho súdu pre ľud-
ské práva (ďalej len „ESĽP“), v ktorej ESĽP interpretoval článok 4 vo svetle 
existujúcich medznárodných dokumentov, ktorými vyplnil existujúce me-
dzery Dohovoru o ochrane ľudských práv 16, postupoval ESĽP obdobne aj 
v prípade Rantsev v. Cyprus a Rusko17, v ktorom EĽSP dospel k záveru, že „ob-
chodovanie s ľuďmi je, vzhľadom na svoju podstatu spočívajúcu vo vyko-
risťovaní, založené na výkone právomocí, viažuce sa k vlastníckemu právu. 
S ľuďmi sa zaobchádza ako komoditami, ktoré sú kupované a predávané 
a  využívané na  nútené práce, častokrát bez nároku alebo za  veľmi malý 
nárok na  odmenu, zvyčajne v  sexuálnom priemysle. Je taktiež spojené 
s úzkym dohľadom nad činosťou obetí, ktorých sloboda pohybu je často-
krát obmedzená. Zahŕňa taktiež použitie násilia a  vyhrážania vo vzťahu 
k obetiam, ktoré žijú a pracujú za veľmi nepriaznivých podmienok. Z uve-
dených dôvodov obchodovanie s  ľuďmi samo o  sebe, tak ako je vyme-
dzené v zmysle článku 3(a) Palermského protokolu a článku 4(a) Európske-
ho dohovoru, spadá do rámca pôsobnosti článku 4 Dohovoru o ochrane 

14 bod 1 článku 4
15 bod 2 článku 4
16 V prípade Van der Mussele v. Belgické kráľovstvo, ESĽP na interpretáciu článku 4 pod-

porne použil medzinárodné dohovory ILO, a to z dôvodu, že článok 4 síce zakazuje 
nútenú prácu zakazuje ale jej definíciu neposkytuje. Rovnako to bolo aj v prípade 
Siliadin v. Francúzsko, v ktorom sa ESĽP pri interpretácií otroctva a nevoľníctva vy-
chádzal z Dohovoru o otroctve.

17 V tomto prípade išlo o ruskú štátnu príslušníčku, ktorá prišla na územie štátu Cyprus 
na umelecké víza (vo všeobecnosti využívané na účely nútenej prostitúcie v noč-
ných kluboch), ktorá ušla z nočného podniku v ktorom pracovala, avšak jej „zamest-
návatelia“ ju našli a odovzdali príslušným policajných orgánom, za účelom jej de-
portácie pre porušenie vízových podmienok. Niekoľko hodín strávila na policajnej 
stanici, a  keďže ju nechceli vyhostiť, kontaktovali jej „zamestnávateľov“, aby si ju 
prišli vyzdvihnúť. O niekoľko hodín ju polícia našla mŕtvu na chodníku pred byto-
vým domom jedného z dotknutých mužov. Sťažovateľ p. Rantsev sa sťažoval naj-
mä na  zanedbanie povinnosti vyšetriť obvinenia z  obchodovania s  ľuďmi, ktoré 
malo za následok smrť jeho dcéry, ako aj zlyhanie cyperských orgánov poskytnúť jej 
dostatočnú ochranu.

Európsky prístup k ochrane obetí obchodovania s ľuďmi
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ľudských práv.“18 V neposlednom rade ESĽP ďalej dospel k záveru, že „štáty 
nesmú nechať (osobu, ktorá je obeťou v dôsledku porušenia článku 4 Do-
hovoru o ochrane ľudských práv) nechránenú alebo ju vrátiť do situácie, 
v ktorej by opäť bola vystavená obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu“19.

ESĽP tak prostredníctvom judikatúry zabezpečil, aby obetiam obcho-
dovania s ľuďmi bola poskytovaná ochrana aj v zmysle Dohovoru o ochra-
ne ľudských práv, a to aj v období pred účinnosťou Európskeho dohovoru, 
ako aj za jeho účinnosti vo vzťahu k štátom, ktoré Európsky dohovor ešte 
neratifikovali. Uvedenou judikatúrou sa dosiahol stav, kedy všetky členské 
štáty Rady Európy poskytujú ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi, a to 
v rozsahu minimálneho štandardu ochrany, ktorý je predpokladaný Doho-
vorom o ochrane ľudských práv.

Európska únia a prínos Smernice Európskeho parlamentu  
a Rady 2011/36/EÚ 

V posledných rokoch EÚ zintenzívnila svoje úsilie sa účinnejšie vyspo-
riadať s viacerými problémami týkajúcimi sa problematiky obchodovania 
s  ľuďmi. „Obchodovanie s  ľuďmi je výslovne zakázané v článku 5 Charty 
základných práv Európskej únie. Politický záväzok na úrovni EÚ vo vzťa-
hu k riešeniu problému obchodovania s ľuďmi sa odráža vo veľkom počte 
opatrení, iniciatív a finančných programov v tejto oblasti, a to tak v rámci 
EÚ ako takej, ako aj vo vzťahu k tretím krajinám.“20

Významný krok vpred spočíval v  prijatí Smernice Európskeho parla-
mentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti 
nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové roz-
hodnutie Rady 2002/629/SVV (ďalej len „Smernica“), ktorá má v porovnaní 
s predchádzajúcimi nástrojmi EÚ potenciál zaznamenať podstatný prog-
res v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a to nielen v oblasti trestného stí-
hania a penalizácie páchateľov, ale aj ochrany obetí. Jej cieľom je vytvoriť 
pevnejší rámec a posilniť EÚ pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

S  poukazom na  ustanovenie článku 21 Smernice bola táto prijímaná 
za účelom nahradenia Rámcového rozhodnutia Rady 2002/629/JHA, a to 
najmä z dôvodu, že ustanovenia Rámcového rozhodnutia Rady 2002/629/
JHA sa stali v porovnaní s ustanoveniami Európskeho dohovoru obsolétne. 
Je všeobecne známe, že aj napriek mnohosti právnych nástrojov určených 
18 body 281 a 282 rozsudku Rantsev v. Cyprus a Rusko
19 Bod 271 rozsudku Rantsev v. Cyprus a Rusko
20 The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, 

s. 3, Dostupné na: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/traffic-
king_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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na boj proti obchodovaniu s  ľuďmi na európskej a medzinárodnej úrov-
ni, ich obraz nie je ani zďaleka jasný. Vzhľadom k tomu, že Rámcové roz-
hodnutie nemalo predpokladaný úspech, Smernica si za svoj hlavný cieľ 
stanovila vytvoriť efektívnejší a integrovanejší holistický prístup „s cieľom 
reagovať na najnovšie trendy vývoja v obchodovaní s  ľuďmi“21, a to pro-
stredníctvom opatrení podporujúcich prevenciu, ochranu a trestné stíha-
nie. „V Smernici sa uznáva rodovo špecifický fenomén obchodovania, ako 
aj skutočnosť, že so ženami a s mužmi sa často obchoduje na rôzne úče-
ly“22 a uplatňuje sa v nej ľudsko-právny prístup, v ktorom je hlavná priori-
ta prisudzovaná práve ochrane obetí, s osobitným prístupom venovaným 
zraniteľným skupinám, akými sú najmä deti.

Rozšírenie definície obchodovania s ľuďmi  
o nové formy vykorisťovania

Definícia obchodovania s ľuďmi obsiahnutá v článku 2 Smernice pred-
stavuje isté zlepšenia oproti definíciám, ktoré poskytujú napríklad Palerm-
ský protokol alebo Európsky dohovor, a dokonca aj Rámcové rozhodnutie. 
Trestnými činmi sa tak v zmysle článku 2 ods. 1 Smernice považujú nasle-
dovné skutky: zlákanie, preprava, presun, ukrývanie alebo prevzatie osôb 
vrátane výmeny alebo odovzdania kontroly nad týmito osobami na úče-
ly vykorisťovania, a  to prostredníctvom donucovania, únosu, podvodu, 
klamstva, zneužitia moci alebo zraniteľného postavenia23, alebo odovzdá-
vania či prijímania platieb alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby ma-
júcej kontrolu nad inou osobou. Vykorisťovanie v zmysle článku 2 ods. 3 
Smernice zahŕňa prinajmenšom zneužívanie iných osôb na prostitúciu ale-
bo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vráta-
ne žobrania, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo 
zneužívanie na trestnú činnosť, alebo odoberanie orgánov. Uvedená de-
finícia vychádza z  Palermského protokolu, avšak prináša nové formy vy-
korisťovania ako žobranie alebo zneužívanie na trestnú činnosť. Smernica 
taktiež stanovuje, že súhlas obete obchodovania s ľuďmi, či už zamýšľaný 
alebo skutočný, s vykorisťovaním je nepodstatný. Detským obetiam sa na-
viac poskytuje vyšší stupeň ochrany, s poukazom na to, že ak sa konanie 
uvedené v odseku 1 týka dieťaťa, považuje sa toto konanie za trestný čin 
obchodovania s ľuďmi aj vtedy, ak nebol použitý žiadny zo spôsobov uve-
dených v bode 1 článku 2 Smernice. 

21 Smernica, bod 10 preambuly
22 Smernica, bod 3 preambuly
23 Definícia zraniteľného postavenia je upravená v článku 2 ods. 2 Smernice a to tak, že 

osoba sa nachádza v zraniteľnom postavení, keď nemá inú reálnu alebo prijateľnú 
možnosť, než sa podrobiť súvisiacemu zneužitiu.
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Nestíhanie obete alebo neuplatňovanie trestov voči obeti

Klauzula o nestíhaní obetí alebo neuplatňovaní trestov voči obeti patrí 
k rozhodujúcim pilierom Smernice, na ktorých stojí jej ľudsko-právny prí-
stup, zameriavajúci sa na  zraniteľnosť obetí a  uznávajúci, že tieto osoby 
mohli byť donútené spáchať trestný čin alebo byť na trestnej činnosti ne-
dobrovoľne zapojené. V  tejto súvislosti majú členské štáty EÚ prijať „po-
trebné opatrenia na  zabezpečenie toho, aby ich príslušné vnútroštátne 
orgány boli oprávnené trestne nestíhať alebo neukladať obetiam obcho-
dovania s ľuďmi tresty za ich účasť na trestnej činnosti, ak boli k páchaniu 
tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že boli vystave-
né ktorémukoľvek zo skutkov uvedených v článku 2.“24 

Ochrana a podpora obetí obchodovania s ľuďmi

Jedným z hlavných cieľov Smernice, odhliadnuc od prevencie a potre-
by trestného stíhania páchateľov, je práve ochrana obetí obchodovania 
s ľuďmi, ktorú je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:

a) všeobecná pomoc a podpora obetí (článok 11 Smernice)

b) ochrana obetí počas vyšetrovania a  trestného konania (článok 12 
Smernice)

c) pomoc a  podpora detským obetiam (článok 13 až 15 Smernice), 
s osobitnou úpravou detských obetí bez sprievodu (článok 16 Smer-
nice).

V oblasti všeobecnej pomoci a podpory obetí obchodovania s  ľuďmi 
ukladá Smernica členským štátom EÚ, aby prijali potrebné opatrenia, kto-
rými sa zabezpečí:

- aby sa obetiam poskytla pomoc podpora pred začatím trestné-
ho konania, počas neho a  primeraný čas po  jeho skončení s  cie-
ľom umožniť im výkon práv stanovených v  rámcovom rozhodnu-
tí 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní a v Smernici, 
pričom pomoc a podpora má byť poskytnutá bezodkladne po tom, 
ako príslušné orgány zistia, že osoba mohla byť obeťou trestných či-
nov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi. V oboch prípadoch má byť 
splnená podmienka obojstranného súhlasu a informovanosti, zahŕ-
ňajúcu aspoň takú životnú úroveň obetí, ktorá im umožní uspoko-
jovať základné životné potreby (vhodné a bezpečné ubytovanie, le-
kárske ošetrenie, psychologickú pomoc, poradenstvo a informácie, 
prekladateľské a tlmočnícke služby);

24 článok 8 Smernice
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- aby pomoc a podpora neboli podmienené jej ochotou spolupraco-
vať na vyšetrovaní trestného činu a trestnom konaní;

- zavedenie vhodných mechanizmov na  včasnú identifikáciu obe-
tí a následnom poskytnutí pomoci, a to v spolupráci s príslušnými 
podpornými organizáciami.

V  rámci ochrany obetí obchodovania s  ľuďmi počas vyšetrovania 
a trestného konania majú členské štáty zabezpečiť:

- aby bol obetiam obchodovania s  ľuďmi bezodkladne poskytnutý 
prístup k právnemu poradenstvu a právnemu zastupovaniu, a to aj 
na účely uplatnenia nároku na náhradu škody. Za predpokladu, že 
obeť nemá dostatočné finančné prostriedky, právne poradenstvo 
a zastupovanie majú byť poskytnuté bezplatne;

- aby obete obchodovania s  ľuďmi dostali náležitú ochranu na zák-
lade individuálneho posúdenia rizika, ako aj prístup k programom 
ochrany svedkov alebo iným podobným opatreniam;

- osobitné zaobchádzanie s obeťami obchodovania s  ľuďmi, aby sa 
predišlo ich sekundárnej viktimizácii, a aby sa predišlo zbytočnému 
opakovaniu výsluchov v  priebehu vyšetrovania a  trestného kona-
nia, vizuálnemu kontaktu obetí s obžalovaným, a to aj v priebehu 
výpovede, výpovedi na  verejnom pojednávaní a  zbytočnému kla-
deniu otázok týkajúcich sa súkromného života. 

Detským obetiam sa má okrem pomoci a ochrany, ktorá sa má zabez-
pečiť každej obeti obchodovania s  ľuďmi, zabezpečiť osobitná ochrana, 
zohľadňujúca najlepší záujem dieťaťa. Členských štátom sa ukladá povin-
nosť zabezpečiť, aby „v prípade, ak vek osoby, ktorá je obeťou obchodo-
vania s  ľuďmi, nie je istý a existujú dôvody domnievať sa, že táto osoba 
je dieťaťom, takáto osoba sa pokladala za dieťa v záujme toho, aby sa jej 
mohla bezodkladne poskytnúť pomoc, podpora a ochrana v súlade s člán-
kami 13 a 15.“25

Osobitná ochrana poskytovaná detským obetiam sa má poskytovať 
„na základe konkrétneho posúdenia osobitných okolností každej jednot-
livej detskej obete pri riadnom zohľadnení ich názorov, potrieb a  obáv 
s cieľom nájsť trvalé riešenie pre dieťa.“26 V rámci ochrany detských obe-
tí obchodovania s ľuďmi počas vyšetrovania a trestného konania má byť 
najmä zabezpečené, aby bola detská obeť vypočutá bez neodôvodnené-
ho odkladu hneď, ako boli predmetné skutočnosti oznámené príslušným 

25 článok 13 ods. 2 Smernice
26 článok 14 ods. 1 Smernice
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orgánom, a v prípade potreby odborníkmi, vyškolenými na tento účel. Po-
čet vypočúvaní by mal byť čo možno najmenší a vypočúvania by sa vyko-
návať iba vtedy, ak je to výslovne nevyhnutné na účely vyšetrovania trest-
ných činov a trestného konania. S poukazom na možný nepriaznivý vplyv 
vypočúvania detských obetí majú členské štáty EÚ zabezpečiť, aby pri vy-
počúvaní detskej obete či svedka v detskom veku mohol byť zhotovený 
videozáznam, ktorý by bol použitý ako dôkaz v súdnom konaní.

Na úrovni EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, v porovna-
ní s Rámcovým rozhodnutím Rady 2002/629/JHA, Smernica nepochybne 
znamená krok vpred. Smernica zlepšuje pravidlá pre stíhanie obchodní-
kov s ľuďmi, ponúka vyššiu úroveň ochrany pre obete a zavádza opatre-
nia na predchádzanie obchodovaniu s  ľuďmi. Otázkou však ostáva, na-
koľko bude schopná zaviesť účinný systém pre boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi. 

Efektívnosť Smernice v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty EÚ boli povinné implemen-
tovať Smernicu najneskôr do 6. apríla 2013, je ešte pomerne skoro hod-
notiť jej efektívnosť. Pridaná hodnota Smernice však nepochybne spočíva 
najmä v  širšej a  konsolidovanejšej definícii obchodovania s  ľuďmi, ktorá 
rozšírila jednotlivé formy vykorisťovania, a  síce o  žobranie a  odoberanie 
orgánov. Aj napriek skutočnosti, že oceňujeme snahu EÚ bojovať v oblasti 
obchodovaniu s ľuďmi, boj prostredníctvom ustanovení Smernice hodno-
tíme ako nedostatočný. 

Ku kľúčovým bodom tejto Smernice nepochybne patrí článok 8 zavá-
dzajúci nestíhanie obetí alebo neuplatňovanie trestov voči obeti. Uvede-
né ustanovenie je potvrdením ľudsko-právneho prístupu so zameraním 
na zraniteľnosť obetí, uznávajúc, že mohli byť k spáchaniu trestného činu 
donútení a  do  trestnej činnosti nedobrovoľne zapojení. Aj napriek jeho 
zásadnému významu, má toto ustanovenie významné nedostatky. Dikcia 
ustanovenia článku 8 Smernice27 poskytuje členským štátom EÚ veľkú voľ-
nosť pri jeho implementácii do vnútroštátneho poriadku, nakoľko ani ne-
stanovuje pre členské štáty EÚ žiadne bližšie kritéria vo vzťahu k nestíha-
teľnosti.

27 V  zmysle článku 8 Smernice členské štáty v  súlade so základnými zásadami svojich 
právnych poriadkov prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné 
vnútroštátne orgány boli oprávnené trestne nestíhať alebo neukladať obetiam obcho-
dovania s ľuďmi tresty za ich účasť na trestnej činnosti, ak boli k páchaniu tejto trestnej 
činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že boli vystavené ktorémukoľvek zo skut-
kov uvedených v článku 2.
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Silu uvedeného ustanovenia môžeme porovnať s  ustanovením článku 
26 Európskeho dohovoru28, a na základe tohto porovnania dospejeme k zá-
veru, že oba prostriedky disponujú nedostatočnou silou na to, aby zaviedli 
nestíhateľnosť a netrestanie obetí obchodovania s ľuďmi. Zabezpečujú totiž 
iba možnosť nestíhateľnosti, ale neukladajú povinnosť nestíhať. Výsledkom 
čoho je, možnosť voľby členských štátov Rady Európy netrestanie zaviesť 
alebo nie, a v prípade členských štátov EÚ možnosť voľby rozsahu a pod-
mienok nestíhateľnosti. S poukazom na vyššie uvedené sa preto domnieva-
me, že ustanovenie článku 8 Smernice nedisponuje dostatočnou silou, na to 
aby bol v jednotlivých členských štátoch EÚ účinne zavedený tak, aby mali 
obete obchodovania s ľuďmi zabezpečenú rovnakú ochranu. Slovenská re-
publika v súvislosti s vyššie uvedeným prijala zákon č. 204/2013 Z.z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Povinnosť prijať opatrenia vo vzťahu k nestíhateľnosti a nestrestaní 
obetí obchodovania s ľuďmi bola touto novelou vyriešená tak, že bola dopl-
nená podmienka upustenia od potrestania. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 
1 písm. b Trestného zákona tak od  potrestania páchateľa prečinu, ak ním 
nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, možno upustiť, ak pre-
čin, spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spá-
chaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho 
zneužívania podľa § 201 až 202, alebo trestný čin výroby detskej pornografie 
podľa § 368. Tento spôsob vysporiadania sa s vyššie uvedeným záväzkom 
považujeme za veľmi limitujúci, a to najmä z dôvodu, že je obmedzený ne-
spôsobením smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví.

K  ďalšiemu nedostatku tejto Smernice patrí nejednoznačnosť člán-
ku 11 ods. 1 Smernice, ktorý ukladá členským štátom EÚ prijať opatrenia 
na zabezpečenie podpory a pomoci pred začatím trestného stíhania, po-
čas neho a primeraný čas po jeho skončení. Európsky dohovor v článku 
13 ods. 1 stanovuje, že dĺžka lehoty na zotavenie a reflexiu predstavuje naj-
menej 30 dní. S prihliadnutím na skutočnosť, že oba dokumenty je nevy-
hnutné aplikovať v praxi vo vzájomnej súvislosti, nehrozí že by sa vyskytla 
situácia, kedy by členský štát EÚ obišiel článok 13 Európskeho dohovo-
ru, a poskytol by obetiam kratšiu lehotu na zotavenie. Kritiku voči tomuto 
ustanoveniu možno ďalej vzniesť vo vzťahu k  tomu, že Smernica bližšie 
nestanovuje, čo sa stane s obeťami obchodovania s ľuďmi, keď „primeraný 
čas“, počas ktorého majú členské štáty EÚ poskytovať pomoc a podporu 
týmto obetiam, uplynie.

28 V zmysle článku 26 Európskeho dohovoru každá zmluvná strana v súlade so základ-
nými zásadami svojho právneho poriadku ustanoví možnosť neukladania trestov obe-
tiam za ich zapojenie do nezákonnej činnosti, v miere, v ktorej k tomu boli prinútené.
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Ďalším nedostatkom, ktorý obdobne tkvie v nejednoznačnosti pojmov, 
je vyjadrený v článku 11 ods. 2 Smernice, v zmysle ktorého sa má obetiam 
poskytnúť pomoc a  podpora bezodkladne po  tom, ako príslušné orgá-
ny získajú odôvodnenú indíciu, že sa osoba stala obeťou obchodovania 
s  ľuďmi. Slovné spojenie „odôvodnená indícia“ je pomerne vágne a jeho 
význam sa s plynutím času môže meniť podľa toho, čo budú príslušné or-
gány jednotlivých členských štátov EÚ považovať za odôvodnené.

V neposlednom rade, odkaz na Smernicu Rady 2004/81/ES29, obsiah-
nutý v článku 11 ods. 6 Smernice potvrdzujúci jeden z hlavných cieľov EÚ, 
a síce poskytnúť ochranu aj obetiam, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín, vychádza zo všeobecného cieľa posilnenia vonkajších rozmerov EÚ. 
Smernica zdôrazňuje, že so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa sta-
li predmetom obchodovania s ľuďmi sa má zaobchádzať rovnako ako s ob-
čanmi EÚ, a teda ochrana a podpora by mala byť bezpodmienečná a po-
skytnutá všetkým obetiam, vrátane tých, ktoré sa na území EÚ zdržiavajú 
neoprávnene. Smernica však nedopĺňa žiadne ďalšie pravidlá, ktoré by 
zlepšili postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín. Smernica síce odka-
zuje na Smernicu 2004/81/ES, avšak tento odkaz nie je dostatočne určitý 
a jasný. Je nesporné, že spolupráca s tretími krajinami si vyžaduje dôklad-
né a konkrétne kroky a opatrenia, avšak s poukazom na vyššie uvedené 
je diskutabilné, či je Smernica v tomto smere naozaj spôsobilá ponúknuť 
efektívne mechanizmy pre riešenie prípadov obchodovania s ľuďmi, ktoré 
vznikli mimo EÚ. 

Za veľký nedostatok taktiež považujeme „nešťastnú formuláciu“ člán-
ku 12 Smernice, v ktorom je upravená ochrana obetí obchodovania s ľuď-
mi počas vyšetrovania a trestného stíhania. Z jeho označenia totiž možno 
usudzovať, že ochrana vymedzená v tomto článku je poskytovaná výlučne 
v prípade, ak vyšetrovanie resp. trestné konanie prebieha, a teda ochrana 
je opäť limitovaná – dĺžkou trestného procesu a kategóriou osôb, ktorým 
je poskytovaná, teda výlučne osobám, ktoré spolupracujú s  príslušnými 
orgánmi na vyšetrovaní. Domnievame sa však, že ochrana obetí, spočíva-
júca napríklad v prístupe k právnemu poradenstvu by nemala prislúchať 
výlučne spolupracujúcim obetiam, ale mala by byť poskytovaná všetkým 
obetiam.

Za  ďalší nedostatok považujeme aj skutočnosť, že Smernica priznala 
osobitné postavenie výlučne detským obetiam. Rozhodnutie poskytnúť 

29 Smernica Rady 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym prí-
slušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovaniu s ľuďmi ale-
bo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi.
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špeciálnu ochranu detským obetiam nespochybňujeme, práve naopak. 
Prehodnotenia hodné by však bolo poskytnutie takejto ochrany aj ďalším 
osobám so zraniteľným postavením (dôchodcovia, osoby s telesným po-
stihnutím, tehotné ženy a pod.). V nadväznosti na vyššie uvedené si dovolí-
me uviesť, že s poukazom na odkaz na rodovo špecifický fenomén obcho-
dovania, ako aj skutočnosť, že so ženami sa často obchoduje na rozdielne 
účely ako s mužmi, ktorý je vyjadrený v odseku 3 preambuly, z dikcie Smer-
nice, odhliadnuc od ustanovenia článku 11 ods. 7 Smernice, nie je rodo-
vé hľadisko v Smernici dostatočne presvedčivo zohľadnené. Sú to práve 
ženy a dievčatá, ktoré sú najčastejším predmetom obchodovania s ľuďmi 
za účelom prostitúcie a pornografie.

Záver

Na záver si len dovoľujeme uviesť, že obchodovanie s  ľuďmi predsta-
vuje vážny problém, ktorý bude sotva vyriešený prostredníctvom smerníc, 
ktoré dávajú členským štátom EÚ takpovediac „voľnú ruku“ pri ich imple-
mentovaní. Účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi by mal zahŕňať strikt-
nejšie nástroje, ktoré budú členský štátom EÚ priamo ukladať povinnosti 
bez možnosti odchýlenia sa od nich. Aj napriek uvedeným nedostatkom, 
zohľadňujúc skutočnosť, že snaha EÚ zasahovať do  trestných systémov 
jednotlivých členských štátov EÚ sa nestretáva s veľkým ohlasom so stra-
ny členských štátov EÚ, aj takéto počiatočné kroky hodnotíme ako nevy-
hnutné k tomu, aby s odstupom času boli prijaté striktnejšie nástroje, ktoré 
budú účinnejšie bojovať aj proti tejto problematike. 
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Legislatívna úprava ochrany obetí 
obchodovania s ľuďmi  
na národnej a medzinárodnej úrovni 

Legislation of the Victims Protection of Human 
Trafficking at National and International Level

Miloš Svrček

Abstrakt
Príspevok sa venuje problematike riešenia problému obetí obchodovania s ľuď-
mi, ako trestnej činnosti, ktorá predstavuje porušovanie ľudských práv a zásah 
do  dôstojnosti a  integrity osoby, pričom v  mnohých prípadoch môže vyústiť 
do  novodobého otroctva obetí. Dodržiavanie práv obetí, ochrana obetí a  boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi musia byť prvoradými cieľmi a z toho dôvodu všetky 
akcie alebo iniciatívy proti obchodovaniu s ľuďmi musia byť nediskriminujúce, 
zohľadňovať rovnosť pohlaví, ako aj práva detí. Trestnú činnosť súvisiacu s ob-
chodovaním s ľuďmi možno pokladať za negatívny fenomén, ktorého dôsledky 
možno badať po  celom svete. Tento mimoriadne závažný problém sa dotýka 
každej krajiny sveta, Slovenskú republiku nevynímajúc. Obete uvedenej trestnej 
činnosti by mali mať nárok na pomoc a podporu v momente, ako majú príslušné 
orgány dôvod domnievať sa, že sa mohli stať obeťami uvedenej trestnej činnosti. 
Zásadným sa tu v  prvom rade preto javí potreba zintenzívnenia medzinárod-
nej spolupráce, keďže zločinecké organizácie, ktoré sa svojou povahou činnosti 
orientujú na uvedenú trestnú činnosť dokážu na veľmi vysokej úrovni medziná-
rodne spolupracovať, a to predovšetkým z dôvodu, že uvedený obchod je zame-
raný skôr nadnárodne, aj keď národný rozmer sa úplne vylúčiť nedá.

Kľúčové slová
Obchodovanie s  ľuďmi, Trestný zákon, právne prostriedky, medzinárodné 
zmluvy, prevencia, ochrana obetí 

Abstract
The article deals with the issue of victims of trafficking and its solution as a cri-
minal activity, which constitutes human rights violation and an interference 
with the dignity and integrity of the person. Moreover, this criminal activity 
can result in modern slavery of victims in many cases. Observance of the vic-
tims rights, victims protection and the fight against trafficking must be the 
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primary objectives and therefore all actions or initiatives against trafficking 
must be non-discriminatory and take into account gender equality and chil-
dren‘s rights. Criminal activity related to human trafficking can be considered 
as a negative phenomenon and ist consequences can be observed worldwide. 
Every country in the world has to handle with this extremely serious problem, 
not excluding the Slovak Republic. Victims of this crime should be provided 
asssistance and support as soon as the particular authorities have reason to 
believe that they might have been a victim to this crime. That´s why it is crucial 
to intensify the international co-operation as the international collaboration of 
criminal organizations which are focused on such type of crime reaches high 
level. This is because the trafficking has transnational context, although the 
national one cannot be excluded. 

Key words
Human trafficking, Criminal Code, legal means, international treaties, preven-
tion, protection of victims

1 Úvod do problematiky

Obchodovanie s  ľuďmi možno pokladať za  konanie, v  rámci ktorého 
dochádza k  použitiu násilia, hrozby násilia, zotročenia z  dôvodu dlhov, 
resp. iných foriem donútenia, v  rámci ktorých možno celkom reálne ba-
dať súvis so získavaním alebo naverbovaním alebo tranzitom osoby pre-
dovšetkým za  účelom vykonávania určitej práce, alebo výkonu služieb, 
bez ohľadu na to, či došlo k prekročeniu štátnych hraníc. Uvedeným kona-
ním dochádza k porušovaniu práv občanov, ktoré sú okrem iného zaruče-
né taktiež v základnom zákone nášho štátu, t. j. v Ústave Slovenskej repub-
liky, konkrétne v čl. 16 ods. 2, čl. 18 ods. 1 a čl. 23 ods. 1. 

Obete uvedenej trestnej činnosti sa v mnohých prípadoch ocitajú doslo-
va v pozícii otrokov, pričom nimi môžu byť tak, ženy ako aj muži, nevyní-
majúc deti. Za výrazný činiteľ v rámci obchodovania s ľuďmi možno označiť 
predovšetkým slabšie sociálne prostredie, v ktorom žijú potenciálne obete 
uvedenej trestnej činnosti, pričom páchatelia sú si často vedomí toho, že im 
hrozí nízke riziko, keďže represia v mnohých štátoch (predovšetkým v rozvo-
jových krajinách) je veľmi slabá. Na základe jednotlivých dostupných štatis-
tických údajov možno konštatovať, že hrozba uvedenej trestnej činnosti je 
v rámci SR spojená predovšetkým s lokalitami, v ktorej sú lokalizovaní Rómo-
via, resp. iné marginalizované skupiny obyvateľstva.1 Za najčastejšiu formu 

1 ČEČOT, Vladimír. Typológia obetí, triedenie informácií a cielená prevencia – základný 
predpoklad úspešného boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Sociálna prevencia – Pre-
vencia kriminality, 2012, č.1, s.15
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páchania uvedenej trestnej činnosti možno označiť situáciu, keď sa pácha-
telia (väčšinou ako priekupníci) priamo podieľajú na únose vyhliadnutej 
obete, resp. podvode a to predovšetkým vo forme vylákania pod sľubom 
lepšej práce, nových možností a veľkých zárobkov v cudzine. Uvedené for-
my páchania predmetnej trestnej činnosti možno označiť za primárne čini-
tele, pričom medzi sekundárne by sme mohli zaradiť predovšetkým ozbro-
jené konflikty, prírodné katastrofy, sociálne nepokoje a iné.

Obchodovanie s  ľuďmi je potrebné vnímať ako jednotný súhrn zloči-
nov, určitý kriminálny proces, a nielen ako jednotlivú udalosť. Priekupníci 
a páchatelia trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s  ľuďmi zneuží-
vajú predovšetkým zlú sociálno-ekonomickú situáciu a nevedomosť svo-
jich obetí. V mnohých prípadoch sa stáva, že obete obchodovania s ľuďmi 
po príchode na miesto zistia, že sľubovaná práca vôbec neexistuje, alebo 
sú nútení pracovať v  podmienkach, na  ktoré nedali súhlas.2 Väčšinou sú 
obete nútené k výkonu domácich prác, bez akéhokoľvek napojenia na sys-
tém sociálneho zabezpečenia, spravidla za minimálnu odmenu. Medzi naj-
častejšie formy páchania uvedenej trestnej činnosti, možno reálne zaradiť 
predovšetkým čoraz viac rozvíjajúce sa obchodovanie so sexom, nelegál-
na práca v domácnosti, vynútené svadby a pod, pričom v krajinách kde je 
výskyt obchodovania s ľuďmi najčastejší, podmieňuje páchanie uvedenej 
trestnej činnosti predovšetkým nedostatok pracovných príležitostí a nízka 
edukačná úroveň. Je zrejmé, že rozvíjajúca sa globalizácia a odbúravanie 
prekážok prekračovania štátnych hraníc umožňuje páchateľom trestnej 
činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi čoraz väčšie možnosti pri tran-
zite a prepravovaní obetí obchodovania s  ľuďmi väčšinou z chudobných 
krajín do krajín s lepšou sociálnou a ekonomickou situáciou.

Zločinecké skupiny, ktorých trestná činnosť sa orientuje na obchodo-
vanie s  ľuďmi (trafficking in persons/human trafficking) ohrozujú samot-
nú podstatu prirodzených práv každej ľudskej bytosti, ktorá sa stane obe-
ťou uvedenej trestnej činnosti, či už je to najzákladnejšie právo na život, 
resp. právo na nedotknuteľnosť súkromia a ľudskú dôstojnosť. Hierarchic-
ky štruktúrované zločinecké skupiny, ktorých činnosť sa orientuje na pá-
chanie uvedenej trestnej činnosti, využívajú v  poslednej dobe čoraz so-
fistikovanejšie a technicky prepracovanejšie prostriedky a systémy, čo má 
za následok čoraz ťažší spôsob boja proti uvedenému fenoménu. I z toho 
dôvodu nie je preto prekvapujúce, že trestnú činnosť súvisiacu s obcho-
dovaním s  ľuďmi možno označiť za  najrýchlejšie rozvíjajúci sa druh or-
ganizovanej kriminality v  21. storočí, pričom popri obchode s  drogami 

2 LINHARTOVÁ, Karolína. Boj s  obchodom s  ľuďmi – medzinárodnoprávny rámec. 
Právnik, 2007, č. 4, s. 378.
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a protiprávnom obchodovaní so zbraňami možno obchodovanie s ľuďmi 
označiť za tretí najvýnosnejší druh organizovanej trestnej činnosti. Vyme-
dziť celosvetový rozsah trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuď-
mi je veľmi zložité a ťažké, ale rôzne odhady hovoria až o miliónoch ľudí, 
ktorí sa stanú obeťami uvedenej trestnej činnosti.3 

Obchodovanie s  ľuďmi a  v  rámci neho znásilňovanie obetí uvedenej 
kriminality, ich mučenie, otroctvo podmienené dlhom, nezákonné obme-
dzovanie slobody pohybu, vyhrážky voči jednotlivým rodinným príslušní-
kom a iným blízkym osobám obchodovaných osôb, ako aj iné formy fyzic-
kého, sexuálneho a psychického násilia využívajú organizované zločinecké 
skupiny na to, aby prišli k ziskom, ktoré sa pohybujú v miliardách dolárov. 
Sexuálny priemysel nepochybne predstavuje rozsiahly medzinárodný ob-
chod, ktorý je vykonávaný medzinárodnými organizovanými zločinecký-
mi organizáciami, ktoré sú popreplietané s agentúrami sexuálnej turistiky, 
majiteľmi verejných domov, osobami podieľajúcimi sa na výrobe a násled-
nej distribúcii pornografických materiálov, sieťami pasákov, sprostredko-
vateľmi svadieb a  pod. Prostitúcia taktiež prispieva k  vysokej miere rizi-
ka šírenia pohlavne prenosných chorôb a  psychických problémov obetí 
uvedenej trestnej činnosti.4 Z týchto dôvodov je dôležité využiť v boji pro-
ti páchaniu predmetných trestných činov všetky najefektívnejšie postupy 
a metódy na zabránenie ich ďalšieho páchania.

Za  najmarkantnejší predpoklad k  zásadnejšiemu boju, resp. zame-
dzeniu páchania uvedenej trestnej činnosti možno považovať čo naj-
kvalitnejšiu legislatívnu úpravu, ktorej cieľom je vytvorenie zásadných 
a  v  praxi realizovateľných právnych predpokladov na  predchádzanie, 
odhaľovanie a  efektívne postihovanie páchateľov trestnej činnosti sú-
visiacej s obchodovaním s ľuďmi. Vývoj legislatívnej úpravy v boji proti 
obchodovaniu s  ľuďmi, je charakterizovaný určitým historickoprávnym 
vývojom, v rámci ktorého došlo k vytvoreniu takých zákonných ustano-
vení, ktoré odrážajú najdôležitejšie potreby praxe za súčasného pozitív-
neho plnenia úloh pri predchádzaní, odhaľovaní a postihovaní trestnej 
činnosti. Legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané na  boj proti ob-
chodovaniu s  ľuďmi v  rámci legislatívy Slovenskej republiky po  vstupe 

3  Jedným z najpoužívanejších zdrojov informácií je každoročne zverejňovaná správa 
americkej vlády o obchodovaní s ľuďmi (Trafficking in Persons Report). Za rok 2010 
bola vydaná výročná správa, ktorá okrem iného uvádzala počet dospelých a detí, 
ktorí sú vykorisťovaní za  účelom nútenej práce alebo nútenej prostitúcie v  rámci 
celého sveta – 12.3 milióna osôb, pričom v rámci úspešnosti trestných konaní za rok 
2009 sa v správe uvádza úspech v 4166 prípadoch.

4 KOUPÁ, Kamila – KURŽEJA, Jan. Obchod s lidmi ako jedna z forem organizovaného 
zločinu. Policajná teória a prax, 2008, č. 1, s. 56-57.
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Slovenskej republiky do  Európskej únie pochopiteľne spĺňali taktiež 
všetky požiadavky primárneho ako aj sekundárneho práva Európskych 
spoločenstiev. Je potrebné dodať, že slovenská legislatívna úprava boja 
proti obchodovaniu s  ľuďmi bola taktiež výrazne ovplyvnená úpravou 
v medzinárodných dokumentoch vybraných relevantných medzinárod-
ných organizácií. Na  základe uvedených skutočností možno konštato-
vať, že tvorba legislatívy v rámci Slovenskej republiky bola pochopiteľne 
ovplyvňovaná legislatívnou úpravou z  medzinárodného hľadiska, pri-
čom vývoj legislatívnej úpravy boja proti obchodovaniu s ľuďmi možno 
rozdeliť do viacerých etáp.

2  Medzinárodnoprávna úprava ochrany obetí  
obchodovania s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi možno pokladať za závažnú formu trestnej čin-
nosti, ktorá je spojená s porušovaním základných ľudských práv a ľudskej 
dôstojnosti, pričom v  rámci páchania uvedenej trestnej činnosti dochá-
dza k použitiu takých zásahov do ľudskej integrity obete, ako je použitie 
násilia, nátlaku, vyhrážania sa zabitím, sexuálnym zneužívaním a pod. Za-
čiatkom minulého storočia nebol obchod s ľuďmi za účelom sexuálneho 
a pracovného vykorisťovania na takej úrovni ako v  90. rokoch minulého 
storočia a v začiatkoch 21. storočia, čo sa prejavovalo aj v trestnoprávnej 
úprave boja proti obchodovaniu s  ľuďmi. Medzinárodná právna úprava 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa v začiatkoch minulého storočia orien-
tovala predovšetkým na boj proti nelegálnemu obchodu so ženami, kto-
ré boli zneužívané na  vykonávanie prostitúcie. Dôvodom prijímania pr-
vých medzinárodných konvencií5 bolo predovšetkým reflektovanie na tú 
skutočnosť, že v rámci obchodovania s ľuďmi, dochádzalo predovšetkým 
k zneužívaniu žien, ktorý sa z počiatočnej lokálnej existencie pretransfor-
moval na organizovaný zločin s medzinárodným prvkom. 6

 Za  účelom čo najefektívnejšieho boja proti obchodovaniu so žena-
mi a neskôr aj deťmi, došlo v období po druhej svetovej vojne postupne 
zo strany veľkého počtu štátov k prijatiu medzinárodných konvencií, kto-
ré sú charakterizované v nasledujúcich častiach. V súvislosti s uvedeným 

5	 ·	Medzinárodný dohovor o potlačení obchodu s dievčatami zo dňa 18.5.1904 
	 ·	Medzinárodný dohovor o potláčaní obchodu s dievčatami zo dňa 4. 4. 1910, 
	 ·	Medzinárodný dohovor o potláčaní obchodu so ženami a deťmi zo dňa 30.9.1921, 
	 ·	Medzinárodný dohovor o potieraní obchodu s dospelými ženami z 11.11.1933 
	 ·	 Medzinárodný dohovor o  potláčaní a  zrušení obchodu s  ľuďmi a  vykorisťovaní 

prostitúcie iných zo dňa 2.12.1949
6 TRÁVNIČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s.43.
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nemožno opomenúť predovšetkým Protokol OSN o  prevencii, potláča-
ní a trestaní obchodovania s ľuďmi, obzvlášť ženami a deťmi, ktorým sa 
doplňuje Dohovor OSN proti medzinárodnému organizovanému zločinu 
a ktorý predstavuje rozhodujúci krok v boji proti obchodovaniu s  ľuďmi, 
ktorý bol prijatý medzinárodným spoločenstvom.7 

Ustanovenia protokolu dopĺňajú Dohovor OSN proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu, pričom je potrebné dodať, že v  zmysle článku 
1 predmetného protokolu sa ustanovenia dohovoru uplatňujú aj na pro-
tokol, pokiaľ nie je stanovené inak. Markantným cieľom protokolu je pre-
dovšetkým predchádzať obchodovaniu s  ľuďmi a  bojovať proti nemu, 
venujúc osobitnú pozornosť ochrane žien a detí, taktiež chrániť obete ob-
chodovania s  ľuďmi pri plnom rešpektovaní ich ľudských práv a  pomá-
hať im a v neposlednom rade presadzovať a podporovať spoluprácu me-
dzi štátmi, zmluvnými stranami, s primárnym cieľom dosiahnuť tento cieľ. 
Osobitným prínosom uvedeného protokolu je predovšetkým prvé legisla-
tívne zadefinovanie pojmu obchodovanie s ľuďmi, ktoré je upravené v me-
dzinárodnej zmluve.8 V zmysle článku 3 uvedeného protokolu sa pod poj-

7  V mene Slovenskej republiky bol uvedený podpísaný dňa 15. 11. 2001 ministrom 
zahraničných vecí SR, pričom Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas 
s predmetným protokolom uznesením č. 951 z 13. 5. 2004. Ratifikovaný bol prezi-
dentom Slovenskej republiky dňa 25. 8. 2004, pričom ratifikačná listina bola ulože-
ná dňa 21. 9. 2004 u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov a pre 
Slovenskú republiku protokol nadobudol platnosť dňa 21. 10. 2004. V Zbierke zá-
konov bol protokol publikovaný pod č. 34/2005 oznámením Ministerstva zahranič-
ných vecí SR.

8  V otázke predchádzania obchodovania s ľuďmi boli v rámci ustanovení predmetné-
ho protokolu stanovené taktiež štandardné požiadavky na prevenciu a predchádza-
nie páchania uvedenej trestnej činnosti a spoluprácu jednotlivých štátov a ich vnút-
roštátnych orgánov v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Jednotlivé zmluvné 
strany protokolu by mali vyvinúť maximálne úsilie na kreovanie postupov, progra-
mov a iných opatrení, predovšetkým na predchádzanie obchodovania s ľuďmi a boj 
proti nemu a  na  ochranu obetí obchodovania s  ľuďmi, najmä žien a  detí, aby sa 
opätovne nestali obeťami. Nemalo by sa tiež zabúdať na podporu takým opatre-
niam, ako napríklad informačné a mediálne kampane, sociálny výskum, čo najefek-
tívnejšia spolupráca s tretím sektorom a prijímanie vhodných legislatívnych a inšti-
tucionálnych návrhov s cieľom zabrániť dopytu po všetkých formách vykorisťova-
nia ľudí, a  to najmä žien a detí, ktoré vedú k nezákonnému obchodovaniu. Veľký 
význam v rámci boja proti uvedenej trestnej činnosti možno pripísať taktiež rých-
lej a efektívnej výmene relevantných informácií medzi orgánmi presadzovania prá-
va, imigračnými a  inými príslušnými orgánmi v  jednotlivých štátoch. Uvedený vý-
znam sa odzrkadľuje predovšetkým v tom význame, že jednotlivé príslušné orgá-
ny štátov môžu na základe nich určiť, či osoby, ktoré prekračujú, alebo sa pokúšajú 
prekročiť štátne hranice s cestovnými dokladmi patriacimi iným osobám alebo bez 

Legislation of the Victims Protection of Human Trafficking



  |  163

mom obchodovanie s  ľuďmi rozumie „verbovanie, preprava, odovzdanie, 
prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia ale-
bo iných foriem donucovania, únosu, podvodu ľsti, zneužitia právomoci alebo 
zraniteľného postavenia, alebo prijatia, alebo poskytnutia platieb alebo pro-
spechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou s cie-
ľom vykorisťovania. Vykorisťovanie zahŕňa minimálne vykorisťovanie prosti-
túcie iných alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo 
služby, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo odobe-
ranie orgánov.“9

V ustanoveniach článkov 6 až 8 predmetného protokolu došlo k  sta-
noveniu a zadefinovaniu procesného postupu v otázke pomoci a ochra-
ny osobám, ktoré sa stali predmetom obchodovania s  ľuďmi.10 Zmluvné 
strany protokolu by mali taktiež zvážiť implementáciu takých opatrení, 
prostredníctvom ktorých by sa poskytlo obetiam obchodovania s  ľuďmi 
psychické, fyzické a sociálne zotavenie, v najlepšom prípade v participácii 

cestovných dokladov sú páchatelia alebo obete obchodovania s ľuďmi, resp. typy 
cestovných dokladov, ktoré osoby použili alebo sa pokúsili použiť pri prekračova-
ní štátnej hranice s cieľom obchodovať s ľuďmi a prostriedky a metódy používané 
organizovanými zločineckými skupinami na  účely obchodovania s  ľuďmi vrátane 
naverbovania a prepravy obetí, ciest a väzieb medzi jednotlivcami a skupinami po-
dieľajúcimi sa na obchodovaní s ľuďmi a možné opatrenia na ich odhalenie. Zabú-
dať by sa nemalo taktiež na odbornú prípravu v prevencii obchodovania s  ľuďmi 
pre úradníkov pracujúcich v rámci orgánov činných v trestnom konaní, imigračných 
a  iných zainteresovaných úradníkov. Cieľom odbornej prípravy v  rámci prevencie 
obchodovania s ľuďmi by malo byť predovšetkým zameranie sa na metódy používa-
né na prevenciu takého obchodovania, stíhanie priekupníkov a ochranu práv obetí 
vrátane ochrany obetí pred obchodníkmi, pričom by sa v rámci odbornej prípravy 
mala zobrať do úvahy aj potreba posúdiť ľudské práva a citlivé okolnosti súvisiace 
s problematikou detí a pohlaví a má podporovať aj spoluprácu s tretím sektorom 
a mimovládnymi organizáciami, a inými dôležitými zainteresovanými organizácia-
mi a zložkami občianskej spoločnosti

9  Oznámenie MZV SR č. 34/2005 Z. z.
10  Najväčší dôraz v priebehu akéhokoľvek právneho procesu, ktorý sa začal v súvislosti 

s trestnou činnosťou súvisiacou s obchodovaním s ľuďmi, sa kladie predovšetkým 
na dôverný charakter, keďže ochrana súkromia a identity osôb, ktoré sa stali obe-
ťami obchodovania s ľuďmi je mimoriadne dôležitá. Jednotlivé štáty, ktoré pristú-
pili k uvedenému protokolu sa zaviazali v rámci prijímania potrebných efektívnych 
opatrení, k stanoveniu záväzku prijatia účinnej legislatívy a administratívneho sys-
tému, ktoré by mali byť nastavené tak, aby sa zabezpečili obetiam trestných činov 
jednak informácie o relevantných súdnych a správnych konaniach a jednak pomoc, 
ktorá umožní, aby ich názory a záujmy boli predložené a posúdené v príslušných 
štádiách trestného konania proti páchateľom, a  to spôsobom, ktorý sa nedotkne 
práva na obhajobu
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s tretím sektorom, resp. inými relevantnými organizáciami a zložkami ob-
čianskej spoločnosti, a  to najmä zabezpečenie primeraného ubytovania; 
poradenstva a informácií, predovšetkým o ich zákonných právach v jazy-
ku, ktorému obete obchodovania s ľuďmi rozumejú; lekárskej, psychickej 
a materiálnej pomoci a v neposlednom rade možnosti zamestnať sa, získať 
vzdelanie resp. absolvovať iný odborný výcvik. Orgánmi zmluvného štá-
tu by malo byť zabezpečené, aby jeho vnútroštátny právny systém obsa-
hoval také opatrenia, ktoré by poskytovali obetiam obchodovania s ľuďmi 
možnosť získať kompenzáciu za spôsobené škody, pričom každá zmluvná 
strana pri aplikovaní uvedených opatrení vezme do úvahy vek, pohlavie 
a osobitné požiadavky obetí obchodovania s ľuďmi, predovšetkým osobit-
né potreby detí nevynímajúc potreby primeraného ubytovania, vzdeláva-
nia a starostlivosti.11

Ďalšou významnou medzinárodnou konvenciou zameranou na ochra-
nu obetí obchodovania s  ľuďmi je Dohovor o  právach dieťaťa zo dňa 
20.11.1989 12. Možno konštatovať, že uvedený Dohovor reaguje na reálnu 
potrebu zvýšenej ochrany detí a možno ho zaradiť medzi signifikantné do-
kumenty, ktorých právny obsah sa orientuje na  boj proti obchodovaniu 
s  ľuďmi, v  tomto prípade konkrétne obchodovaniu s deťmi. V Dohovore 
došlo pre jeho účely k stanoveniu definície pojmu dieťa, ktorým sa rozu-
mie „každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právne-
ho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“. Zo 
strany štátov, ktoré sa stali zmluvnou stranou uvedeného Dohovoru, by 
malo dôjsť k prijatiu záväzkov rešpektovania a zabezpečenia práva usta-
noveného týmto Dohovorom každému dieťaťu nachádzajúcemu sa pod 
ich vlastnou jurisdikciou bez akejkoľvek diskriminácie na základe rasy, far-
by pleti, jazyka, pohlavia, náboženského vyznania, politického alebo iného 
vyznania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a  iného postavenia dieťa-
ťa alebo jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Nemenej významným 
sa javí taktiež prijatie všetkých potrebných opatrení na to, aby bolo die-
ťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré  

11  Oznámenie MZV SR č. 34/2005 Z.z.
12 V mene ČSFR bol podpísaný dňa 30.9.1990. S Dohovorom vyslovilo súhlas Federál-

ne zhromaždenie ČSFR a prezident republiky ho ratifikoval, pričom ratifikačná listi-
na bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, dňa 7.1.1991. 
K nadobudnutiu platnosti Dohovoru došlo v zmysle článku 49 ods. 1 dňom 2.9.1990 
a v zmysle článku 49 ods. 2 nadobudol pre ČSFR platnosť dňa 6.2.1991. Predmet-
ný Dohovor bol publikovaný oznámením Ministerstva zahraničných vecí pod č. 
104/1991 Zb.
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vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia 
jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny.13

Významným v rámci európskych právnych dokumentov sa javí pre-
dovšetkým Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuď-
mi, ktorý bol podpísaný dňa 16. 5. 2005 vo Varšave.14 Cieľom uvedeného 
dohovoru je predovšetkým predchádzať a bojovať proti obchodovaniu 
s  ľuďmi, pri zaručení rovnosti pohlaví; chrániť ľudské práva obetí ob-
chodovania, vypracovať ucelený rámec na ochranu a pomoc obetiam 
a svedkom pri zaručení rovnosti pohlaví, ako aj zabezpečiť účinné vy-
šetrovanie a trestné stíhanie a v neposlednom rade podporovať medzi-
národnú spoluprácu pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Predmetným 
dohovorom sa zaviedol taktiež špecifický monitorovací mechanizmus 
na  zabezpečenie účinného vykonávania jeho ustanovení zmluvnými 
stranami. Ustanovenia dohovoru sa uplatňujú na všetky formy obcho-
dovania s ľuďmi, či už národné alebo medzinárodné, spojené alebo ne-
spojené s  organizovaným zločinom. V  rámci dohovoru došlo aj k  le-
gislatívnemu vymedzeniu pojmu „obchodovanie s ľuďmi“, pod ktorým 
sa rozumie „zlákanie, prepravu, transfer, ukrývanie alebo prevzatie osôb, 
prostredníctvom hrozby alebo použitia násilia alebo iných foriem donu-
covania, únosu, podvodu, klamstva, zneužitia moci alebo bezbranného 
postavenia alebo odovzdávania alebo prijímania platieb alebo výhod 
na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou, na úče-
ly vykorisťovania. Vykorisťovanie zahŕňa prinajmenšom vykorisťovanie 
na  prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu 
alebo služby, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, zotročovanie ale-
bo odoberanie orgánov“.15

Medzinárodná právna úprava boja proti obchodovaniu s  ľuďmi však 
nebola koncipovaná len v  uvedených dohovoroch, ale boju proti trest-
nej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi sú venované ustanovenia  

13  TRÁVNIČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s.44.

14  V mene Slovenskej republiky bol predmetný dohovor podpísaný dňa 19. 5. 2006, 
pričom NR SR s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 212 z 30. januára 
2007. Prezident SR dohovor ratifikoval 20. 2. 2007 a následne dňa 27. 3. 2007 bola 
ratifikačná listina uložená u  depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy. 
Uvedený dohovor nadobudol platnosť 1. 2. 2008 v  súlade s  článkom 42 ods. 3 
a v ten istý deň nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku, pričom oznámením 
Ministerstva zahraničných vecí SR bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 
487/2008 Z. z.

15 Oznámenie MZV SR č. 487/2008 Z. z.,
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mnohých či už medzinárodných alebo európskych relevantných právnych 
dokumentov.16 V nadväznosti na medzinárodnú právnu úpravu zameranú 
16 Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) články 4 a 5; Dohovor OSN o odstráne-

ní všetkých foriem diskriminácie žien (1979) články 5 a 6; Dohovor OSN o právach 
dieťaťa (1989); Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, det-
skej prostitúcií a detskej pornografii, Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťa-
ťa v ozbrojených konfliktoch; Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému 
zločinu s dodatkovým Palermským protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní ob-
chodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi (tzv. Palermský protokol (2000)); 
Dohovor Rady Európy o  opatreniach proti obchodovaniu s  ľuďmi (2005); Doho-
vor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci (1930) článok 
29;Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o  odstránení nútenej práce (1957) 
článok 105; Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o eliminácii najhorších fo-
riem detskej práce (1999), článok 182; Dohovor o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd (1950) – článok 3 Zákaz mučenia, článok 4 Zákaz otroctva a nútenej 
práce; Medzinárodný pakt o  občianskych a  politických právach (1966), článok 7 
a 8; Smernica Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuď-
mi a  boji proti nemu a  o  ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 
2002/629/SVV (2010); Smernica Rady o vydaní povolenia na prechodný pobyt pre 
obete obchodovania s ľuďmi, ktoré spolupracujú s príslušnými orgánmi (2004); Bru-
selská deklarácia o  prevencii a  boji proti obchodovaniu s  ľuďmi (2002); Rámcové 
rozhodnutie Rady EÚ o postavení obetí v trestnom konaní (2001); Smernica Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s  ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhod-
nutie Rady 2002/629/SVV; Rozhodnutie Komisie z 10.8.2011 ktorým sa zriaďuje Sku-
pina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
2007/675/ES, Odporúčania parlamentného zhromaždenia Rady Európy 
-  o obchodovaní so ženami a nútenej prostitúcii v členských štátoch Rady Európy 

(1997),
-  o násilí proti ženám v Európe (2000), – o kampani proti obchodovaniu so ženami 

(2002), 
-  o migrácii spojenej s obchodovaním so ženami a prostitúciou (2003), 
-  o obchodovaní s orgánmi v Európe (2003), 
-  Domáce otroctvo: nútená práca, au pair a nevesty na objednávku (2004) 

 Odporúčania výboru ministrov a členských štátov Rady Európy 
-  o sexuálnom vykorisťovaní, pornografii, prostitúcii a obchodovaní s deťmi a mlá-

dežou R(91)11,
-  o zastrašovaní svedkov a práva na obranu R(97)13,
-  o boji proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania R(2000)11, 
-  o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním R(2001)16, 
-  o ochrane žien pred násilím R(2002)5 

 Tamperský program – program sloboda, bezpečnosť a  spravodlivosť v  Európskej 
únii na  roky 1999-2004 (1999) , Haagsky program – hodnotenie politík Európskej 
únie v  oblasti slobody, bezpečnosti a  spravodlivosti na  roky 2004 – 2009 (2004); 
Plán Európskej únie o osvedčených postupoch, normách a spôsoboch práce pre boj 
a prevenciu obchodovania s ľuďmi (2005); Štokholmský program – otvorená a bez-
pečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich, prijaté Európskou radou na roky 
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na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi je potrebné spomenúť bod 14 
smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2011/36/EÚ, v  zmysle ktorého 
majú byť v  súlade so základnými zásadami právnych poriadkov prísluš-
ných členských štátov obete obchodovania s ľuďmi chránené pred trest-
ným stíhaním, alebo trestom za trestnú činnosť, ako napr. používanie fa-
lošných dokladov alebo trestné činy podľa právnych predpisov týkajúcich 
sa prostitúcie alebo prisťahovalectva, ak k páchaniu tejto trestnej činnosti 
boli prinútené v priamej súvislosti s tým, že boli predmetom obchodova-
nia s ľuďmi. Primárnym cieľom uvedenej ochrany je zabezpečiť dodržiava-
nie ľudských práv obetí, zabrániť ich ďalšej viktimizácii a motivovať ich, aby 
vystupovali ako svedkovia v trestnom konaní proti páchateľom, pričom je 
pochopiteľné, že touto ochranou by sa nemalo vylučovať trestné stíhanie 
alebo trest za trestné činy, ktoré osoba spáchala úmyselne, alebo na kto-
rých sa dobrovoľne zúčastnila. V právnom poriadku SR neboli do dnešnej 
doby prijaté žiadne právne opatrenia, prostredníctvom ktorých by sa za-
bezpečovalo úplné nestíhanie alebo neukladanie trestov obetiam obcho-
dovania s ľuďmi za ich účasť na trestnej činnosti v prípade, ak boli k pácha-
niu tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s obchodovaním 
s ľuďmi. Aj napriek tomu je minimálne potrebné upozorniť na ustanovenie 
§ 36 TZ upravujúceho poľahčujúce okolnosti.17

3  Vývoj právnej úpravy ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  
a jej súčasný stav v Slovenskej republike 

Slovenská republika, ako nástupnícky štát ČSFR prevzala na seba me-
dzinárodnoprávne záväzky, ktoré jej vyplývajú z  medzinárodných zmlúv 
upravujúcich boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Problematika trestnopráv-
nej úpravy obchodu s ľuďmi, bola u nás upravená prvým zákonom o vy-
sťahovalectve, ktorý bol publikovaný pod číslo 71/1922 Zb. Dôležitým sa 
javí predovšetkým ustanovenie § 35 predmetného právneho predpisu, 
ktorým došlo k zadefinovaniu postihu konania dodávania žien do cudziny 
za účelom vykonávania prostitúcie. Prečinu v zmysle uvedeného právne-
ho predpisu sa dopustila osoba v tom prípade, ak osobu ženského pohla-
via najala, alebo dopravila do cudziny predovšetkým za účelom prostitú-
cie. Konanie páchateľa uvedenej trestnej činnosti bolo možné zase označiť 
za zločin v tom prípade:

a) ak bol spáchaný ľsťou, t.j. vyvolaním, resp. utvrdením omylu ženy 
o jej pravom zamestnaní v cudzine,

2010 – 2014 (2009);
17 Aspekty nútenej práce v  Slovenskej republike, Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Bratislava 2012, s. 66,

Európsky prístup k ochrane obetí obchodovania s ľuďmi



168  |

b)  ak malo dôjsť k použitiu ženy v cudzine k zosmilneniu prevádzkova-
nému v zmysle živnosti,

c)  ak sa jednalo o osobu pohlavne bezúhonnú,

d)  ak už došlo za uvedený zločin k potrestaniu vinníka,

e)  ak došlo k prevádzkovaniu uvedenej živnosti na túto činnosť na zá-
klade živnostenského oprávnenia.18

V  platnosti zostalo ustanovenie § 35 uvedeného zákona až do  prija-
tia prvého Trestného zákona v  roku 1950, ktorý bol publikovaný pod č. 
86/1950 Zb. K úprave obchodu so ženami došlo v ustanoveniach § 243, 
v zmysle ktorého skutková podstata uvedeného trestného činu postihova-
la toho, kto do cudziny zláka, alebo dopraví ženu v úmysle, aby sa tam pou-
žila na pohlavný styk s niekým iným. Prísnejší trest v zmysle odseku 2 hrozil 
páchateľovi, ktorý sa dopustil uvedeného trestného činu s úmyslom, aby 
žena bola použitá k pohlavnému styku za úplatu, ktorý sa dopustil také-
hoto činu na mladistvej žene, alebo v prípade ak išlo o inú obzvlášť priťa-
žujúcu okolnosť. Prijatím nového Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 1.1.1962 a ktorý s pomerne pozmeneným obsa-
hom platil v Slovenskej republike až do prijatia rekodifikovaného Trestné-
ho zákona v roku 2005 sa ustanovil v § 246 trestný čin „obchodovania so 
ženami“. Trestnoprávna úprava uvedeného ustanovenia, t.j. právna úprava 
základnej skutkovej podstaty ostala nezmenená a identická s § 243 pred-
chádzajúceho Trestného zákona č. 86/1950 Zb.19 K legislatívnej zmene do-
šlo v prípade kvalifikovanej skutkovej podstaty, ktorá po novom prísnejšie 
postihovala toho páchateľa, ktorý spáchal čin ako člen organizovanej sku-
piny a taktiež, ak bol čin spáchaný v úmysle, s tým, že ženy, ktoré sa sta-
li predmetom obchodu so ženami boli využité k vykonávaniu prostitúcie, 
pričom okolnosť, že takýto čin bol spáchaný na mladistvej žene, bola opro-
ti predchádzajúcej právnej úprave nezmenená.20

18  TRÁVNIČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s. 46. 

19  Markantným v  súvislosti s  legislatívnymi zmenami sa javí taktiež zmena spome-
nutého § 246 Trestného zákona, ktorá bola uskutočnená novelou č. 421/2002 Z. z. 
Uvedený trestný čin sa vzťahoval po novom nielen na obchodovanie so ženami, ale 
na obchodovanie s  ľuďmi vo všeobecnosti za účelom pohlavného styku, použitia 
na nútené práce, otroctvo a pod., t. j. bez ohľadu na to, či ide o dieťa, ženu alebo 
muža. Uvedeným legislatívnym krokom došlo k zaisteniu rovnosti i po stránke trest-
noprávnej ochrany, tak ako si to vyžadovali medzinárodné záväzky vyplývajúce pre 
Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná.

20 TRÁVNIČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s.46.
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Po  viac ako štyroch desaťročiach účinnosti Trestného zákona č. 
140/1961 Zb. došlo dňom 20. 5. 2005 k prijatiu rekodifikovaného Trestné-
ho zákona Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý nadobudol plat-
nosť dňa 2.7.2005 a  účinnosť dňa 1.1.2006. V  uvedenom novoprijatom 
Trestnom zákone došlo k zaradeniu skutkovej podstaty trestného činu ob-
chodovania s ľuďmi do druhej hlavy, t. j. Trestné činy proti slobode a ľud-
skej dôstojnosti a prvého dielu, t. j. Trestné činy proti slobode v rámci oso-
bitnej časti zákona. Primárnym dôvodom poskytovania ochrany obetiam 
je predovšetkým zásah proti ľudskej slobode, pričom taktiež ide aj o poru-
šovanie ľudských práv na základe toho, že Slovenská republika je viazaná 
medzinárodnými dohovormi o  ochrane ľudských práv a  slobôd, ako na-
príklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor 
o potlačovaní obchodu s ľuďmi a zneužívania iných na prostitúciu a pod., 
najmä z dôvodu, že Slovenská republika k nim pristúpila. Skutková podsta-
ta trestného činu obchodovania s ľuďmi bola zadefinovaná v rámci usta-
novenia § 179 Trestného zákona.21

21 (1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu,  
 násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, pri- 
 jatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu  
 osoby, na  ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo  
 zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, precho- 
 váva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prosti- 
 túcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej  
 práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroc- 
 tvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odo- 
 berania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa  
 odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

 (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo  
 prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy  
 sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej  
 služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva,  
 núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie,  
 odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.

  (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha  
 čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
  b) a  vydá takýmto činom iného do  nebezpečenstva ťažkej ujmy na  zdraví alebo  

  smrti,
  c) ako verejný činiteľ,
  d) na chránenej osobe,
  e) z osobitného motívu, alebo
  f ) závažnejším spôsobom konania.
 (4) Odňatím slobody na  dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak  

 spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
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Predmetným ustanovením dochádza k ochrane predovšetkým morál-
nych zásad platných v  demokratickom štáte, ako aj slobodného rozho-
dovania človeka v  zásadných oblastiach existencie, pričom sa vzťahuje 
na všetkých ľudí, bez ohľadu na pohlavie a na skutočnosť či ide o plno-
letú osobu, resp. o dieťa. Konanie spočíva v zásade v spáchaní trestného 
činu proti osobnej slobode obete alebo v spáchaní iného trestného činu, 
vrátane poskytnutia materiálneho plnenia či iných výhod, a to na dosiah-
nutie súhlasu odkázanej osoby alebo zneužitím páchateľovho postavenia 
alebo zneužitím bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia obete 
na spáchanie uvedeného trestného činu. Čin je dokonaný v okamihu spá-
chania primárneho trestného činu, resp. okamihom zlákania, prechováva-
nia, prepravy, odovzdania alebo prevzatia osoby na účel, ktorý je vyme-
dzený v objektívnej stránke trestného činu.22 V kvalifikovaných skutkových 
podstatách sa medzi kvalifikačné znaky zaraďujú buď získanie spáchaným 
trestným činom pre seba alebo pre iného značného prospechu, spáchanie 
trestného činu obchodovania s  ľuďmi ako člen nebezpečného zoskupe-
nia, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, smrti, a pod. pričom v prípade ťaž-
kej ujmy na zdraví pôjde o kvalifikáciu podľa predmetného ustanovenia 
bez ohľadu na to, či bola zavinená z nedbanlivosti alebo úmyselne. Spô-
sobenie smrti sa bude hodnotiť podľa predmetného ustanovenia iba vte-
dy, ak ťažká ujma na zdraví bola spôsobená z nedbanlivosti, pričom v prí-
pade úmyselného spôsobenia smrti je možný jednočinný súbeh s § 144, 
resp. 145.23

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
  b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný ná- 

  sledok alebo
  c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
 (5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slo- 

 body na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
  b) a  spôsobí ním ťažkú ujmu na  zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých  

  osôb.
22 R 113/1999: „ Trestný čin obchodovania so ženami podľa § 246 TZ je dokonaný, ak 

páchateľ do cudziny zláka, najme alebo prepraví (stačí prepravenie za hranice re-
publiky) ženu v  úmysle, aby sa tam použila na  pohlavný styk s  iným. Na  naplne-
nie subjektívnej stránky tohto trestného činu nemá vplyv okolnosť, že žena mala 
taký úmysel už pred zlákaním, najatím alebo prepravením do  cudziny, prípadne, 
že taký úmysel pojala až po uvedenom konaní páchateľa. Skutočnosť, že žena bola 
do zahraničia zlákaná v uvedenom úmysle za použitia podvodnej zámienky, alebo 
že sama mala úmysel prostituovať v zahraničí, môže mať význam iba z hľadiska hod-
notenia stupňa nebezpečnosti konania páchateľa v zmysle § 3 ods. 4 TZ.

23 SAMAŠ, Ondrej- STIFFEL Harald- TOMAN Pavol. Trestný zákon, stručný komentár. Bra-
tislava: Iura Edition, 2006, s. 363., 
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Uvedená právna definícia trestného činu obchodovania s ľuďmi upra-
vená v  § 179 Trestného zákona má zakotvenie v  definícii obchodovania 
s  ľuďmi obsiahnutej v Protokole o prevencii, potláčaní a  trestaní obcho-
dovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, ktorý je jedným z troch do-
datkových protokolov k už spomínanému Dohovoru OSN o nadnárodnom 
zločine. Pri páchaní trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi je 
dôležité, aby sa preukázali tri signifikantné prvky, ktoré musia byť naplne-
né súčasne, t.j. konanie, prostriedky a účel. Primárnym cieľom páchateľa je 
predovšetkým vykorisťovanie ľudí pri využití rôznych prostriedkov, medzi 
ktoré možno zaradiť podvodné konanie, lesť, obmedzovanie osobnej slo-
body, násilie, resp. hrozba násilia a zároveň je nutné preukázať konanie, 
v  ktorom spočíva obchodovanie s  ľuďmi a  ktorým je či už zlákanie oso-
by, jej preprava, prechovávanie, odovzdanie alebo prevzatie iného za úče-
lom vykorisťovania, ktoré teoreticky môže spočívať či už v nútenej výko-
ne prostitúcie, alebo iných formách sexuálneho vykorisťovania, otroctve, 
odoberaní orgánov, tkanív či buniek na účely nelegálneho obchodovania 
s nimi, resp. iných formách vykorisťovania. V kvalifikovanej skutkovej pod-
state predmetného trestného činu sa osobitne postihuje vykorisťovanie 
osôb ako obetí mladších ako 18 rokov, pri ktorých sa nevyžaduje preuká-
zanie použitia niektorého z prostriedkov. Zároveň je potrebné dodať, že 
v ustanovení § 179 ods. 3 písm. d) upravujúceho použitie prísnejšej trest-
nej sadzby, ak je obeťou „dieťa“ nie je výslovne obsiahnutý pojem „dieťa“, 
ale pojem „chránenej osoby“, podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. a).24 
V spojitosti s hodnotením otázky u obetí mladších ako 18 rokov, či daný 
skutok má byť postihovaný podľa § 179 ods. 2 alebo 179 ods. 3 písm. d) 
bude markantnou predovšetkým otázka, či bol daný trestný čin spáchaný 
v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby, tak ako je 
to stanovené v § 139 ods. 2 TZ.25

Právna úprava postihu trestnej činnosti súvisiacej s  obchodovaním 
s  ľuďmi nie je obsiahnutá len v  § 179 Trestného zákona, ale aj v  § 180 
a  §  181 Trestného zákona, kde sa legislatívne upravil trestný čin obcho-
dovania s deťmi. Skutková podstata trestného činu obchodovania s deť-
mi (zverenie dieťaťa do moci iného) je zadefinovaná v rámci ustanovenia  

24  § 139 ods. 1 TZ – „Chránenou osobou sa rozumie a) dieťa; b) tehotná žena; c) blízka 
osoba; d) odkázaná osoba; e) osoba vyššieho veku; f ) chorá osoba; g) osoba požívajúca 
ochranu podľa medzinárodného práva; h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje 
povinnosti uložené na základe zákona, alebo i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekla-
dateľ.“

25  Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014, str. 19-20
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§ 180 Trestného zákona.26 Trestný čin obchodovania s deťmi je v prvom 
odseku prečinom, v druhom odseku zločinom a v treťom odseku obzvlášť 
závažným zločinom. Objektom uvedeného trestného činu je predovšet-
kým záujem na riadnom výkone starostlivosti a riadnom zaobchádzaní 
osôb s deťmi, ktorým je uložená táto starostlivosť na základe zákona ale-
bo úradného rozhodnutia, a ktorú tieto osoby vykonávajú voči deťom. 
V  rámci objektívnej stránky uvedeného trestného činu možno dodať, 
že alternatívne spočíva vo zverení dieťaťa do moci inej osoby v  rozpo-
re s  príslušne relevantným právnym predpisom, alebo v  získaní dieťa-
ťa do  svojej moci na  účely adopcie v  rozpore s  príslušne relevantným 
právnym predpisom, čím sa rozumie rozpor najmä so Zákonom o rodine 
v znení neskorších predpisov. Z hľadiska charakteristiky hmotného pred-
metu útoku je potrebné dodať, že tak ako vyplýva z ustanovenia pred-
metného paragrafového znenia, je ním dieťa, pričom za dieťa v zmysle § 
127 ods. 1 TZ sa považuje osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak Trestný 
zákon neustanovuje inak. Páchateľom uvedeného trestného činu môže 
byť buď akákoľvek osoba, ktorá má dieťa vo svojej moci, t.j. najmä oso-
ba, ktorá má dieťa vo svojej právnej moci a ktorá má povinnosť starať sa 
o  svoje dieťa na  základe zákona, dohody, zmluvy alebo úradného roz-
hodnutia, pričom predovšetkým ide o osobu rodiča dieťaťa, osvojiteľa, 
osoby, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej sta-
rostlivosti, poručník alebo opatrovník. Z hľadiska definovania subjektív-
nej stránky uvedeného trestného činu možno konštatovať, že sa vyžadu-
je úmyselné zavinenie, ktoré sa vzťahuje aj na účel adopcie, ako i na tú 
skutočnosť, že pôjde o  zverenie dieťaťa do  moci iného na  účel adop-
cie v  rozpore s  príslušným právnym predpisom, resp. na  druhej strane 
získanie dieťaťa do svojej moci na účel adopcie v rozpore s príslušným 
právnym predpisom. V kvalifikovaných skutkových podstatách sa medzi 
kvalifikačné znaky zaraďujú buď získanie väčšieho prospechu trestným 
činom obchodovania s deťmi, spáchanie uvedeného trestného činu zá-
važnejším spôsobom konania, spôsobenie ťažkej ujmy na  zdraví, smrti 

26 1.  Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa  
 na účel adopcie alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zís- 
 ka do svojej moci dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  2. Odňatím slobody na  štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin  
 uvedený v odseku 1

  a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
 3. Odňatím slobody na  desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom  

 uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť  
 závažný následok.
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alebo iného obzvlášť závažného následku trestným činom obchodova-
nia s deťmi.27

Skutková podstata trestného činu obchodovania s deťmi (nezákonná 
detská práca) je zadefinovaná v rámci ustanovenia § 181 Trestného záko-
na.28

Uvedený trestný čin v  zmysle § 181 TZ je vo všetkých odsekoch zlo-
činom, v treťom a štvrtom odseku obzvlášť závažným zločinom. Pod ob-
jektom uvedeného trestného činu možno chápať predovšetkým záujem 
na riadnej starostlivosti a zaobchádzaní s deťmi a záujem na predchádzaní 
pred nezákonným zamestnávaním detí alebo vykonávaním iných činností, 
ktoré môžu mať negatívny vplyv na riadny a zdravý vývoj, ako je napríklad 
prostitúcia a pod. Objektívna stránka predmetného trestného činu spočí-
va vo zverení dieťaťa do moci iného za účelom jeho využívania na detskú 
prácu alebo iný účel. Znaky uvedeného trestného činu oproti trestnému 
činu podľa § 180 sa líšia predovšetkým v účele, na ktorý má byť dieťa po-
užité, pričom druhým markantným rozdielom je znak „za odmenu“. Sub-
jekt uvedeného trestného činu je všeobecný, pričom páchateľom môže 
byť akákoľvek osoba, ktorá má dieťa vo svojej moci, t. j. osoba, ktorá má 
povinnosť starať sa o dieťa na základe zákona, zmluvy, dohody alebo úrad-
ného rozhodnutia. Z hľadiska stanovenia subjektívnej stránky sa vyžadu-
je úmyselné zavinenie, ktoré sa viaže aj na špecifický účel, t.j. využívania 
na detskú prácu alebo na iný účel. V odsekoch 2 až 4 ustanovenia § 181 
TZ je upravená kvalifikovaná skutková podstata, v rámci ktorej za kvalifi-
kačné znaky možno zaradiť získanie väčšieho prospechu trestným činom 

27 BURDA, Eduard – ČENTÉŠ, Jozef – KOLESÁR, Juraj – ZÁHORA ,Jozef. Trestný zákon: ko-
mentár, II. diel, Osobitná časť. Praha: C.H.Beck, 2011, s.328.,

28 „1. Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu  
 alebo na iný účel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

  2. Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha  
  čin uvedený v ods. 1

   a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo
   b) závažnejším spôsobom konania.
  3. Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spá- 

  cha čin uvedený v ods. 1
   a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný násle- 

   dok, alebo
   b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.
  4. Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slo- 

  body na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
   a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, 
   b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
   c) ako člen nebezpečného zoskupenia.“
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obchodovania s deťmi, spáchanie uvedeného trestného činu závažnejším 
spôsobom konaniam, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, smrti alebo iné-
ho obzvlášť závažného následku spáchaním uvedeného trestného činu, 
resp. získanie značného prospechu spáchaním trestného činu obchodo-
vania s deťmi.29 Ku kvalifikačným znakom možno zaradiť aj smrť viacerých 
osôb, resp. spáchanie trestného činu obchodovania s deťmi ako člen ne-
bezpečného zoskupenia.30

Prijatím Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. došlo k rekodifikácii trest-
ného práva na Slovensku, pričom nadobudnutím jeho účinnosti došlo tak-
tiež  k  transponovaniu viacerých prameňov európskeho práva do  nášho 
právneho poriadku. Azda najvýznamnejším v súvislosti s trestnoprávnou 
úpravou postihu trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi mož-
no transponované rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19.7.2002 
o  boji proti obchodovaniu s  ľuďmi, ktoré sa vzťahovalo na  trestné činy 
obchodovania s  ľuďmi na  účely vykorisťovania práce alebo sexuálneho 
vykorisťovania.31 Právna úprava boja proti obchodovaniu s  ľuďmi nie je 
obsiahnutá len v Trestnom zákone, ale v ďalších pre boj proti obchodo-
vaniu s ľuďmi relevantných právnych predpisov. Ako príklad by som mo-
hol uviesť predovšetkým zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, prija-
tím ktorého sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovalo 
rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV zo dňa 15. 3. 2001 o postavení 
29 BURDA, Eduard – ČENTÉŠ, Jozef – KOLESÁR, Juraj – ZÁHORA, Jozef. Trestný zákon:  

komentár, II. diel, Osobitná časť. Praha: C.H. Beck, 2011, s.330.,
30 V zmysle § 141 Trestného zákona sa pod nebezpečným zoskupením rozumie buď 

zločinecká skupina, alebo teroristická skupina. V zmysle § 129 ods. 4 TZ sa zločinec-
kou skupinou na účely TZ rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, kto-
rá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať 
jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa 
§ 233 TZ alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho die-
lu osobitnej časti TZ na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo 
inej výhody. V zmysle § 129 ods. 5 TZ sa teroristickou skupinou na účely TZ rozumie 
štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového 
obdobia na účely spáchania trestného činu teroru alebo trestného činu terorizmu. 
Zároveň § 129 ods. 6 TZ upravuje pojem činnosť pre zločineckú skupinu alebo tero-
ristickú skupinu a § 129 ods. 7 podporu zločineckej skupiny alebo teroristickej sku-
piny.

31  Dňa 5.4.2011 však zo strany Európskeho parlamentu a  Rady Európskej únie doš-
lo k prijatiu smernice č. 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti 
nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2002/629/SVV. Uvedená smernica stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa 
vymedzenia trestných činov a trestov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádza ta-
kisto spoločné ustanovenia na posilnenie prevencie tejto trestnej činnosti a ochra-
ny jej obetí, pričom zohľadňuje rodové hľadisko.
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obetí v  trestnom konaní, ktoré má za  cieľ zabezpečiť obetiam trestných 
činov primerané postavenie v  trestnom konaní, rešpektujúce ich prá-
va. Za zmienku stojí taktiež zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb 
poškodených násilnými trestnými činmi do ktorého bola transponovaná 
smernica Rady 2004/80/ES z 29.4.2004 o náhradách obetiam trestnej čin-
nosti s cieľom možnosti podania žiadosti aj v druhom členskom štáte, než 
len v štáte trvalého bydliska žiadateľa. Zákonom č. 342/2007 Z. z., ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej re-
publiky do Schengenského priestoru došlo pre obete obchodovania s ľuď-
mi k ich oslobodeniu od povinnosti platenia správneho poplatku za udele-
nie povolenia na tolerovaný pobyt. 32

Slovenská republika z  legislatívneho hľadiska vo významnejšej mie-
re začala boj proti obchodovaniu s  ľuďmi prijatím uznesenia vlády SR č. 
668/2005 prijatého k správe o aktivitách vlády SR v roku 2005, zameraných 
na prevenciu a potláčanie obchodovania s ľuďmi. Minister vnútra v zmysle 
uvedeného uznesenia vlády vymenoval národného koordinátora pre ob-
lasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom na jeho základe došlo k pri-
jatiu prvého koncepčného materiálu na národnej úrovni, ktorého obsah 
bol venovaný boju a potláčaniu páchania trestnej činnosti súvisiacej s ob-
chodovaním s ľuďmi, konkrétne Národného akčného plánu boja proti ob-
chodovaniu s ľuďmi na roky 2006-2007. Spomenutý materiál, ktorý pripra-
vila Expertná skupina pre prevenciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi 
zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, bol prijatý uznese-
ním vlády SR č. 3/2006, pričom prvou úlohou, ktorú stanovil predmetný 

32  Medzi ďalšie relevantné právne predpisy, ktoré sa svojím právnym obsahom dotý-
kajú právnej úpravy boja proti obchodovaniu s ľuďmi možno zaradiť-
- zákon č. 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej ochrane detí a  o  sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom v zmysle § 7 ods. 3 predmet-
ného právneho predpisu došlo z inštitucionálneho hľadiska k vytvoreniu legisla-
tívnych podmienok pre vznik Informačného centra na boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi a prevenciu kriminality,

- nariadenie ministra vnútra SR č. 47 z 30. 6. 2008 o zabezpečení programu podpo-
ry a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,

- rozkaz ministra vnútra SR č. 22 z 30. 6. 2008 o ustanovení Expertnej skupiny pre 
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi,

- rozkaz 2. štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR č. 1/2008 o ustanovení mul-
tidisciplinárnych pracovných skupín zameraných pre oblasť boja proti obchodo-
vaniu s ľuďmi.
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plán bolo kreovanie mechanizmu riadenia a koordinácie aktivít v oblasti 
boja proti obchodovaniu s  ľuďmi. Zároveň došlo k menovaniu národné-
ho koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s  ľuďmi, ktorým sa 
stal v  októbri 2006 funkčne štátny tajomník Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky. Významným pozitívom bolo taktiež vytvorenie nadrezort-
nej Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s  ľuďmi, ktorá sa 
stala poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom národného koor-
dinátora a je zložená zo zástupcov vecne príslušných organizačných útva-
rov ministerstiev vnútra; spravodlivosti; práce, sociálnych vecí a  rodiny; 
zdravotníctva; zahraničných vecí; školstva; financií; Úradu vlády SR; Úra-
du splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; Generálnej prokura-
túry, ZMOS-u a  tretieho sektora. Národným programom pre oblasť boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 až 2010 bol nahradený národný 
program na roky 2006-2007. Nový národný program bol prijatý uznesením 
vlády SR č. 251/2008 v zmysle ktorého boli interným predpisom MV SR zo 
4. 9. 2008 vytvorené multidisciplinárne pracovné skupiny, ktorých činnosť 
sa orientuje na oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom včasného 
reagovania na konkrétne aktuálne vzniknuté potreby a výzvy a na posky-
tovanie komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. Posled-
ným z radu dokumentov prijatých na zabezpečenie komplexnej a účinnej 
národnej stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi je prijatie Národného 
programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014 a schvá-
lený uznesením vlády SR č. 96 zo 16. februára 2011.33

Dôležitý význam má nielen legislatívne, ale aj inštitucionálne zabezpe-
čenie boja proti obchodovaniu s  ľuďmi. V Slovenskej republike má azda 
najvýznamnejšie postavenie Policajný zbor, v  rámci ktorého je gesto-
rom problematiky boja proti trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním 
s  ľuďmi Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá 
v  rámci svojej činnosti na  celoštátnej úrovni vykonáva operatívno-pát-
raciu činnosť, získava poznatky a podieľa sa na operatívnom odhaľovaní 
a objasňovaní trestnej činnosti kupliarstva, obchodovania s ľuďmi, výroby 
detskej pornografie, páchanej najmä organizovanou formou vrátane me-
dzinárodného prvku. V rámci regionálnej úrovne sa na vyšetrovaní uvede-
nej trestnej činnosti podieľajú vyšetrovatelia, ktorí sú služobne zaradení 
na odboroch kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, 
ktorí zároveň prešli špecializovaným edukačným procesom z problemati-
ky obchodovania s  ľuďmi. Samostatná špecializovaná organizačná zlož-
ka, ktorá by sa zaoberala trestnou činnosťou súvisiacou s obchodovaním 
s ľuďmi však nie je vyčlenená v rámci prokuratúry. Predmetnou problema-
tikou sa však zaoberajú prokurátori Generálnej prokuratúry SR, oddelenia 
33 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014, str. 1
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násilnej a všeobecnej kriminality, ktoré podlieha trestnému odboru, tak-
tiež prokurátori odboru všeobecnej kriminality Úradu špeciálnej prokura-
túry a prokurátori medzinárodného odboru v oblasti realizácie dožiadaní 
o  právnu pomoc a  extradíciu. K  samotnému výkonu dozoru nad zacho-
vávaním zákonnosti v konkrétnych trestných veciach dochádza zo strany 
miestne príslušných okresných a krajských prokuratúr a v prípade obcho-
dovania s  ľuďmi páchaného zločineckými skupinami Úradom špeciálnej 
prokuratúry Generálnej prokuratúry SR.34

Stav trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi podľa oficiál-
nych štatistík, nie je až taký alarmujúci, ako v iných krajinách sveta. V roku 
1990 boli v rámci vtedajšieho federatívneho štátneho usporiadania na Slo-
vensku odsúdení iba traja páchatelia, v roku 1991 nebol odsúdený žiaden 
páchateľ, pričom v rokoch 1992 až 1996 bola situácia obdobná a každý rok 
došlo k odsúdeniu priemerne troch páchateľov. K nárastu počtu prípadov 
súvisiacich s uvedenou trestnou činnosťou došlo v roku 1997, kedy doš-
lo k odsúdeniu deviatich páchateľov. Trend nárastu páchania trestných či-
nov obchodovania s ľuďmi pokračoval aj naďalej, pričom v roku 2000 bolo 
orgánmi činnými v trestnom konaní zaznamenaných 14 prípadov, v roku 
2001 to bolo 6 prípadov, v roku 2002 celkovo 17 prípadov, v roku 2003 – 
24 prípadov a v roku 2004 27 prípadov. Každý rok je charakteristický na-
rastajúcim počtom páchania uvedených trestných činov, kedy priemerne 
pribudnú 3 prípady.35 Stav oproti minulosti v otázke používania metód pá-
chania uvedenej trestnej činnosti, predovšetkým v priebehu 20. storočia 
kedy páchatelia používali rôzne postupy v páchaní trestných činov obcho-
dovania s ľuďmi sa výrazne zmenil. Čoraz častejšie, za účelom obmedzo-
vania osobnej slobody, zneužívania osôb na výkon prostitúcie, nútených 
prác a  novodobého otroctva dochádza k  využívaniu vysoko sofistikova-
ných postupov, pričom odhalenie a zdokumentovanie uvedenej trestnej 
činnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní si vyžaduje využí-
vanie špeciálnych metód. I  táto skutočnosť predstavuje pre všetky rele-
vantné inštitúcie nielen v zahraničí, ale aj v rámci Slovenskej republiky veľ-
kú výzvu, pričom dôraz by sa mal prikladať postupne čoraz viac prevencii 
oproti finančne, časovo a personálne náročnejšej represii.

Záver

Riešenie trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaní s ľuďmi by malo byť 
prioritou tak pre nadnárodné organizácie, ako aj pre ich jednotlivé členské 

34 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014, str. 20
35  HULLOVÁ, Monika. Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s  ľuďmi. 

Policajná teória a prax, 2005, č. 4, s. 55.

Európsky prístup k ochrane obetí obchodovania s ľuďmi
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štáty. Pomoc obetiam a ochrana ľudských práv by mali byť kladené na prvé 
miesto tak na medzinárodnej ako aj vnútroštátnej úrovni. V rámci páchania 
trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi je potrebné dodať, že 
sa reálne účinnosť vynaloženej prevencie v minulosti nie veľmi intenzívne 
skúmala. Oproti minulosti stoja pred orgánmi činnými v trestnom konaní 
nové výzvy, predovšetkým vo využívaní internetu, kedy sú voľne k dispo-
zícii internetové domény v  obrovskom množstve, ktorých obsah sa špe-
cializuje na zneužívanie detí, pedofíliu a pod. Treba si taktiež uvedomiť tú 
skutočnosť, že pri využívaní internetových služieb sa maloletí, ktorí majú 
dnes oveľa väčšie technické a praktické skúsenosti s využívaním uvedenej 
internetovej siete ako v minulosti, môžu jednoducho dostať k páchateľom 
spomenutej trestnej činnosti. Je preto dôležité, aby sa prevencii na rozdiel 
od represie, ako to väčšinou bolo v minulosti, začala prisudzovať oveľa väč-
šia miera, pričom v neposlednom rade by sa nemalo zabúdať taktiež na tú 
skutočnosť, že väčšina ľudí je náchylná mylne sa domnievať, že im, resp. ich 
rodine sa daný problém nemôže nikdy dotknúť. Len málo ľudí si totiž uve-
domuje, že ročne mizne v rámci obchodovania s ľuďmi aj niekoľko stoviek 
Európanov, Slovákov nevynímajúc, pričom veľká väčšina z  nich doplatila 
či už na možnosti a lákadlá „lacného štúdia na zahraničných univerzitách“, 
lukratívnu a dobre platenú prácu a mnohé iné „ponuky“. Organizovaný zlo-
čin špecializujúci sa na obchodovanie s ľuďmi sa v posledných rokoch spro-
fesionalizoval po materiálnej, personálnej ako aj technickej stránke, pričom 
metódy a  prostriedky používané zo strany zločineckých skupín sú čoraz 
prepracovanejšie. Zásadný boj proti uvedenej trestnej činnosti si vyžaduje 
zásadné kroky zo strany jednotlivých štátov. Predovšetkým mám na mysli 
efektívne legislatívne a inštitucionálne kroky, ktoré by sa mali vykonať vo 
viacerých sektoroch jednotlivých štátov, či už reformou trhu práce, legalizá-
ciou alebo totálnym zákazom prostitúcie (v závislosti od úspešnosti jednot-
livého modelu), taktiež vyššou mierou kontroly internetu a s tým spojených 
služieb a v neposlednom rade väčším dôrazom na význam a aplikovanie 
prevencie voči páchaniu uvedenej trestnej činnosti.
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K metodologickým otázkam 
kriminologického výskumu viktimizácie

Toward Methodological Issues  
of the Criminological Research of the Victimisation

Peter Ondrejkovič

Abstrakt
Viktimizačné výskumy, ktoré zisťujú mieru viktimácie populácie alebo jej vy-
braných častí, t.j. akých druhov trestných činov a ako často sa stali obeťami, si 
zasluhujú osobitný prístup. Sem možno zaradiť aj expertné odhady, ktoré sa 
opierajú najčastejšie o tzv. delfskú metódu. Cennými zdrojmi informácií, najmä 
výskumného charakteru sú najmä self-reporty.

Kľúčové slová
Viktimizačné výskumy, obete trestných činov, miera latencie, Delfy metóda, 
self-reporty 

Abstract
Victimization research that found peace victimization population or selected 
parts of it, ie what types of crimes and how often the victims deserve special 
access. This can also include expert estimates, which are based most often on 
the Delphi method. Valuable source of information, in particular the nature of 
the research are mainly self-reports.

Keywords
Victimization surveys, crime victims, the degree of latency, Delphi method, 
self-reports

Pocit bezpečnosti a istoty je jednou z najvýznamnejších ľudských po-
trieb. Stávanie sa obeťou či už násilnej alebo akejkoľvek inej kriminality je 
nielen nežiaduci následok trestných činov alebo čo i len priestupkov, ale je 
to predovšetkým zníženie kvality života, neraz spojené so zásahom integ-
rity človeka. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby 
sme počet obetí a mieru ľudského utrpenia pochádzajúceho z kriminality 
maximálne znížili. 

To je však možné iba vtedy, ak budeme poznať tak mechanizmy stá-
vania sa obeťou, ako aj rozsah a  intenzitu viktimácie. Najefektívnejšou 
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cestou a východiskom musí byť účinný spôsob poznania, teda nachádza-
nia najúčinnejších metód získavania, spracúvania a interpretácie dát o vik-
timizácii (syndróm permanentného pocitu úzkosti a  strachu z  kriminali-
ty, viažuci sa na oblasti s vysokou mierou kriminality) jednotlivých skupín 
obyvateľstva, o geografických1, vekových a časových aspektoch tohto fe-
noménu.

Strach z  kriminality je vlastne obavou stania sa obeťou niektorého 
z druhov kriminality. Kvalitatívne postupy výskumu strachu z kriminality 
sú preto navrhované ako spôsob vyjadrenia významov a  nuáns strachu 
z  kriminality, s  výhodami ako mnohoaspektovosť, dynamika a  citlivosť 
na priestorové, časové a sociálne kontexty (Koskela a Pain 2000), rešpektu-
júce rozdielnosť v správaní a využívaní priestoru jednotlivcami. Práve s vy-
užitím kvalitatívnych metód bol vyvrátený názor, že ženský strach z verej-
ných priestorov je iracionálny (Stasíková, 2011)

Výskum v kriminológii používa spravidla analogické metódy, ako v ob-
lasti výskumu spoločenských vied. Pozorovanie, rozhovor, dotazník, ana-
lýza dokumentov, expertné odhady, experiment, ba i  modelovanie sú 
najčastejšími metódami pri kvantitatívnom výskumnom prístupe, kým po-
zorovanie, hĺbkový, príp. fókusový rozhovor, empatia sú najčastejšími po-
stupmi kvalitatívneho prístupu, ktorý býva kombinovaný s kvantitatívnym 
postupom.

Základným zdrojom informácií o stave kriminality sú policajné štatis-
tiky, ktoré vychádzajú z políciou dokumentovaných údajov o páchateľovi 
a trestnom čine. Obmedzením týchto údajov je, že zachycujú iba časť re-
álnej kriminality, a  to políciou zistenej alebo polícii nahlásenej občanmi. 
Reálna kriminalita je vyššia, nakoľko popri tejto zistenej kriminalite jestvu-
je ešte tzv. latentná kriminalita, čiže skrytá. Sme presvedčení, že to isté sa 
týka aj obetí trestných činov. Všeobecne mieru latencie kriminality od-
hadujú odborníci na 3 až 5 násobok zistenej (Holcr, 1995). Miera latencie 
pritom kolíše podľa viacerých faktorov, najmä podľa:

•	 druhu kriminality (predpokladá sa, že miera latencie je vyššia najmä 
u tých trestných činov, ktorých odhalenie je spojené s možnou stig-
matizáciou obete, napr. znásilnenie, pohlavné zneužívanie, vnútro-
rodinné konflikty, apod. alebo u nových druhoch trestnej činnosti, 
s odhaľovaním ktorej polícia nemá skúsenosti alebo primerané pro-
striedky, napr. novodobé formy ekonomickej kriminality, podvodov, 
ale i korupcie a organizovanom zločine.)

1 Skvelú štúdiu publikovala k problému Stasíková, L. 2011 Relevantnosť strachu z kri-
minality v urbánnej geografii. In: Geografický časopis 63, 2011, č.4, s. 325 – 343
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•	 dynamiky nárastu kriminality (v  situácii nárastu mier kriminality 
môžeme predpokladať aj vyššiu úroveň latencie)

•	 schopnosti polície účinne odhaľovať a objasňovať trestnú činnosť 

•	 dôvery verejnosti k polícii, ako aj ďalším inštitúciám trestnej spra-
vodlivosti, ktorá sa prejavuje v ochote ohlásiť trestný čin.

V prípade obetí trestných činov je situácia ešte zložitejšia. Všetky uve-
dené faktory ovplyvňujúce latenciu trestných činov sa týkajú aj ich obe-
tí, avšak ešte významnejšie. Na prvý pohľad by sa dalo predpokladať, že 
počet obetí kriminality bude úmerný počtu trestných činov, alebo ich pá-
chateľov. Tento predpoklad však nikto ešte nepotvrdil. Kým miera laten-
cie trestných činov je predmetom viacerých štúdií a úvah ( Holomek, Au-
gustín, Radočani, Stieranka, Barčíková a i.), latencia miery obetí trestných 
činov nie.

Iný pohľad na oficiálny stav kriminality ponúkajú štatistiky ďalších in-
štitúcií trestnej spravodlivosti, najmä súdne štatistiky, tie však v prípa-
de obetí trestnej činnosti v kodifikovanej podobe vôbec nejestvujú. 
Jestvujúce štatistiky kriminality sa od policajných štatistík za rovnaké ob-
dobia líšia, jednak vzhľadom na časový posun v dôsledku trestného pro-
cesu a jednak vzhľadom k tomu, že policajné štatistiky zachycujú zistené 
trestné činy a súdne štatistiky počet odsúdených (ktorých je spravidla me-
nej ako podozrivých). 

Jedným z najvýznamnejších otvorených problémov v kriminologickom 
výskume je zistenie skutočného počtu páchaných trestných činov, ako 
i skutočného počtu ich obetí. Tu si kriminológia vypomáha tzv. expertný-
mi odhadmi (tzv. Delfy metóda), kde prostredníctvom osobitných postu-
pov odhadujú vybraní odborníci príslušné javy spravidla voľnými odpove-
ďami na presne stanovené otázky a to v niekoľkých opakovaných kolách.

Na zistenie, resp. zreálnenie odhadu skutočnej kriminality, vrátane la-
tentnej kriminality i obetí trestných činov sa používajú ďalšie zdroje infor-
mácií, najmä výskumného charakteru. Ide najmä o tzv. self-reporty, oso-
bitne v  sociológii kriminality, kedy sa na  vybraných vzorkách populácie 
zisťuje reálny stav anonymnými dotazníkmi s otázkami na to, či sa respon-
denti za vymedzené časové obdobie dopustili vybraných foriem prekro-
čenia noriem. Rovnako tak možno postupovať i v prípade obetí trestných 
činov. Ako uvádza TOMÁŠEK (2010), základom je požiadanie respondenta, 
aby odpovedal na otázku, či sa dopustil niektorého z trestných činov ale-
bo priestupkov. Nie je rozhodujúce, či bol skutok odhalený, riešený, alebo 
potrestaný. Obdobne možno postupovať aj v prípade obetí trestných či-
nov. Podmienkou úspešnosti self –reportu je jeho prísna anonymita, ale 
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v prípade obetí aj adekvátny výber a zostavenie výskumného súboru. Prá-
ve v  prípade obetí trestných činov je signifikantne väčší počet spo-
medzi seniorov, žien a detí. To si vyžaduje špecifický postup pri kreovaní 
súborov, ale aj výskumného nástroja2. 

História self reportov

Self- reporty vznikli v USA, približne v štyridsiatych rokoch minulého 
storočia. Podnetom pre ich vznik bola najmä nedôvera k oficiálnej štatisti-
ke. Od 80- tych rokov sa stala plne etablovanou metódou zberu relevant-
ných dát o kriminalite. Metóda self-reportu má svoje výhody i nevýhody. 
Ako výhody sa uvádzajú: 

•	 Dokonalejší a presnejší pohľad na rozsah a štruktúru kriminality, ne-
závislý na kvalite a pripravenosti orgánov činných v trestnom konaní.

•	 Možnosť variabilného deskriptívneho skúmania kriminality

•	 Možnosť tvorby a overovania hypotéz ako i teórií

•	 Možnosť interdisciplinárneho prístupu

•	 Možnosť overovania osobnej, sociálnej a psychickej podmienenosti 
kriminality

•	 Opakované self reporty dovoľujú vypočítavať trendy (pri zachovaní 
metodiky) a medzinárodnú komparáciu (ISRD I, II,)

Self-reporty ukázali, že ku kriminálnym skutkom alebo deviácii sa pri-
znáva v priemere cca 40 % respondentov (Maguire, 2002, 322-375), a to aj 
v SR a ČR. Možno predpokladať, že v prípade obetí trestných činov by bolo 
toto percento značne vyššie. Tento predpoklad sme si overili pri stretnutí 
seniorov v primaciálnom paláci v Bratislave pred niekoľkými rokmi. Tu tre-
ba ale poznamenať, že vysoká kriminalita sa týkala iba menej závažných 
skutkov. 

Nevieme doposiaľ stanoviť závažnosť obetí a stupeň ich viktimity. Ďalej 
sa ukázalo, že kriminalita a priestupky sa netýkali len sociálne a ekonomic-
ky znevýhodnených skupín obyvateľstva, ale všetkých skupín, kým súdy 
častejšie riešili práve závažnejšie trestné činy týkajúce sa sociálne a ekono-
micky znevýhodnených skupín (Nazdávame sa, že sociálny status ovplyv-
ňuje reakciu formálnych inštitúcií práva). Možno vysloviť i hypotézu, podľa 

2 Pozoruhodné údaje jestvujú zo SRN, podľa ktorých obeťami sa stávajú prevažne 
chlapci a muži (73% z celkového počtu obetí) (s výnimkou sexuálnych deliktov ženy 
91,2 %, muži 8,8 %), Polizeiliche Kriminalstatistik 2007, Berlin: Polizeiträsidium 2007, 
dostupné na http://www.polizei.berlin.de
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ktorej obete trestných činov majú z hľadiska rozhodovania súdov skôr 
podporný charakter.

Prostredníctvom self-reportov sa najlepšie darí postihovať latentnú kri-
minalitu medzi deťmi a mládežou (na školách). Pri tom podľa TOMÁŠKA 
(2010, s. 92), ktorý uvádza výskum J. MUNCIA v Londýne v r. 1999, zo 70% 
drobných krádeží v obchodoch a na trhoviskách, 88% krádeží v škole, do-
kázala polícia zadržať iba 13% páchateľov. V prípade obetí však nejestvujú 
žiadne dáta. Pozoruhodné údaje jestvujú zo SRN, podľa ktorých obeťami 
sa stávajú prevažne chlapci a muži (73 % z celkového počtu obetí) (s vý-
nimkou sexuálnych deliktov ženy 91,2 %, muži 8,8 %)

Validita a reliabilita

Osobitnú problematiku predstavujú otázky validity a  reliability dát 
o obetiach trestných činov. Validitu budeme charakterizovať ako platnosť. 
Patrí k  základným kritériám hodnotenia výskumných metód a  zistených 
výsledkov a súčasne k najkomplexnejším a najzložitejším pojmom v me-
todológii spoločenskovedných výskumov. V najširšom zmysle slova je to 
požiadavka relevantnosti medzi výskumným cieľom, v našom prípade vik-
timizáciou a skutočne dosiahnutými (nameranými) výsledkami výskumu. 
Stanie sa obeťou kriminality sa skladá z viacerých charakteristík, ktoré na-
pĺňajú tento pojem. Stretávame sa však aj s mnohými prípadmi obetí, ktorí 
sa nestali obeťou následkom trestného činu. Patria sem i tzv. samozvané 
obete, prípady prevzatia viny miesto skutočného páchateľa, obete stalkin-
gu, najmä však obete latentnej kriminality. Tu nejestvuje iný spôsob ako 
aplikácia self-reportov, ktoré spĺňajú naše požiadavky na výskumné me-
tódy. Nesmieme zabúdať, na to, že by mohol byť niekto uznaný ako obeť, 
musí byť človek považovaný za nositeľa práv, musí mať prístup k informá-
ciám a mal by mať priznané právo predložiť svoj vlastný pohľad na veci 
v konaní (v prípade vyšetrovania alebo súdneho procesu). V tejto súvislosti 
by sme mohli povedať, že obete potrebujú nielen pomoc, ale tiež možnosť 
uplatňovať svoje práva, osobitne v trestnom konaní.

V dôsledku uvedených výhod self reporty už nerobia iba výskumníci, 
ale často aj štátne orgány a organizácie.

Nevýhody self-reportov spočívajú v  nevyhnutnosti overovať validitu 
a zveličovanie respondentov, riešiť otázky pamäte respondentov (rozpa-
mätávanie sa na skutky v minulosti), ako i vhodný výber skutkov, na ktoré 
sa pýtame (Tomášek, 2010, s. 99 a nasl.)

Z  uvedeného jednoznačne vyplýva, že viktimizačné výskumy, kto-
ré zisťujú mieru viktimácie populácie alebo jej vybraných častí, t. j. akých 

K metodologickým otázkam kriminologického výskumu viktimizácie
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druhov trestných činov a ako často sa stali obeťami, si zasluhujú osobitný 
prístup. Sem možno zaradiť aj expertné odhady, ktoré sa opierajú najčas-
tejšie o tzv. delfskú metódu , ako sme sa o nej stručne už zmienili.

Tieto zdroje (doplnené ďalšími nepriamymi informáciami, ako počet 
sťažností, reklamácií, apod.) by mohli pomôcť odhadnúť mieru reálnej vik-
timity, najmä v prípade ak ide o národné reprezentatívne výskumy. Bohu-
žiaľ u nás sa zatiaľ takéto výskumné akcie nerealizujú, čoho príčinou môže 
byť aj absencia kriminologicky orientovaného samostatného výskumného 
pracoviska na Slovensku.

Doplňujúcim nepriamym zdrojom informácií sú aj výskumy verejnej 
mienky, týkajúce sa pocitu bezpečnosti a pocitu ohrozenia z kriminality, 
resp. dôvery v políciu a ďalšie inštitúcie trestnej justície.

Môžeme si iba želať, aby sa viktimologické výskumy stali štandardnou 
súčasťou kriminológie s cieľom čo možno najviac zmierniť mieru ľudského 
utrpenia.
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Vývoj vybraných druhov kriminality  
na Slovensku

Development od Selected Types of Crime in Slovakia 
(2007 – 2013)

Jaroslav Holomek

Abstrakt
Významným doplnkovým zdrojom informácií o  kriminalite a  jej vývoji sú 
v  mnohých krajinách výskumy obetí kriminality. Na  Slovensku sa  v  rokoch 
2007 – 2013 uskutočnilo šesť národných výskumov kriminality. Získaný časový 
rad umožňuje sformulovať isté hypotézy ohľadne ďalšieho vývoja vybraných 
druhov kriminality. Tieto hypotézy by mali byť overené v nasledujúcich výsku-
moch naplánovaných na roky 2014-2016. 

Kľúčové slová
Kriminalita, výskum kriminality, viktimačný výskum.

Abstract
An important additional source of information on crime and its development 
in many countries are crime victim surveys. In Slovakia, in the years 2007 – 
2013 held six national crime victim surveys. The resulting time series allows 
to formulate some hypotheses regarding the further development of selected 
types of crime. These hypotheses should be verified in subsequent research 
planned for 2014-2016. 

Keywords
Crime, research of crime, crime victim survey.

Úvod

Výskumy, ktorých výsledky v tomto príspevku prezentujeme, boli reali-
zované v rokoch 2007 - 2013 z poverenia Rady vlády SR pre prevenciu kri-
minality na Paneurópskej vysokej škole (predtým Bratislavská vysoká škola 
práva). Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o prvé opakované viktimačné vý-
skumy v Slovenskej republike, hlavným cieľom bol základný opis viktimač-
nej situácie na Slovensku pokiaľ ide o vybrané delikty.
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Z deskriptívneho charakteru výskumov a zo skutočnosti, že získané ča-
sové rady sú dosť krátke (šesť zberov údajov v priebehu siedmich rokov), 
treba považovať všetky závery za predbežné, presnejšie za hypotézy, ktoré 
by mali byť v ďalších plánovaných zberoch potvrdené, korigované alebo 
vyvrátené.

Základný súbor tvorili osoby 15-ročné a  staršie. Tento súbor tvorilo 
4 494 872 obyvateľov SR vo veku 15 a viac rokov, t.j. 83,41 % z 5 389 180 
všetkých obyvateľov SR k 31. 12. 20051. Výberová vzorka bola naplánovaná 
na 2 000 rozhovorov. 

Výberový súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodne-
ním v poslednom kroku. Kontrolovanými premennými boli: pohlavie, vek, 
národnosť, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska a  kraj. Štatistická presnosť 
výsledkov výskumu bola hodnotená pomocou intervalov spoľahlivosti. 
Pre výpočet očakávanej výberovej chyby (reliability) sa využívajú vzťahy 
platné pre prostý náhodný výber. Pri uvažovanej 5 %-nej úrovni význam-
nosti sa potvrdila reprezentatívnosť výberového súboru podľa kvótových 
znakov pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkostná skupina obce a kraj.

Výskumy boli realizované technikou štandardizovaného rozhovoru (fa-
ce-to-face) prostredníctvom dotazníka. Opytovanie uskutočnil v  rokoch 
2007 a 2009 Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, 
v roku 2010 (po zániku ÚVVM), 2011 a 2012 Centrum sociálnych výskumov 
pri Infostate a v roku 2013 GfK. 

Počet odovzdaných dotazníkov, návratnosť a výberová chyba jednotli-
vých výskumov – viď Tabuľka 1.

Tabuľka 1

Dátum realizácie 
terénnej fázy Skúmané obdobie

Počet 
odovzdaných 

dotazníkov
Návratnosť (%)

september 2007 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 1858 92,90

január 2009 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 1886 94,30

august 2010 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 1911 95,55

september 2011 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 1938 96,90

september 2012 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 1848 92,40

september 2013 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 2100 -

1 Vekové zloženie obyvateľstva SR v  roku 2005. Demografická a  sociálna štatistika, 
ŠÚ SR 2006 a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky v roku 2001 
a v roku 2011. 
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Zistenia 

V našich výskumoch sme skúmali nasledujúce delikty:

- krádež auta;

- krádež vecí z auta;

- krádež bicykla;

- vlámanie do domu alebo bytu;

- vlámanie do rekreačného objektu;

- krádež osobného majetku;

- podvod;

- korupcia (vyžadovanie úplatku);

- lúpež;

- fyzické napadnutie;

- sexuálne násilie a znásilnenie;

- týranie.

Osoby odpovedali na to, či sa stretli s uvedenými deliktmi (osobne ale-
bo členovia ich domácnosti) v priebehu 12 mesiacov, ktoré predchádzali 
opytovaniu. 

V  nasledujúcich analýzach je prerušovanou čiarou vyznačený trend, 
ktorý využíva všetky zbery údajov uskutočnené v rokoch 2007-2012. Ke-
ďže v rokoch 2010 a 2011 hodnoty väčšiny sledovaných deliktov kulmino-
vali, pridali sme ešte trend vychádzajúci z rokov 2010-2012. Údaje získa-
né v roku 2013 lepšie zodpovedajú tomuto druhému trendu. Tento trend 
predpovedá pokles takmer všetkých skúmaných deliktov a údaje z  roku 
2013 tomuto trendu zodpovedajú. Niektoré údaje zistené v roku 2013 sú 
však ešte podstatne nižšie ako optimistické očakávania založené na tomto 
trende. Zmena agentúry2 sa najvýraznejšie prejavila na odpovediach res-
pondentov na  osobitne citlivé otázky, ako sú otázky na  sexuálne násilie 
a týranie. Mohla byť spôsobená aj odlišným prístupom anketárov k opyto-
vaniu. Trendy korigované zohľadnením tohoročných výsledkov tak budú 
výrazne pozitívne, čo poskytne argumenty pre formulovanie výrazne po-
zitívnych hypotéz o vývoji vybraných druhov kriminality pre nasledujúcu 
etapu výskumu. 

2 Zmena agentúry bola výsledkom verejného obstarávania a nebola zámerom auto-
rov výskumu.
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A teraz už ku konkrétnym zisteniam. Najskôr respondenti odpovedali 
na otázky, ktoré sa týkali domácnosti respondenta:

Krádež auta 

Otázka zameraná na krádež auta sa týkala vlastného auta alebo firem-
ného auta, ktoré respondent alebo člen jeho domácnosti používal na sú-
kromné účely.

V  dlhodobom priemere sa každá dvadsiata piata domácnosť (kto-
rá vlastní alebo užíva takéto vozidlo) stala obeťou tohto deliktu za jeden 
rok. Výskyt však prakticky rovnomerne klesá a v roku 2013 zaznamenala 
túto ujmu len každá tridsiata piata domácnosť. Zaznamenali sme najnižšiu 
hodnotu za sledované obdobie. Celkovo však uvedený pokles zodpovedá 
poklesu výskytu krádeží motorových vozidiel podľa policajnej evidencie 
tohto trestného činu.

Krádež vecí z auta

Krádež vecí z auta sme zisťovali otázkou, či sa respondent alebo člen 
jeho domácnosti ktorý používal vlastné auto alebo firemné auto pre súk-
romné účely stal obeťou takého deliktu.

V  dlhodobom priemere sa každá desiata domácnosť (ktorá vlastní 
alebo užíva takéto vozidlo) stala obeťou tohto trestného činu za jeden 
rok. Výskyt kolísal okolo tejto úrovne v celom sledovanom období, av-
šak v roku 2013 došlo k výraznému poklesu – túto ujmu zaznamenala 
len každá osemnásta domácnosť. Aj tu sme zaznamenali najnižšiu hod-
notu za sledované obdobie. Ak však zoberieme do úvahy vývoj od roku 
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2010, aj tu môžeme hovoriť o trende mierneho poklesu výskytu tohto 
deliktu.

Krádež bicykla

V ďalšej otázke sme zisťovali, či bol respondentovi alebo členovi jeho 
domácnosti odcudzený bicykel.

 

Dlhodobo kolísal výskyt tohto deliktu na úrovni každej ôsmej domác-
nosti (ktorá vlastní bicykel) za jeden rok. V roku 2013 sa táto hodnota zní-
žila takmer na polovicu – len každá štrnásty domácnosť uviedla, že utrpela 
túto ujmu. Aj keď aj tu trend posledných rokov naznačuje pokles výskytu 
týchto deliktov, zaznamenaný pokles je ešte výraznejší. Hodnota výskytu 
tohto deliktu je opäť najnižšia za sledované obdobie.

 
Krádež z auta

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2009 2010 2011 2012 2013

 

Krádež bicykla

0

50

100

150

200

250

2007 2009 2010 2011 2012 2013

Development od Selected Types of Crime in Slovakia (2007 – 2013)



194  |

Krádež vlámaním do domu alebo bytu a do rekreačného objektu

Krádež vlámaním sme skúmali v dvoch otázkach. V prvej otázke sme 
zisťovali skúsenosť s vlámaním do domu alebo bytu, v druhej do chaty ale-
bo iného rekreačného objektu.

 

V dlhodobom priemere sa každá desiata domácnosť stala obeťou vlá-
mania do domu alebo bytu za jeden rok. Celkový trend bol mierne rastúci, 
ale v ostatných rokoch dochádza opakovane k poklesu (trend je od roku 
2010 klesajúci). Tento pokles bol potvrdený aj v roku 2013, avšak výraznej-
šie, ako sa očakávalo – každá sedemnásta domácnosť uviedla túto ujmu 
(čo je opäť najnižšia hodnota za celé sledované obdobie).

V dlhodobom priemere sa každá ôsma domácnosť (ktorá vlastní ale-
bo užíva takéto rekreačné zariadenie) stala obeťou tohto trestného činu 
za jeden rok. Výskyt kolísal okolo tejto úrovne v celom sledovanom obdo-
bí. Ak však zoberieme do úvahy vývoj od roku 2010, aj tu môžeme hovoriť 
o trende výrazného poklesu výskytu tohto deliktu, čomu zodpovedá aj rok 
2013 – túto ujmu zaznamenala len každá dvanásta domácnosť. Opäť ide 
o najnižšiu hodnotu za sledované obdobie. 
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Nasledujúce delikty sa nevzťahujú na  celú domácnosť, ale len na  sa-
motného respondenta:

Krádež osobného majetku

V otázke sme zisťovali, či respondentovi niečo odcudzili bez použitia 
násilia alebo hrozby násilia. Skúmali sme predovšetkým vreckové kráde-
že, krádeže v zamestnaní, v škole, v reštaurácii, v dopravnom prostriedku 
a pod.

Dlhodobo uvádzal výskyt tohto deliktu každý piaty respondent za je-
den rok. V ostatných rokoch (od roku 2010) sa výskyt mierne znižoval, ale 
zostával nad úrovňou z rokov 2007 a 2009. V roku 2013 sa však táto hod-
nota prudko znížila na najnižšiu úroveň za sledované obdobie – len každý 
deviaty respondent uviedol, že utrpel túto ujmu. 

 

Podvod

Pýtali sme sa, či sa respondenti stali obeťou podvodu, pričom výška 
spôsobenej škody mala byť vyššia než 265 €. 

Dlhodobo kolísal výskyt tohto deliktu na úrovni každého dvadsiateho 
respondenta za jeden rok. Aj korigovaný trend od roku 2010 naznačoval 
skôr stabilizáciu na  uvedenej úrovni. V  roku 2013 však došlo k  výrazné-
mu poklesu a návratu na úroveň z roku 2009, t.j. túto ujmu uviedol každý 
dvadsiaty siedmy respondent. 
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Korupcia (vyžadovanie úplatku)

Predmetom zisťovania tu bolo, či od  respondenta niekto požadoval 
úplatok, resp. naznačoval, že sa od neho úplatok očakáva.

V dlhodobom priemere každý štvrtý respondent zaznamenal vyžado-
vanie úplatku za jeden rok. Celkový trend bol mierne rastúci, ale v ostat-
ných rokoch dochádzalo s stabilizácii (trend je od roku 2010 mierne kle-
sajúci). Pokles v roku 2013 je však významne výraznejší, ako sa očakávalo 
– len každý šiesty respondent uviedol túto ujmu (čo je mierne nižšia hod-
nota, ako doteraz najnižšia hodnota z roku 2009).

Lúpež

V tejto otázke sme zisťovali, či bol respondent olúpený, t.j. odcudzili mu 
vec a použili pri tom násilie alebo hrozbu násilia. 
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Dlhodobo uvádzal výskyt tohto deliktu každý tridsiaty tretí respondent 
za jeden rok. V roku 2011 výskyt kulminoval a odvtedy nasleduje pokles, 
ktorý sa prejavil klesajúcim trendom v posledných rokoch a priam prepa-
dom v roku 2013 na najnižšiu hodnotu v sledovanom období – len každý 
šesťdesiaty piaty respondent uviedol, že utrpel túto ujmu. 

Fyzické napadnutie

Zisťovali sme, či bol respondent v priebehu jedného roka bez vlastné-
ho zavinenia fyzicky napadnutý (nohou, rukou, nejakým predmetom, no-
žom, strelnou zbraňou apod.). 

Dlhodobo kolísal výskyt tohto deliktu na  úrovni každého štrnásteho 
respondenta za jeden rok. Korigovaný trend od roku 2010 však naznačo-
val skôr výrazný pokles. Tento pokles sa v roku 2013 potvrdil na najnižšiu 
hodnotu za sledované obdobie, t.j. túto ujmu uviedol každý dvadsiaty tretí 
respondent. 
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Sexuálne násilie a znásilnenie

V tejto otázke sme zisťovali rozsah mravnostnej trestnej činnosti a kon-
krétne sexuálneho násilia a znásilnenia.

V dlhodobom priemere sa každý osemdesiaty respondent, presnejšie 
každá štyridsiata žena stala obeťou sexuálneho násilia (obete sú takmer 
výlučne ženy) alebo znásilnenia za  jeden rok. Celkový trend bol mierne 
klesajúci, čo potvrdzoval aj korigovaný trend za  obdobie od  roku 2010. 
Údaje z roku 2013 je však len ťažko možné interpretovať inak, ako indiká-
tor nízkej reliability zberu dát. Len tri zistené prípady sú v príkrom rozpore 
so zisteniami predchádzajúcich rokov.3 

Týranie

Táto otázka zisťovala, či sa respondent stal obeťou pravidelného bitia, 
ponižovania, citového vydierania, alebo mu bola odopieraná strava, spá-
nok, bol vystavený neúmernej fyzickej alebo psychickej záťaži a pod.

Dlhodobo kolísal výskyt tohto deliktu na úrovni každého devätnásteho 
respondenta za jeden rok. Korigovaný trend od roku 2010 však naznačoval 
výraznejší pokles tejto hodnoty. Ten sa v roku 2013 potvrdil najnižšou hod-
notu za sledované obdobie, t.j. túto ujmu uviedol každý sedemdesiaty res-
pondent. Napriek tomu štvornásobný pokles za tri roky je možné len ťažko 
objasniť a je potrebné tento vývoj potvrdiť ďalším skúmaním.

3 Tento predpoklad bude tiež predmetom overovania v  nasledujúcich výskumoch 
v rokoch 2014-2016.
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Záver

Údaje získané v roku 2013 predkladajú viac otázok ako odpovedí. Pre-
dovšetkým zdôraznili tú skutočnosť, že výberu agentúry treba venovať 
maximálnu pozornosť a že do podmienok verejného obstarávania treba 
vhodným spôsobom zapracovať ukazovatele kvality agentúry. Na druhej 
strane optimistické výsledky naznačujúce pokles výskytu skúmaných 
druhov kriminality sú vhodnými hypotézami pre nasledujúci výskum, 
ktorý výskumný tím uskutoční v rokoch 2014-2016. Ich prípadné potvr-
denie bude dobrou správou pre Slovensko a jeho obyvateľov. Ich vyvrá-
tenie upozorní nás všetkých – a predovšetkým zodpovedné orgány a in-
štitúcie – na to, že treba robiť viac v oblasti kontroly kriminality a ochrany 
pred kriminalitou.
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Mýty a fakty o násilnej kriminalite

Myths and Facts about Violent Crime

Daniela Košecká

Abstrakt
Príspevok analyzuje laickou verejnosťou často prijímané stereotypy o  tom, 
za  akých okolností dochádza k  viktimácii obyvateľov násilnými deliktami 
a konfrontuje ich s aktuálnymi zisteniami celoštátneho výskumu obetí krimi-
nality v Slovenskej republike1, ktorý sa realizuje každoročne už od roku 2007 
a  zameriava sa na  mieru viktimácie obyvateľstva vybranými deliktami, okol-
nosťami viktimácie a  postviktimačnými následkami pociťovanými obeťami 
násilných trestných činov. 

Kľúčové slová
obeť, násilná kriminalita, násilie, mýty, viktimácia

Abstract
The contribution analyses the stereotypes about the circumstances of crimi-
nal victimization of the citizens, which are often accepted by the public and 
it faces them with the findings from the national crime victim survey, which is 
being processed in the Slovak republic yearly since 2007. The survey is focused 
on the victimization rate of the citizens of the Slovak republic and the circum-
stances and the effects of the victimization felt by victims of violent crime.

Key words
victim, violent crime, violence, myths, victimization

Úvod

Ak by sme boli nútení zaoberať sa nepretržite otázkou nášho bezpečia, 
obmedzovalo by nás to vo viacerých ohľadoch. Za prvé, z pocitu ohroze-
nia by sme sa museli zblázniť, za druhé, keďže by išlo o tému na premýšľa-
nie výsostne sebazáchovnú, neostával by nám priestor, aby sa naša myseľ 
mohla zaoberať inými, príjemnejšími stránkami nášho bytia. V neposled-
nom rade by pocit ohrozenia zapríčinil, že by sme napokon radšej sedeli 
doma, než aby sme vyšli von a  niečo príjemné zažili. Každému je jasné, 
že takto sa žiť nedá, a preto si sami, bez toho, aby sme si to uvedomovali, 

1 Výskum sa realizuje s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
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vytvárame akúsi ilúziu bezpečného sveta, ktorá zodpovedá našim oča-
kávaniam o tom, ako asi premýšľa potenciálny páchateľ a podľa toho sa 
snažíme obmedziť riziko, že sa staneme jeho obeťou. Pre pokoj duše ve-
ríme mýtom o kriminalite, ktoré si sami vytvárame. Tu je niekoľko z nich, 
konfrontovaných s  aktuálnymi výsledkami celoštátneho výskumu obetí 
na Slovensku.

1. Tam, kde sú ľudia, sa mi nič nemôže stať

Keď sa vydávame na  cestu z  nášho domova, či už na  vzdialenejšie 
miesto alebo banálny nákup v predajni na vedľajšej ulici, prítomnosť ľudí 
naokolo nás ukľudní, ak sme pociťovali obavy o naše bezpečie. Presvedče-
nie o tom, že na miestach, kde sa pohybuje viac ľudí, sme v bezpečí, pra-
mení z našej ľudskej podstaty a najmä z našej potreby bezpečia viac než 
z reality samotnej. 

Často podliehame presvedčeniu, že potenciálny páchateľ bude mať 
zábrany napadnúť nás na mieste, kde sa okrem neho a nás budú nachá-
dzať aj svedkovia. Nie je však dôvod na prehnaný optimizmus. Len 47% 
násilných incidentov zachytených v  našom výskume sa udialo na  mies-
te, kde bola obeť s páchateľom osamote. Zvyšných 53% sa odohralo pred 
svedkami. Toto zistenie stojí za prehodnotenie falošného pocitu bezpečia 
na miestach, kde nie sme sami. 

2.  Tam, kde sú ľudia, sa vždy nájde niekto, kto mi pomôže,  
ak budem v nebezpečí

Presvedčenie o  tom, že v prípade ohrozenia sú nám okoloidúci ľudia 
pripravení pomôcť, je rovnako iluzórne ako presvedčenie o zábranách po-
tenciálneho páchateľa napadnúť nás pred svedkami. K neprimerane po-
zitívnemu vnímaniu druhých ľudí sa pridružuje aj pohľad cez ružové oku-
liare na nás samých. Ak by sme sa totiž mali vyjadriť k otázke, či sme my 
ochotní druhému v núdzi pomôcť, určite by podstatná väčšina z nás odpo-
vedala kladne. Nie je to však celkom pravda. V prípadoch, keď sa staneme 
svedkami cudzieho nešťastia na mieste, kde je okrem nás viac ľudí, máme 
skôr tendenciu prenechávať priestor na iniciatívu ostatným. Tento jav sú-
visí s tým, že v situáciách, kde je svedkov viac, máme tendenciu presúvať 
zodpovednosť za pomoc druhému v núdzi na ostatných. Väčšina zúčast-
nených v duchu uvažuje, prečo by to mali byť práve oni, kto obeti pomô-
že, keď je tam toľko iných ľudí, ktorí môžu pomôcť. Keďže podobne uva-
žujú (takmer) všetci, ľahko sa stane, že úbohej obeti napokon nepomôže 
nikto. Tento jav sa nazýva bystander fenomén. Zaujímavé na ňom však je, 
že presúvanie zodpovednosti na iných je silnejšie vtedy, ak sa svedkovia 
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nešťastia navzájom nepoznajú. Ak je na mieste skupina ľudí, ktorých spá-
jajú nejaké sociálne väzby, existuje väčšia šanca, že táto skupina bude ko-
nať ako jeden a rozhodne sa obeti pomôcť. Výhodou takejto konštelácie 
je aj fakt, že viac osôb spojených určitým vzťahom ľahšie získa kontrolu 
nad situáciou a pomoc druhému pre ňu predstavuje menšiu záťaž alebo 
ohrozenie ako pre jednotlivca. Mnohí z nás by teraz iste namietali, že snáď 
aspoň v takých prípadoch, keď sa ocitneme v ohrození v prítomnosti nie-
koho známeho, sa môžeme na pomoc z jeho strany spoľahnúť. Čiastočne 
je to síce pravda, ale nie v takej miere, ako by sme čakali. Ak sa staneme 
obeťou násilia v prítomnosti niekoho z našich známych, máme šancu 5:2, 
že sa nám pokúsi pomôcť. Ak sa do  obdobnej situácie dostaneme pred 
cudzími svedkami, naše šance klesnú približne na  2:5. Údaje z  výskumu 
znázorňuje graf č. 1.

Graf č. 1 – prítomnosť svedkov pri násilných incidentoch  
 a ich pripravenosť pomôcť obeti*

* obete lúpeže, fyzického napadnutia a sexuálneho násilia

Zdroj: Košecká, D. – Ritomský, A. Okolnosti násilných deliktov a  psychologické ná- 
 sledky viktimácie. In: Holomek, J. a  kol.: Výskum obetí kriminality v  Sloven- 
 skej republike. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0.
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3. Človek, ktorého poznám, mi neublíži

Už sme sa presvedčili, že sa nám veľmi neoplatí spoliehať sa na pomoc 
v  núdzi nielen cudzích ľudí, ale ani zo strany našich známych. Určite by 
však málokomu z nás napadlo pomyslieť na to, že niekto z našich známych 
by nám bol schopný ublížiť. Napriek tomu však údaje z  nášho výskumu 
tejto skutočnosti nasvedčujú. Až 44% páchateľov z nášho výskumu pochá-
dzalo z okruhu priateľov a známych ich obete, alebo dokonca z jej rodiny. 
Násilím zo strany známej alebo dokonca veľmi blízkej osoby sú viac ohro-
zené ženy než muži. U žien predstavuje podiel páchateľov násilných inci-
dentov, ktorých obeť poznala alebo s nimi bola v blízkom vzťahu, viac ako 
polovicu zo všetkých, o ktorých sme získali údaje v našom výskume obetí. 

Kým muži sa musia mať viac na  pozore pred konfliktami s  osobami 
z okruhu priateľov a známych, u žien existuje väčšie nebezpečenstvo zo 
strany ich rodinných príslušníkov alebo partnerov. To sa deje takmer 6-krát 
častejšie než u obetí mužského pohlavia.

Súčet percentuálnych podielov jednotlivých kategórií páchateľov pre-
vyšuje 100%, pretože výskum zachytáva aj prípady spáchané v spolupá-
chateľstve páchateľmi spadajúcimi do viacerých kategórií. Údaje z výsku-
mu znázorňuje graf č. 2.

Graf č. 2 – Vzťah obete a páchateľa násilia*

* obete lúpeže, fyzického napadnutia a sexuálneho násilia

Zdroj:  Košecká, D. – Ritomský, A. Okolnosti násilných deliktov a psychologické násled- 
 ky viktimácie. In: Holomek, J. a  kol.: Výskum obetí kriminality v  Slovenskej  
 republike. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0.
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4. Muži sú kriminalitou menej ohrození než ženy

S predpokladom, resp. tvrdením, že muži sú menej ohrození násilnou 
kriminalitou, by pravdepodobne súhlasila nielen väčšina žien, ale aj väčši-
na mužov. Ženská časť populácie by s daným tvrdením súhlasila z pohľadu 
na muža ako na potenciálneho ochrancu, svoj fyzicky silnejší a zdatnejší 
protipól. Toto vnímanie mužskej fyzickej prevahy rezonuje aj v  mysliach 
samotných mužov, ktorí by s uvedeným tvrdením súhlasili aj preto, lebo 
nesúhlasiť s ním by pre väčšinu z nich mohlo predstavovať priznanie zba-
belosti. Ako to teda je naozaj? 

Hoci sú muži tými silnejšími a zdatnejšími, faktom je, že zo štatistic-
kého hľadiska sa obeťami násilia stávajú častejšie než ženy. Tento jav 
možno pozorovať najmä v  prípadoch fyzických napadnutí, ktoré z  vik-
timologického hľadiska môžu byť viac či menej „vyprovokované“ (ale-
bo nevhodnou reakciou na správanie páchateľa vyeskalované) zo strany 
obete, resp. môže ísť o konflikty, na ktorých vzniku majú podiel obe stra-
ny, avšak silnejší zo zúčastnených môže byť napokon označený za  pá-
chateľa (napr. ublíženia na zdraví) kvôli použitiu neprimeranej sily vo vy-
eskalovanom konflikte. To naznačujú aj údaje z  celoštátneho výskumu 
obetí, podľa ktorých sa muži stávajú obeťami násilných trestných činov 
(najčastejšie fyzického napadnutia) prevažne v  mladom veku, kedy sú 
aj sami z  hľadiska sociálneho, ale aj biologického viac predisponovaní  
k agresívnejšiemu správaniu. 

Na ohrozenosť mužov a žien násilnou kriminalitou možno ale nazerať 
aj z iného uhla pohľadu, a tým je ich zraniteľnosť. Fyzická sila a zdatnosť 
mužov ich robí menej zraniteľnými násilnou kriminalitou, pretože u nich 
existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa dokážu páchateľovi násilia (väčši-
nou tiež mužovi) ubrániť. To neplatí o ženskej časti populácie, ktorá spra-
vidla nedisponuje takými fyzickými danosťami, aby sa mohla páchateľovi 
násilia vyrovnať a ubrániť sa pred útokom. Navyše ženy, hoci sú zo štatis-
tického hľadiska menej často v  roli obetí násilnej kriminality, v prípade, 
ak už sú viktimované, ide častejšie než u mužov o závažné násilné delikty. 
Údaje o obetiach skúmaných násilných deliktov podľa pohlavia znázor-
ňuje graf č. 3.
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Graf č. 3 – Obete násilnej kriminality podľa pohlavia*

* obete lúpeže, fyzického napadnutia a sexuálneho násilia

Zdroj: Košecká, D. – Ritomský, A. Okolnosti násilných deliktov a psychologické následky  
 viktimácie. In: Holomek, J. a kol.: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republi- 
 ke. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0.

5. Obeťami domáceho násilia bývajú iba ženy

Jedným z často prijímaných stereotypov je aj názor, že obeťami domá-
ceho násilia sa stávajú iba ženy. Tento pohľad na domáce násilie je však 
príliš zjednodušujúci. Predpokladom toho, že sa určité osoby môžu stať 
obeťami násilia zo strany niekoho blízkeho, nie je pohlavie ani vek, ale viac 
povaha vzťahu medzi potenciálnym páchateľom a obeťou. Obete domá-
ceho násilia totiž najčastejšie žijú s páchateľom v jednej domácnosti a me-
dzi nimi a páchateľom je asymetrický vzťah, v ktorom sú od páchateľa zá-
vislé a sú ním kontrolované. Hoci muži sa obeťami tohto druhu kriminality 
stávajú podstatne menej často než ženy, nemožno riziko aj ich viktimá-
cie úplne vylúčiť. Podľa údajov celoštátneho výskumu obetí kriminality 
na Slovensku je približne jedna štvrtina obetí týrania mužského pohlavia, 
čo zďaleka nie je zanedbateľný podiel. Rozdiel medzi mužskými a ženský-
mi obeťami týrania tkvie v ich zraniteľnosti. Muži v produktívnom veku sa 
menej často dostanú do situácie, kedy by mohli byť závislí od partnerky 
a mali nesymetrický vzťah s ňou, okrem závislosti emocionálnej. Ak by však 
zo strany ženy došlo k násilným útokom, je muž fyzicky pripravený ubrá-
niť sa, čo o ženách väčšinou neplatí. Muži v produktívnom veku sa teda 
môžu stať skôr obeťou psychického než fyzického týrania. Fyzické týranie 
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hrozí viac mužom vo vysokom veku, ktorí sú určitým spôsobom odkázaní 
na starostlivosť nie vždy oddaných rodinných príslušníkov. Takáto situácia 
je značne riziková z hľadiska možnej viktimácie týraním a zanedbávaním 
seniorov oboch pohlaví rovnako, ako robí závislosť na opatere rodiny zra-
niteľnými aj deti. 

Graf č. 4 – Obete týrania podľa pohlavia

Zdroj:  Košecká, D. – Ritomský, A. Okolnosti násilných deliktov a psychologické násled- 
 ky viktimácie. In: Holomek, J. a  kol.: Výskum obetí kriminality v  Slovenskej  
 republike. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0.

6. Najlepšia obrana je útok. Alebo útek?

Vetu „Najlepšia obrana je útok“ vyslovujeme najčastejšie ako pore-
kadlo. Ako by nám však pomohlo riadiť sa ním v prípade ohrozenia? Mohlo 
by sa zdať, že agresívny spôsob sebaobrany nemusí byť často vhodnou 
voľbou. Z údajov z celoštátneho výskumu obetí kriminality však vyplýva, 
že agresívna forma sebaobrany bola podľa obetí násilia úspešným obran-
ným správaním. Z respondentov, ktorí sa stali obeťou lúpeže, fyzického na-
padnutia alebo sexuálneho násilia uviedlo až 76%, že im agresívne správa-
nie pomohlo ubrániť sa, pričom v jednej štvrtine prípadov toto správanie 
situáciu pre obeť zhoršilo. Tie obete násilia, ktoré sa pokúsili páchateľovi 
utiecť, boli úspešné v pomere 3:2, teda až štyridsiatim percentám respon-
dentov pokus o útek situáciu skomplikoval. Na údaje však treba nazerať aj 
z pohľadu charakteristík previktímnej osobnosti. U tých obetí, ktoré boli 
z osobnostného hľadiska razantnejšie, predpokladáme, že v súlade so svo-
jou osobnosťou s  väčšou pravdepodobnosťou použili agresívny spôsob 
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sebaobrany, čím mohli vďaka adrenalínom vystupňovanej sile a  prekva-
peniu útočníka násilie odvrátiť. Naopak osoby, ktoré boli previktímne úz-
kostlivejšie, by len zriedka nazbierali odvahu k agresívnemu spôsobu se-
baobrany a skôr majú tendenciu voliť správanie únikové. Vzhľadom na ich 
úzkostlivosť však mohlo dôjsť z  ich strany k zaváhaniu a tým aj k pácha-
teľovej prevahe, čo mohlo viesť až k eskalácii páchateľovej agresie a teda 
k zhoršeniu situácie pre obeť. To napovedá, že určitú úlohu v úspešnosti 
obranného správania zohráva aj sebaistota a duchaprítomnosť obete. Bez 
ohľadu na tieto fakty však najbezpečnejším obranným správaním ostáva 
privolanie si pomoci krikom. V situácii núdze sa oplatilo až štyrom pätinám 
obetí násilia. Údaje o úspešnosti jednotlivých druhov obranného správa-
nia znázorňuje graf č. 5. 

Graf č. 5 – Úspešnosť obranného správania obetí násilia*

*obete lúpeže, fyzického napadnutia a sexuálneho násilia

Zdroj:  Košecká, D. – Ritomský, A. Okolnosti násilných deliktov a psychologické násled- 
 ky viktimácie. In: Holomek, J. a  kol.: Výskum obetí kriminality v  Slovenskej  
 republike. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0.
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Čo nám môžu výskumy obetí  
prezradiť o kriminalite

What Can the Victim Surveys Reveal Us  
about Criminality

Michaela Štefunková

Abstrakt 
Príspevok je zameraný na jednu z oblastí, kde možno využiť informácie od pon-
tencionálných či skutočných obetí pre potreby skúmanie kriminality. Konkrét-
ne ide o skúmanie latentnej kriminality prostredníctvom výskumov obetí. Vý-
skumy obetí kriminality predstavujú celosvetovo etablovaný výskumný nástroj 
a  mnohé krajiny využívajú dáta získané týmto spôsobom za  účelom zefek-
tívnenia svojej trestnej politiky. Možno vyjadriť len potešenie, že sa realizujú 
i u nás a obohatili kriminologické poznanie o množstvo cenných informácií. 
Ak však chceme výskumy použiť ako zdroj informácií o skutočnej kriminalite 
v konkrétnej krajine, čo je jeden z klasicky proklamovaných cieľov národných 
výskumov, mali by sme podľa možností zabezpečiť, aby otázka o  trestnom 
čine, ktorým bol respondent viktimizovaný čo najviac zodpovedala skutkovej 
podstate trestného činu tak ako je upravená v Trestnom zákone danej krajiny. 

Kľúčové slová
obeť, výskumy obetí kriminality, kriminalita, štatistika, trestný čin, latentná kri-
minalita

Abstract
The article is focused on one of the areas where information from prospec-
tive or actual victims can be used in crime research. Specifically, it considers 
the dark figure of crime that can be examined through victimization surveys. 
Victimization surveys represent globally established research tool and many 
countries use the data obtained this way to improve their criminal policy. It is 
very positive that this kind of surveys are also realised in our country and they 
enriched our criminological knowledge. Nevertheless if we want to use victim 
surveys as a  source of information on the actual crime in a  particular coun-
try, which is one of the stated objectives of national surveys, we should as far 
as possible to ensure that the crime by which the respondent was victimized 
copies as close as possible some criminal offense laid down in the Criminal 
Code of the country.
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Potenciál osôb poškodených trestným činom ako zdroja informácií pre 
kriminologický výskum je už všeobecne známy. Jednou z oblastí, kde infor-
mácie od obetí plnia dôležitú úlohu je skúmanie latentnej kriminality. Ofi-
ciálne štatistické údaje, ktoré o kriminalite zhromažďujú jednotlivé orgány 
činné v trestnom konaní sú totiž zaťažené množstvom nedostatkov1. Naj-
závažnejším z nich je fakt, že nejde o informácie o skutočnej kriminalite, ale 
len o tej jej časti, o ktorej sa tieto oficiálne inštitúcie dozvedeli, resp. bola 
nimi registrovaná. Najmä z tohto dôvodu boli ako doplnok oficiálnych šta-
tistických dát vyvinuté tzv. výskumy obetí kriminality. Ako výskumy obetí 
kriminality (alebo viktimačné výskumy; victimization surveys) sa označujú 
retrospektívne výskumy podobné prieskumom verejnej mienky, ktorých 
primárnym účelom je zisťovať rozsah skutočnej kriminality2. Z  USA, kde 
tento druh výskumu v 60. rokoch minulého storočia vznikol, sa rýchlo roz-
šírili i do ostatného sveta. V priebehu času sa výskumy začali orientovať 
i na širšie spektrum problémov súvisiacich s kriminalitou. Okrem možnosti 
skúmania latentnej kriminality v  súčasnosti poskytujú prostredníctvom 
štandardizovaných dotazníkov aj údaje o dôvodoch neoznamovania trest-
nej činnosti, o vnímaní práce polície opytovanými osobami, ako aj údaje 
o strachu potencionálnych či skutočných obetí z kriminality3. Od sedem-
desiatych rokov minulého storočia sa začal pod vplyvom feministických 
teórií (a neskôr viktimológie) zdôrazňovať i význam názorov obetí vo vzťa-
hu k ich viktimácii. Pravdepodobne v dôsledku tohto vplyvu, začali byť vý-
skumy obetí nesprávne označované ako primárne viktimologické4. 

1 viz Holomek, J. a kol. 2013. Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike. Euro-
kódex

2 výskumy sú zväčša realizované na veľkej reprezentatívnej vzorke jednotlivcov či do-
mácností. Zameriavajú sa na informácie o trestných činoch, ktorých sa sami respon-
denti prípadne ich rodinní príslušníci stali obeťami v priebehu určeného obdobia. 
Výskumy sa realizujú (zatiaľ) väčšinou telefonicky, alebo metódou „face to face“

3 Shapland, J. 1993. Monitoring victim needs and victim programmes, In: Alvazzi del 
Frate. A., Zvekic, U., van Dijk, J. J. M.: Understanding Crime, Experiences of Crime and 
Crime Control, Acts of the International Conference. Rome, 18-20 November 1992. 
UN publication No. 49., s. 241-251

4 Čo však nie je celkom pravda, predmetom skúmania je totiž kriminalita (i keď naj-
mä z pohľadu obetí). Skúmanie samotných obetí je až sekundárnym cieľom tohto 
typu výskumov. Popri poškodených sa totiž výskumy často sústreďujú i na respon-
dentov, ktorí trestnou činnosťou viktimizovaní neboli. Pričom význam ich odpove-
dí je v niektorých otázkach (napríklad týkajúcich sa strachu z kriminality či postojov 
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Medzi najvýznamnejšie projekty tohto typu bezo sporu patria: 

• Americký Národný výskum obetí kriminality (The National Crime 
Victim Survey -NCVS) 5

• Britský národný výskum (The British Crime Survey – BCS) a 

• Medzinárodný výskum obetí (The International Crime Victimization 
Survey – ICVS)

Napriek množstvu podobností, existujú medzi uvedenými výskumami 
i zásadné rozdiely. Zatiaľ čo hlavnou ambíciou zámorského NCVS bolo vy-
tvoriť čo najkvalitnejší komplement oficiálnych štatistických údajov o kri-
minalite a i z tohto dôvodu predstavuje jeden z najväčších, najdlhšie trva-
júcich a najnákladnejších realizovaných sociálnych výskumov vôbec, BCS 
bol od  začiatku koncipovaný širšie a  v  porovnaní so svojim „americkým 
kolegom“ najmä lacnejšie. Popri skúmaní latentnej kriminality bolo hlav-
ným zámerom vytvoriť flexibilný nástroj pre potreby kriminologického 
výskumu. Dizajn výskumu umožňuje jednak kontinuálne skúmať latentnú 
kriminalitu prostredníctvom dotazníku, ktorý ostal od počiatkov v temer 
nezmenenej podobe, jednak poskytuje priestor pre skúmanie aktuálnej 
kriminologickej problematiky. Klasickým komponentom BSC je i  self-re-
portová časť, v rámci ktorej respondenti vypovedajú o vlastnom porušení 
zákona6. K ďalším tradičným oblastiam záujmu patrí napríklad skúmanie 
strachu z kriminality7, interpersonálneho (domáceho) násilia, rasovo mo-
tivovanej trestnej činnosti, tzv. anti-sociálneho konania, počítačovej kri-
minality, životného štýlu respondentov či názorov a  dôvery responden-
tov voči subjektom trestnoprávneho systému. Keďže BCS sa zameriava  

respondentov k trestnej činnosti a orgánom trestnej justície) nepochybne rovnako 
dôležitý ako v prípade obetí.

 V tomto smere môže byť trochu zavádzajúci i v našich končinách zaužívaný názov 
pre tento typ výskumov -výskum obetí kriminality. Anglická verzia názvu victimiza-
tion surveys (viktimačné výskumy), lepšie vystihuje podstatu tohto typu šetrenia. 
Avšak ani v zahraničí nepanuje jednota ohľadom používanej terminológie a možno 
sa stretnúť s rôznymi variantmi názvov – Crime Survey, Victim Survey, Security Sur-
vey atď.

5 Viac info o NCVS na webovej stránke http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=dcde-
tail&iid=245

6 Hough, M., Maxfield, M., Morris, B., Simmons J. 2007. The British Crime Survey Over 
25 Years: Progres, Problems, and Prospects, In: Hough, M. Maxfield, M.: Surveying 
Crime in the 21st Century, Criminal Justice Press

7 Ditton, J., Farrall, S. 2007. The British Crime Survey and the Fear of Crime, In: Hough, 
M. Maxfield, M.: Surveying Crime in the 21st Century, Criminal Justice Press, s. 223- 
241.
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na trestné činy, ktoré neboli ohlásené polícii predstavuje rovnako i dôleži-
tý doplnok oficiálnych štatistických záznamov. Výstupy týchto dvoch zdro-
jov sú každoročne publikované v spoločnej správe o stave kriminality vo 
Veľkej Británii8.

Naproti tomu, u ICVS je dominantná najmä jeho snaha o získanie po-
rovnateľných dát z rôznych krajín sveta a preklenutie národných a meto-
dologických odlišností. Ako komparatívne medzinárodné výberové šetre-
nie bol navrhnutý tak, aby reagoval na aktuálne problémy, bol finančne 
nenáročný a umožňoval porovnanie dát v priestore a čase. ICVS dodnes 
zostáva hlavným komparatívnym empirickým projektom v oblasti preven-
cie kriminality a trestnej justície s osobitným dôrazom na riziko viktimácie 
a skúsenosti občanov na celom svete s touto problematikou. 

V  tomto smere možno len vyjadriť poľutovanie nad tým, že sa zatiaľ 
márne čaká na  jeho 6. kolo, ktoré bolo pôvodne plánované na rok 2009 
a zlyhali i prípravy na európsky komparatívny výskum (Europen Safety Sur-
vey-SASU)9, ktorý mal doplniť kriminálne štatistiky Eurostatu.

Naopak pozitívom je, že si výskumy obetí našli svoje miesto i u nás. Už 
v roku 1992 sa Československo zapojilo do druhého kola ICVS. Ako samo-
statné štáty sa Česká i Slovenská republika zapojili do tretieho kola ICVS 
(1996/97)10. Posledná účasť v štvrtom kole (2000) sa už týkala len Česka11. 

Veľmi kladne možno hodnotiť snahu oboch štátov v  tradícii týchto 
výskumov pokračovať i  na  národnej úrovni. Slovenský národný výskum 
obetí realizovaný Paneurópskou vysokou školou sa autorom za  použitia 
rovnakej metodológie podarilo uskutočniť už šesť krát (2007, 2009, 2010, 
201112, 2012, 2013). V  Českej republike realizoval výskumy inšpirované  

8 Chaplin, R., Flatley, J. and Smith, K.(eds.) 2011. Crime in England and Wales 2010/11 
Home Office Statistical Bulletin, dostupné na http://www.homeoffice.gov.uk/pub-
lications/science-research-statistics/research-statistics/crime-research/hosb1011/
hosb1011?view=Binary

9 Van Dijk, J. 2012. The International Crime Victim Survey: Latest Results and Pro-
spects, Europen Society of Criminology, 2012/3, s. 24-33, s. 32; Van Dijk, J., Mayhew, 
P., van Kesteren, J., Aebi, M. a Linde, A. 2010. Final report on the study on crime vic-
timisation, Tilburg University

10 Zvekic U. 1998. Criminal victimization in countries in transition., UNICRI publication 
No. 61, Rome

11 Martinková M. 2002. Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000, 
IKSP, Praha

12 Holomek, J. a kol. 2013. Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike. Eurokódex
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metodológiou ICVS Institut pro kriminologii a  sociální prevenci (200513,  
200614, 201015, 2013).

Najväčší prínos výskumov obetí kriminality spočíva hlavne v  tom, že 
ak sú správne robené môžu poskytnúť veľmi široké spektrum informácií 
najmä o kriminalite a o jej trendoch ale i obetiach, čo môže byť využiteľné 
hlavne v súvislosti s efektívnejším zameraním programov prevencie krimi-
nality a tvorbou trestnej politiky. 

Ak však chceme výskumy obetí použiť ako zdroj informácií o skutoč-
nej kriminalite v konkrétnej krajine, čo je jeden z klasicky proklamovaných 
cieľov národných výskumov, mali by sme podľa možností zabezpečiť, 
aby otázka o trestnom čine, ktorým bol respondent viktimizovaný čo naj-
viac zodpovedala skutkovej podstate trestného činu tak ako je upravená 
v Trestnom zákone danej krajiny. Inými slovami, musí byť vytvorená aspoň 
teoretická možnosť, že respondentova viktimácia určitým trestným činom 
zachytená vo výskume by bola rovnakým spôsobom posudzovaná i polí-
ciou. 

Pre ilustráciu môžeme skúsiť porovnať posledné výsledky českého 
výskumu obetí z  roku 2010 s  oficiálnymi policajnými štatistikami o  poč-
te trestných činov zistených za  rok 2010. Percentuálne vyjadrenie inci-
dentov zachytených vo výskume (výskum sa v realizoval na vzorke 1003 
respondentov 15 ročných a starších na území celej republiky) však vôbec 
nezodpovedá percentuálnemu vyjadreniu trestných činov zistených po-
líciou v  roku 2010 (ako zdroj boli použité údaje z  Evidenčného systému 
štatistík kriminality- EESK, Štatistický výkaz č. 1 – kriminalita za  obdobie 
od 1.1.2010 do 31.12.201016, percentá vyjadrujú podiel trestných činov zis-
tených políciou voči základnému súboru výskumu17). A to ani v prípadoch, 
kde respondenti deklarovali, že takmer všetky incidenty polícii nahlásili 
(napr. v prípade krádeže auta podľa výsledkov výskumu bolo 95,7 % prípa-
dov nahlásených polícii).

13 Martinková M. 2006. Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 
2004, Praha : IKSP

14 Martinková M. 2007. Zkušenosti obyvatel České republiky s  některými 
delikty- výsledky viktimologického výzkumu, Praha : IKSP

15 Martinková , M. 2012. K  současnému stavu poznání zasažení obyvatel České 
republiky kriminalitou,. Trestneprávní revue 4/2012. s. 88-93 

16 http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2010.
aspx 

17 populácia osôb 15 ročných a starších; Zdroj: Český statistický úřad: Věkové složení 
obyvatel k 1. 1. 2010 
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Graf 1: porovnanie výsledkov výskumu obetí z roku 2010 (zaznamena- 
 ných incidentov celkovo a incidentov oznámených polícii) a zis- 
 tených trestných činov evidovaných políciou v roku 2010

Vysvetlení sa ponúka hneď niekoľko. Jednak výsledky výskumu mô-
žeme len ťažko priamo porovnať s údajmi pochádzajúcimi z policajných 
štatistík, keďže tieto dva zdroje informujú o odlišných fenoménoch. I keby 
poškodení oznamovali všetky trestné činy, ktoré sa im stali, údaje z výsku-
mov obetí a oficiálnych štatistík by sa nezhodovali. V tomto prípade je však 
problémom vôbec identifikácia párovateľných skutkov. Polícia vykazuje 
vo svojich štatistických zostavách skutky na  základe takticko-štatistickej 
klasifikácie (TSK), ktorá vychádza zo skutkových podstát trestných činov 
upravených v Trestnom zákonníku (zákon č. 40/2009 Sb.)18. Avšak najmä 
čo sa týka incidentov proti osobe respondenta, možno mať pochybnosti 
o tom, že všetky vo výskume zachytené skutky napĺňajú skutkovú podsta-
tu trestného činu lúpeže (§ 173 TZ), krádeže (§ 205 TZ)19 či nebezpečného 
vyhrážania (§ 353 TZ). Ťažko budú rovnako všetky reportované napad-
nutia napĺňať skutkovú podstatu nejakého trestného činu (napr. ublíže-
nia na zdraví- §§ 145, 146, 146a, 147, 148; výtržníctva § 358 alebo ruvač- 

18 zákonný úpravu však toto delenie nekopíruje úplne. Niektoré trestné činy sú 
rozdelené do  viacerých kategórií TSK, napríklad podľa hmotného predmetu 
útoku (napr. 30 kategórií TSK referujúcich k  trestnému činu krádeže), alebo sú 
viaceré trestné činy agregované do  jednej kategórie TSK (napr. dopravné nehody 
z nedbanlivosti). 

19 napríklad aj preto, že v určitých prípadoch za vyžaduje, aby spôsobená škoda do-
siahla stanovenú výšku
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ky § 158)20. Výskumy ako komplement oficiálnych štatistík majú vysoký po-
tenciál poskytnúť hodnotné informácie o probléme latentnej kriminality. 
Hoci názory verejnosti na trestnú činnosť nemusia priamo korešpondovať 
s  objektívnou realitou, výskumy obetí prispievajú k  objasneniu vzťahu 
medzi kriminalitou, jej sociálnym kontextom a nepochybne i následkami 
trestnej činnosti, pričom tieto súvislosti zo samotných oficiálnych štatistík 
nemožno odvodiť. 

I keď ako už bolo spomenuté nemožno počítať s priamou porovnateľ-
nosťou, mali by sa sledované skutky podľa možností čo najviac približovať 
konkrétnym trestným činom. V tejto súvislosti je kľúčovým prvkom najmä 
použitý dotazník a formulácia otázok, na ktoré respondent vo výskume od-
povedá. Obe krajiny sa pri tvorbe dotazníkov národných výskumov výraz-
ne inšpirovali medzinárodným ICVS. Avšak cieľom ICVS je predovšetkým 
komparácia údajov z rôznych krajín, otázky v dotazníku sú z toho dôvodu 
formulované veľmi všeobecne, ambíciou je možnosť porovnania celko-
vej situácie čo najširšieho spektra zúčastnených krajín nie vytvoriť kom-
plement oficiálnych štatistických údajov o kriminalite zhromažďovaných 
v rámci trestného konania. I keď na jednej strane umožňuje používanie po-
dobného dotazníka porovnanie dát v čase a zachytenie vývojových tren-
dov, uniká zároveň množstvo hodnotných informácií o  skutočnej krimi-
nálnej situácii v krajine. Keďže sa v našich podmienkach javí ako nereálne 
aplikovať metodologické postupy amerického NCVS, ktorý je typický tým, 
že sa snaží generovať údaje, čo najviac zodpovedajúce oficiálnym štatisti-
kám či z vyššie uvedených dôvodov radikálne meniť používaný dotazník, 
kompromisom medzi záujmom zachovať porovnateľnosť dát a priblížiť sa 
trestným činom podľa trestného zákona by mohlo byť napríklad využitie 
tzv. „dvojstupňového interview“. V prvom stupni respondent odpovedá na 
základnú „screeningovú“ otázku, ktorá je formulovaná všeobecne využíva-
júc hovorový jazyk, ktorému respondent ľahko porozumie. Ak je jeho od-
poveď kladná a respondent priznáva, že bol viktimizovaný daným inciden-
tom, nasledujú podľa potreby doplňujúce otázky, ktoré ďalej špecifikujú 
zachytenú udalosť (výška škody, spôsob či miesto spáchania etc. )

I  keď je zaiste pravdou, že pridaním doplňujúcich otázok sa výskum 
predĺži a predraží, ako z uvedeného grafu vyplýva viktimácia je v populá-
cii javom natoľko zriedkavým, že doplňujúce otázky by sa týkali len veľmi 
malej časti respondentov.

20 Odlišnosti ďalej môže spôsobovať rozdielne referenčné obdobie oboch zdrojov (12 
mesiacov predchádzajúcich výskumu; kalendárny rok) ako i to, že pri incidentoch 
proti respondentovej domácnosti môže byť vo výskume zaznamenaný vyšší počet 
skutkov, keďže poškodených môže byť viac, zatiaľ čo polícia zaznamená len jeden 
trestný čin.
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Na mieste je však rovnako uvažovať i o ďalších metodologických zlep-
šovaniach realizovaných výskumov tak aby výsledný dizajn predstavoval 
čo najefektívnejší kompromis medzi nákladmi a presnosťou. Do úvahy by 
mohli prichádzať napríklad:

• úprava frekvencie realizácie výskumu a referenčného obdobia

• posilnenie komponenty zameranej na  skúmanie strachu z  krimi-
nality a názorov na efektivitu orgánov činných v  trestnom konaní 
pri odhaľovaní a stíhaní trestnej činnosti, v rámci ktorej by sa mohli 
vyjadriť i respondenti, ktorí priamo viktimizovaní neboli, pričom by 
bolo možné porovnávať obe skupiny či 

• posilnenie rýdzo viktimologickej komponenty zameranej na  sub-
jektívne pocity obetí.

Prezentovaný príspevok bol zameraný len na jednu z oblastí, kde mož-
no využiť informácie od potencionálných či skutočných obetí pre potreby 
skúmanie kriminality. Výskumy obetí kriminality predstavujú celosvetovo 
etablovaný výskumný nástroj a mnohé krajiny využívajú dáta získané tým-
to spôsobom za účelom zefektívnenia svojej trestnej politiky. Možno vyjad-
riť len potešenie, že sa realizujú i u nás a obohatili kriminologické poznanie 
o  množstvo cenných informácií. Preto je určite žiaduce využiť potenciál 
tohto zdroja dát v čo najvyššej možnej miere a výskumy stále zlepšovať tak, 
aby sa stali hodnotným a flexibilným nástrojom, ktorý by umožňoval reago-
vať na aktuálne kriminologické a trestnoprávne problémy. 
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Obete vybraných druhov kriminality v SR 
z pohľadu policajných štatistík  
a kriminológie

Victims of Selected Species of Crime  
in the Slovak Republic in the Light  

of the Police Statistics and Criminology

Michaela Jurisová

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá obeťami kriminality v  Slovenskej republike. Poukazuje 
na dospelé aj detské obete počítačovej a mravnostnej kriminality, z pohľadu 
štandardne dostupných policajných štatistík. V príspevku sú charakterizované 
aj najnovšie zmeny trestného zákona a trestného poriadku, ktoré s predmet-
nou problematikou súvisia. 

Kľúčové slová
Obete kriminality, obeť počítačovej kriminality, obeť mravnostnej kriminality, 
dieťa ako obeť, policajné štatistiky. 

Abstract
The article deals with victims of crime in the Slovak Republic. Points to adult 
and child victims of cyber crime and vice crime, form the perspective of stan-
dard available police statistics. In the article are characterized the recent chan-
ges of the Criminal Law and Criminal Procedure Code, which relate with this 
issues.

Key words
Victim of crime, victim of cyber crime, victim of vice crime, child as a victim, 
police statistics.

Úvod

Príspevok sa zaoberá obeťami kriminality v Slovenskej republike z po-
hľadu policajných štatistík. Je poukázané na  dospelé obete kriminality 
a  taktiež na detské obete kriminality. Autorka v príspevku približuje šta-
tistické výsledky prieskumu vykonaného v prostredí základnej školy, ktorý 
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bol zameraný na  prevenciu počítačovej kriminality (kyberšikany). Alar-
mujúce výsledky prieskumu poukazujú na  fakt, že medzi deťmi je mno-
ho obetí, resp. potenciálnych obetí, počítačovej kriminality (predovšetkým 
kyberšikany, na ktorú bol prieskum zameraný) a nadväzujúc na uvedené, 
príspevok sa zaoberá aj detskou obeťou mravnostnej kriminality, pri kto-
rej môžeme počítačovú kriminalitu chápať v mnohých prípadoch ako jej 
„predchodcu“. Príspevok popisuje aj nedávne zmeny (z 1. augusta 2013) 
trestného zákona a  trestného poriadku, ktoré sa dotýkajú predmetnej 
problematiky. Nutnou súčasťou príspevku je aj konštatovanie medzier, 
ktoré tkvejú v tom, že štandardne prístupné policajné štatistiky (z ktorých 
čerpala aj autorka príspevku) v mnohých prípadoch evidujú iba počty spá-
chaných trestných činov. V  rámci týchto policajných štatistík je síce po-
zornosť venovaná aj (dospelým) obetiam kriminality a zároveň aj trestnej 
činnosti páchanej na mládeži, ale nie v dostatočnej miere a forme. Oveľa 
väčšia pozornosť je venovaná evidovaniu počtu trestných činov, t. j. veľ-
mi laicky povedané „páchateľovi“ ako protipólu obete. Na tomto mieste je 
nutné spomenúť i fakt, že pozornosť je venovaná štatistickému vykázaniu 
kriminality, pričom ale nesmieme zabúdať na značne vysoké percento la-
tencie ako počítačovej tak aj mravnostnej kriminality.

Dospelé a detské obete kriminality v SR  
z pohľadu policajných štatistík 

Základný prehľad o obetiach kriminality v  regióne Slovenskej repub-
liky ponúka Evidenčno-štatistický systém kriminality Prezídia PZ, tzv. „po-
licajná štatistika“. Autorka príspevku využíva vyššie spomenuté štatistiky 
predovšetkým pre účel prehľadu evidovaných obetí, a to za posledných 10 
rokov, komparáciu obetí z hľadiska pohlavia či veku.

Policajné štatistiky sú uzatvárané v  pravidelných intervaloch, pričom 
tým najkratším je mesiac, avšak pre účely komparácie sa najväčšmi využí-
vajú ročné uzávierky, či už pri počtoch evidovaných trestných činov alebo 
obetiach kriminality. 

Vyššie uvedené naznačuje, že posledným, štatisticky uzavretým je rok 
2012, v ktorom bolo evidovaných celkom 90 351 TČ a 10 733 obetí krimina-
lity. Graf uvedený nižšie naznačuje vývoj počtu evidovaných obetí krimi-
nality, spolu žien aj mužov, za posledných 10 rokov (2003 – 2012) a taktiež 
vývoj počtu evidovaných obetí kriminality ženského aj mužského pohlavia 
osobitne. 
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Graf 1  Evidované obete kriminality v SR v rokoch 2003 – 2012

Zdroj:  Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie

Počet žien ako obetí kriminality má od roku 2004 klesajúcu tendenciu. 
Obetí ženského pohlavia je zaregistrovaných, až na  výnimku roku 2012, 
vždy menej ako obetí mužského pohlavia. U mužov ako obetí trestnej čin-
nosti je vývoj za posledných 10 rokov obdobný ako u žien. Celkový počet 
obetí (spolu žien a mužov) má taktiež klesajúcu tendenciu, čo je spôsobe-
né do určitej miery aj poklesom evidovanej trestnej činnosti. V roku 2003 
bolo evidovaných trestných činov 111 892 a 90 351 TČ v roku 2012. Jasne 
viditeľným zlomovým obdobím sú roky 2004 a 2005, kedy došlo v Sloven-
skej republike k značnému zásahu do trestného zákona aj poriadku a k ich 
rekodifikácii.

Z časového hľadiska je možné komparovať stav evidovaných obetí ku 
koncu mesiaca september v  roku 2012 a  v  roku 2013 (vzhľadom na  to, 
že daný príspevok je publikovaný pred koncoročnou uzávierkou štatistík 
za  rok 2013). V  roku 2012 bolo ku koncu septembra evidovaných 8  402 
obetí kriminality (3 905 žien a 4 497 mužov) a v danom roku je ku kon-
cu septembra evidovaných 3 755 obetí ženského pohlavia a 4 401 mužov 
ako obetí kriminality (spolu 8 156 evidovaných obetí). Doterajší medziroč-
ný rozdiel je mínus 246 obetí ku koncu septembra 2013 (v porovnaní so 
septembrom 2012). Odvaha postaviť sa do role futurológa je v autorkinom 
prípade malá, avšak z dostupných, vyššie uvedených, informácií je možné 
predpokladať, že pri zachovaní doterajšej tendencie vývoja (január 2013 – 
september 2013), počet evidovaných obetí ku koncu roka 2013, v porov-
naní s rokom 2012, bude nižší približne o 330 týchto obetí.

V  regióne Slovenskej republiky je možné ženské či mužské evidova-
né obete kriminality kategorizovať aj podľa veku. V roku 2012, z hľadiska 
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vekových kategórií boli ženy do  18 rokov obeťami v  763 prípadoch, vo 
veku 19 – 30 rokov sa stali obeťami v 1 069 prípadoch, 2 253 obetí ženské-
ho pohlavia bolo zaevidovaných vo veku 31 – 60 rokov, a napokon žien 
obetí nad 60 rokov bolo 899. Obetí mužského pohlavia do 18 rokov bolo 
zaevidovaných 670, vo veku 19 – 30 rokov 1 704, vo veku 31 – 60 rokov 
2 621 a napokon 754 mužov nad 60 rokov. V percentuálnom vyjadrení ho-
voríme o  54 % mužov a  46 % žien ako evidovaných obetiach kriminality 
v SR v roku 2012.

Z vyššie uvedených fakov je evidentné, že aj mládež (maloleté aj mla-
distvé osoby) je veľmi častým objektom kriminality. Ženy mladšie ako 18 
rokov sa za posledný rok (2012) podľa štatistík stali obeťami kriminality vo 
viac ako sedemsto prípadoch a rovnako starí muži takmer v sedemsto prí-
padoch. 

Na mládeži bolo v roku 2012 spáchaných 1493 trestných činov. Na de-
ťoch do  6 rokov bola evidovaná kriminalita v  107 prípadoch, deťoch vo 
veku 7 – 13 rokov v 513 prípadoch a napokon, najpočetnejšou kategóriou 
boli mladistvé osoby vo veku 14 – 18 r., ktoré sa stali „terčom“ kriminality 
za posledný rok v 873 prípadoch. 

 V rámci policajných štatistík je možné pozorovať iba počty trestných či-
nov spáchaných na mládeži a nie počty obetí z radov mládeže (teda osôb 
maloletých a mladistvých), čo je možné pokladať za relatívne negatívum 
tejto časti štatistík. 

Priamy prieskum a jeho výsledky

Na  základe týchto známych faktov o  maloletých a  mladistvých obe-
tiach kriminality, bol vykonaný priamy prieskum v  prostredí základnej 
školy v širšom okolí Bratislavy, ktorý bol zameraný, ako bolo už aj v úvode 
spomenuté, na  detskú obeť kyberšikany a  prevenciu takejto kriminality. 
Predmetná problematika prieskumu bola zvolená po konzultácii s detskou 
psychologičkou danej základnej školy a  troma príslušníkmi policajného 
zboru (dve asistentky Akadémie PZ v Bratislave a pracovník Kriminalistic-
kého a expertízneho ústavu PZ SR, oddelenie analýzy dát a kriminalistickej 
dokumentácie).

Daný prieskum bol uskutočnený v mesiaci júl 2013, v rámci spoločnej 
aktivity s  projektom Zodpovedne.sk, v  základnej škole situovanej v  obci 
vzdialenej približne 60 km od  Bratislavy, s  počtom obyvateľov cca 3000. 
V danej obci žije, podľa dostupných informácií z oficiálnej webovej stránky 
obce, približne 400 detí do pätnásť rokov a v obci sa nachádza iba jedna zá-
kladná škola. Uvedené bolo pre realizátorov prieskum značnou výhodou, 
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keďže išlo o vysokú koncentráciu detí z  jednej obce v priestoroch školy, 
kde bol prieskum vykonaný. Do  prieskumu boli zapojené všetky triedy 
druhého stupňa, celkom v počte 105 žiakov. Za veľké pozitívum vykona-
ného prieskumu jeho realizátori považujú to, že až 104 detí (t. j. 99 %) od-
povedalo formou, ktorú bolo možné následne štatisticky vyhodnotiť. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť či deti komunikujú v prostredí internetu 
a do akej miery, či taktiež komunikujú s cudzími osobami a pýtali sme sa aj 
na ich skúsenosti s tzv. kyberšikanou. 

Prieskumom bolo zistené nasledovné: približne 50 % detí priznalo 
fakt, že „četujú“ na internete s cudzími ľuďmi, čo možno pokladať za vcel-
ku alarmujúci výsledok, keďže išlo o  žiakov druhého stupňa ZŠ. Ďalej je 
pozornosť venovaná tejto skupine detí, teda tým, ktoré v  rámci interne-
tu s  cudzími ľuďmi „četujú“ (pre účel nasledujúcich riadkov je poklada-
ná táto skupinu detí za 100 %). Z tejto skupiny detí cca 26 % sa zmieňuje 
a rozpráva o svojich zážitkoch a tajomstvách s týmito neznámymi ľuďmi, 
resp. ľuďmi, ktorých pozná iba z virtuálneho prostredia internetu. Približne 
31 % žiakov sa dokonca s takýmito ľuďmi aj stretlo. Miesta stretnutia boli 
najmä sídliská, obytné štvrte, mestská hromadná doprava, park a podob-
ne, pričom niektoré z detí odpovedali aj „hocikde“, z čoho vyplýva, že im 
na mieste stretnutia nezáležalo. Niektoré deti bez váhania takýmto nezná-
mym ľuďom poslali aj svoje fotografie či videá, aj keď išlo o pomerne nízke 
percento (cca 9 %), a niektoré prijali od takýchto osôb aj darček (približne 
5,5 %). 

V nasledujúcich niektorých vyhodnoteniach pokladáme za 100 % všet-
ky deti, ktoré sa daného prieskumu zúčastnili. Takmer 50 % z týchto detí 
sa v  prostredí internetu strelo, resp. pravidelne stretáva s  vysmievaním, 
pričom sa z určitých „dôvodov a obáv“ 11 % detí internetovej komunikácii 
aj vyhýba. O tom, že deti sa vo virtuálnom svete správajú nezodpovedne 
a neuvážlivo, svedčí to, že približne 23 % z sa vydáva za inú osobu (zväčša 
staršiu alebo osobu opačného pohlavia), pričom takéto počíňanie považu-
jú za veľmi zábavné a neškodné. 

Zámerom návštevy danej základnej školy bola oblasť prevencie kyber-
šikany a taktiež následné štatistické vyhodnotenie aktuálnej situácie. Daná 
prevencia bola zameraná viktimačne a sekundárne, teda na potenciálne 
obete kriminality, pričom bolo zistené, že v rámci nasledujúceho stretnutia 
so žiakmi tejto základnej školy, bude potrebné sa zamerať aj na prevenciu 
terciárnu, konkrétne na deti, ktoré sa už obeťami kriminality stali.

 Vzhľadom na  výsledky prieskumu je evidentné, že nie len dospe-
lí, ale taktiež aj deti, a  to v  značne vysokom percente, podľahli dnešnej 
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„konzumnej dobe“ a či chceme alebo nie, stávajú sa z nás „otroci virtuál-
neho sveta“. Len ak sa zamyslíme nad vyššie uvedeným – koľko malole-
tých detí si vytvára virtuálne priateľstvá s neznámymi ľuďmi, je schop-
ných sa s nimi bez väčších obáv osobne stretnúť či prijať od nich darček, 
poslať im svoje osobné fotografie a podobne. Nadväzujúc na to, je po-
tom evidentné, že tieto deti sa vo virtuálnom svete stávajú, v tom lepšom 
prípade potenciálnymi obeťami, alebo aj tými skutočnými obeťami (či 
už kriminality virtuálne páchanej alebo následne aj mravnostnej). Také-
to deti, tak ako jasne vyplýva aj z výsledkov prieskumu, sa samozrejme 
stretávajú v prostredí internetu s vysmievaním a následne sa mu logicky 
a cielene vyhýbajú. 

Nad danou, alarmujúcou, situáciou je potrebné v každom prípade za-
myslieť sa a  taktiež ju adekvátne riešiť, a  to predovšetkým preventívne, 
pretože ide o generáciu mladých ľudí, z ktorých chceme vychovať osob-
nosti silné a neovplyvniteľné, pričom základným cieľom je to, aby sa títo 
teraz a ani vo svojom dospelom veku nestali obeťami ale ani páchateľmi 
krimianlity. 

Vzhľadom na výsledky prieskumu je nutné poznamenať, že počítačo-
vá kriminalita je globálnym, nesmierne rýchlo sa šíriacim, dôležitým a váž-
nym problémom, ktorým je nutné sa zaoberať, či už na úrovni prevencie 
alebo úrovni trestno-právnej. Vyššie uvedené platí dvojnásobne ak ide 
o detskú obeť tejto kriminality. Výsledky prieskumu jeho realizátorov pri-
viedli k dvom dôležitým myšlienkam. Prvou z nich je, ešte sa niekedy vrátiť 
medzi žiakov tejto základnej školy, a to z dôvodov tých, že výsledky dané-
ho prieskumu boli „šokujúce“, druhou z týchto myšlienok je, že pri realizácii 
prevencie počítačovej kriminality (resp. prevencie „života mladých vo vir-
tuálnom svete“) bolo evidentne preukázané, že tieto deti majú veľký po-
tenciál stať sa obeťami aj mravnostnej kriminality, v tom lepšom prípade, 
ak sa ňou už niekedy v minulosti nestali.

Niektoré z noviel TZ a TP účinné od 1. augusta 2013  
s prihliadnutím na štatistické ukazovatele  
vybraných trestných činov

Na  tomto mieste považujem za  dôležité poukázať na  niektoré z  no-
viel Trestného zákona a  Trestného poriadku, ktoré nadobudli účinnosť 
dňa 1. augusta 2013. K zmenám, ktoré budú nižšie spomenuté, došlo až 
po  prieskume, ktorého výsledky sú prezentované v  tomto príspevku, čo 
bol jeden z podnetov pre realizátorov prieskumu, aby sa vrátili do danej 
základnej školy ešte raz a aby žiakov, primeraným spôsobom k ich veku, 
s novinkami oboznámili. Stretnutie je naplánované na mesiac december 
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2013. Druhým z dôvodov, ktorý nás vedie k tomu aby sme sa do školy vrá-
tili je, „nepriaznivosť“ doteraz získaných výsledkov a informácií, tak ako už 
bolo spomenuté aj vyššie. 

Vyplývajúc z  názvu daného príspevku autorka poukazuje predovšet-
kým na zmeny či novinky dotýkajúce sa dieťaťa ako obete kriminality a tak-
tiež skutkové podstaty, v ktorých sú spomenuté informačné a komunikač-
né technológie a činy páchané prostredníctvom týchto, resp. činy patriace 
do mravnostnej kriminality, kde potenciálnou obeťou je najmä dieťa. 

Jednou zo zmien, ktoré sa týkajú dieťaťa ako obete kriminality, je úpra-
va premlčania trestného stíhania trestných činov týkajúcich sa sexuál-
neho vykorisťovania a zneužívania detí a obchodovania s nimi, pričom 
premlčacia doba vybraných TČ spáchaných na deťoch, uplynie najskôr tri 
roky potom, čo osoba, na ktorej bol TČ spáchaný, dovŕšila osemnásty rok 
svojho veku. Dané ustanovenie sa vzťahuje na TČ obchodovania s ľuďmi 
(§ 179 TZ), TČ sexuálneho zneužívania (§ 201 a § 202 TZ), TČ týrania blíz-
kej osoby a zverenej osoby (§ 208 TZ) a TČ výroby detskej pornografie 
(§ 368 TZ).

Nižšie uvedená tabuľka poukazuje na  štatistické vyjadrenie evidova-
ných skutkov mravnostnej kriminality páchanej na mládeži. Údaje v tabuľ-
ke sú za rok 2012.

Tabuľka 1 Evidované počty niektorých skutkov spáchaných na mládeži

Trestný čin
Počet TČ 

spáchaných 
na mládeži

Objasnené 
TČ

Objasnené 
TČ v %

Dieťa
(do 6 r.)

Dieťa
(7-13 r.)

Dieťa 
(14-18 r.)

Obchodovanie 
s ľuďmi 7 1 14,29 % 0 0 7

Sexuálne 
zneužívanie 489 414 84,66 % 27 190 272

Týranie blízkej 
a zver. osoby 52 15 28,85 % 13 29 10

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie

V uvedenej tabuľke nie je poukázané na TČ výroby detskej pornografie 
a to z dôvodu toho, že na tento poukazuje autorka nižšie. Z uvedených in-
formácií možno konštatovať, že najpočetnejším TČ mravnostnej kriminali-
ty páchanom na mládeži je sexuálne zneužívanie. Aj pri takomto vysokom 
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počte medziročne evidovaných trestných činov, pozitívne hodnotím per-
cento objasnenosti, už spomenutého TČ sexuálneho zneužívania. 

Vzhľadom na  alarmujúce výsledky priameho prieskumu, že deti pro-
stredníctvom internetu a  iných komunikačných technológií, komuniku-
jú vo virtuálnom svete s  neznámymi ľuďmi, je potrebné včas preventív-
ne pôsobiť na mládež, aby sa práve z uvedeného dôvodu nestala obeťou 
sexuálneho zneužívania či iných činov mravnostnej kriminality, pretože 
mnohokrát počiatky týchto trestných činov tkvejú v odvážnej, neviazanej 
a predovšetkým neuvedomelej komunikácii s cudzími ľuďmi v tomto vir-
tuálnom prostredí. 

Podľa novelizovaného § 127 TZ sa pre účely trestného konania dieťa-
ťom rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak TZ neustanovuje inak. 
Na rozdiel od doterajšej úpravy, nadobudnutie plnoletosti pred dovŕšením 
18 rokov uzavretím manželstva nie je dôvodom na obmedzenie rozsahu 
trestnoprávnej ochrany detí. 

Dôležité je taktiež poznamenať, že v § 132 TZ „Prostitúcia a pornogra-
fia“ sa v novom odseku 2 precizuje pojem detskej prostitúcie, v odseku 4 sa 
rozširuje definícia detskej pornografie, ktorá je pochopiteľne najčastejšie 
šírená internetom, a to nasledovne: o osoby, ktoré v pornografickom ma-
teriáli vyzerajú, resp. predstierajú, že sú dieťaťom, a to bez ohľadu na ich 
skutočný vek. V danom paragrafe taktiež pribúda nový, piaty, odsek ktorý 
vymedzuje pojem detského pornografického predstavenia. 

V  štandardne dostupných policajných štatistikách nie je možné zis-
tiť počet detských evidovaných obetí trestných činov výroby, rozširova-
nia a prechovávania detskej pornografie či kupliarstva. Dostupné sú iba 
počty o spomenutých spáchaných a evidovaných trestných činoch a tak-
tiež o  tom, koľko z  týchto spáchala mládež (maloletí a  mladiství), čím 
je vlastne poukázané na druhu stranu tej istej mince, a to na páchateľa. 
Od počtu evidovaných trestných činov je možné, teoreticky a naozaj len 
veľmi približne, odhadnúť počet obetí daného činu. Počet obetí samo-
zrejme nemusí, a takmer vždy je tomu tak (v prípade ak máme možnosť 
takéto informácie porovnať), byť zhodný s počtom spáchaných a zaevi-
dovaných trestných činov. Konkrétnejšie informácie sú uvedené v nasle-
dujúcej tabuľke.
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Tabuľka 2  Mládež ako páchateľ vybraných trestných činov v SR za rok  
 2012

Trestný čin
Počet 

evidovaných TČ 
(SR/2012)

Objasnené 
TČ

Objasnené 
TČ v %

Maloletý 
páchateľ

Mladistvý 
páchateľ

Kupliarstvo 13 9 69,23 % 0 1

Výroba 
d. pornografie 15 12 80 % 1 1

Rozširovanie d. 
pornografie 34 13 38,24 % 2 7

Prechovávanie 
d. pornografie 30 17 56,67 % 1 1

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie

Z uvedenej tabuľky je znova, tak ako aj z tabuľky 1, viditeľná evident-
ná prepojenosť virtuálneho prostredia a vybraných trestných činov mrav-
nostnej kriminality. Najpočetnejším trestným činom bol rozširovanie det-
skej pornografie, pričom je samozrejmá najfrekventovanejšia forma šírenia 
tejto pornografie, a to prostredníctvom internetu, ku ktorému má dnešná 
mládež takmer neobmedzený prístup. Alarmujúce je percento objasne-
nosti práve pri tomto trestnom čine, ktoré je najnižším z uvedenej tabuľky.

Ďalšou z podstatných úprav, týkajúcich sa dieťaťa ako obete kriminali-
ty, je zmena názvu § 180 TZ „Obchodovanie s deťmi“ na TČ „zverenia die-
ťaťa do moci iného“. 

Úprava § 367, ods. 4 znamená, že deti, ako obete, zapojené do prosti-
túcie budú pre účely trestného konania posudzované vždy ako obete TČ 
obchodovania s ľuďmi a nie TČ kupliarstva. 

Daná novela zavádza aj nové skutkové podstaty, pričom v niektorých 
z nich je možné nájsť spojenie zraniteľného detského veku a používania 
informačných a komunikačných technológií. Novozavedeným je napríklad 
§ 201a, ktorý definuje, že trestný je návrh dospelej osoby, uskutočnený po-
mocou informačných a  komunikačných technológií, dieťaťu mladšiemu 
ako pätnásť rokov na osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný 
čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, 
pričom táto osoba nie je dieťaťom. 

V  roku 2012 bolo zaevidovaných 15 TČ výroby detskej pornografie, 
z  toho bolo objasnených 12 TČ, t. j. 80 %. Za  relatívne veľké negatívum 
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vykazovania tohto trestného činu možno pokladať, že zo štandardne prí-
stupných policajných štatistík je evidentný iba počet trestných činov, pri-
čom presnejšie údaje o detských obetiach nie sú známe.

V § 201b je definované nasledovné – trestné je zneužitie dieťaťa mlad-
šieho ako pätnásť rokov v  úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia 
jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa 
na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní také 
jeho zneužitie. 

Ďalšou z  významných zmien, z  hľadiska spojenia informačných a  ko-
munikačných technológií a dieťaťa ako obete kriminality je § 370 TZ, podľa 
ktorého je trestne stíhateľné úmyselné získavanie prístupu k detskej por-
nografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (internetu). Ide 
o také konanie, ktoré preukázateľne smeruje k vedomému, teda nie nevy-
žiadanému/náhodnému získaniu prístupu k  detskej pornografii, t. j. naj-
mä vykonaním registrácie, odoslaním požiadavky na prístup, alebo uhra-
dením platby za prístup na internetovú stránku s detskou pornografiou. 

Vyššie charakterizované zmeny trestného zákona (zákonom č. 204/2013 
Z.z.) sú účinné od 1. augusta 2013, a práve z uvedeného dôvodu, ich štatis-
tické vykazovanie nie je zatiaľ posunuté do roviny praktického spracovania 
v rámci daného príspevku.

Opisovaná novela necharakterizuje iba zmeny Trestného zákona ale 
taktiež Trestného poriadku. Podstatnou zmenou prešiel aj § 125 TP ktorým 
sa momentálne obmedzujú možnosti vedenia konfrontácie s obvineným 
u detských obetí, na ktorých bol spáchaný TČ obchodovania s ľuďmi alebo 
niektorý z  trestných činov proti ľudskej dôstojnosti a  to tým spôsobom, 
že konfrontáciu obvineného s detskou obeťou je možné použiť v prípa-
de svedka mladšieho ako 18 rokov, na ktorom bol spáchaný takýto trest-
ný čin, len výnimočne, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci, pričom 
u  svedka poškodeného mladšieho ako 15 rokov takýto postup nebude 
možné využiť vôbec. 

Štatistické ukazovatele vybraných trestných činov  
počítačovej a mravnostnej kriminality,  
obeť týchto trestných činov

Ako už bolo naznačené, môžeme hovoriť o veľmi tenkej hranici medzi 
počítačovou a mravnostnou kriminalitou, najmä u detskej obete, pretože 
tieto sú často podmieňované jedna druhou, resp. zväčša ide u detí o ne-
vinné „zábavky“ prostredníctvom komunikačných technológií, ktoré ale 
častokrát vyústia v to, že dieťa sa stáva objektom páchania mravnostnej 
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kriminality. Dané však neplatí iba pre detskú obeť, ale taktiež dospelá oso-
ba sa dnes veľmi ľahko môže stať obeťou mravnostnej kriminality, ktorej 
počiatky tkvejú práve v neuvážených počinoch dospelých vo virtuálnom 
svete. 

Policajné štatistiky možno niekedy považovať za tzv. „dvojsečnú zbraň“, 
čo je evidentné práve pri TČ počítačovej kriminality, a to z dôvodu toho, že 
v štatistikách o spáchaných a evidovaných trestných činoch možno nájsť 
ich číselné vyjadrenie, avšak na strane druhej, v štatistikách o obetiach tie-
to evidované nemáme. Zjednodušene povedané, poznáme počty spácha-
ných a evidovaných trestných činov, v našom prípade počítačovej krimina-
lity, a nepoznáme počty evidovaných obetí tohto druhu kriminality. 

Jedným z TČ patriacich do predmetnej skupiny je TČ poškodenia a zne-
užitia záznamu na  nosiči informácií (§ 247/1 TZ). Za  páchateľa je považo-
vaný ten, kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zado-
vážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup 
do  počítačového systému, k  inému nosiču informácií alebo jeho časti  
a jeho informácie neoprávnene použije; také informácie neoprávnene zničí, 
poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu; urobí zásah do technické-
ho alebo programového vybavenia počítača; alebo vkladaním, prenášaním, 
poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením 
počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára ne-
autentické dáta s  úmyslom, aby sa považovali za  autentické alebo aby sa 
s nimi takto na právne účely nakladalo. V minulom roku bolo evidovaných 
23 takýchto TČ, pričom iba 4 (cca 17 %) z nich boli objasnené. 

Nie je možné opomenúť trestné činy počítačovej kriminality spojené 
s obsahom, medzi ktoré radíme napríklad TČ rozširovania detskej porno-
grafie (§ 369 TZ). V roku 2012 bolo evidovaných 34 takýchto trestných či-
nov, pričom veľmi pozitívne hodnotím pomerne vysoké percento objas-
nenosti, a to 76 %. 

Spomeniem aj TČ ohrozovania mravnosti (§ 371 TZ). Počas minulého 
roka boli zaevidované tri prípady tohto trestného činu a jeden z nich bol 
následne aj objasnený. 

Ďalším spomenutým, relatívne početným trestným činom, je poško-
dzovanie cudzích práv (§ 375 TZ), kde sa za páchateľa považuje ten, kto 
inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu 
alebo využije niečí omyl. 146 TČ bolo v roku 2012 zaevidovaných, z toho 
bolo objasnených 54 čo činí cca 37 %. 

Posledným trestným činom, ktorý spomeniem v možnej súvislosti s po-
čítačovou kriminalitou je TČ nebezpečného prenasledovania podľa § 360a 
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TZ, tzv. stalking, ktorý sa v poslednom období stáva relatívne frekventova-
ným. Páchateľ je okrem iného potrestaný aj v prípade ak iného dlhodobo 
prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho 
život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstat-
ným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že ho kontaktuje prostred-
níctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne 
alebo inak proti jeho vôli. V roku 2012 bolo takýchto prípadov zaevidova-
ných 121, z toho objasnených 81, t. j. cca 67 %. V prípade tohto TČ je % ob-
jasnenosti možné považovať za veľké pozitívum a za relatívne vysoké, pri-
čom na tomto mieste je potrebné vyzdvihnúť náročnú a dlhodobú prácu 
vyšetrovateľov, príslušníkov PZ SR. 

V  rámci policajných štatistík je od  júna 2013 samostatne evidovaná 
„počítačová kriminalita“, resp. jednotlivé trestné činy počítačovej krimina-
lity. Znova je však možné, tak ako bolo už aj vyššie spomenuté, poukázať 
na značné negatívum, a to v tom zmysle, že štatistické výsledky poukazujú 
iba na  počet spáchaných a  evidovaných trestných činov, pričom neuvá-
dzajú v samostatnej kategórii obete počítačovej kriminality. 

Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad počtu trestných činov počítačo-
vej kriminality v mesiacoch jún až september 2013.

Tabuľka 3 Evidované trestné činy počítačovej kriminality v SR

TČ Jún 2013 Júl 2013 August 2013 September 2013
§ 189 1 1 1 2

§ 201 TČ nie je 
evidovaný

TČ nie je 
evidovaný

TČ nie je 
evidovaný 1

§ 213 TČ nie je 
evidovaný

TČ nie je 
evidovaný 0 0

§ 215 0 0 0 0

§ 217 TČ nie je 
evidovaný

TČ nie je 
evidovaný 1 1

§ 219/1 2 2 2 2
§ 221 70 80 97 110
§ 222 1 1 1 1
§ 226 2 1 1 1
§ 237 0 0 0 0
§ 247/1 3 3 12 13
§ 247/2 1 1 1 1
§ 276 0 0 0 0
§ 283 14 14 15 15
§ 368 1 2 3 3
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§ 369 4 4 4 4
§ 370 1 1 1 2
§ 373 1 1 1 1
Spolu 101 111 140 157

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie

V  spojitosti s  počítačovou kriminalitou sú v  policajných štatistikách 
od júna 2013 evidované tieto trestné činy: § 189 – Vydieranie – na napl-
nenie skutkovej podstaty tohto trestného činu postačí hroziť násilím, kto-
ré nemusí byť bezprostredné (napr. páchateľ pošle email); § 201 – Sexuál-
ne zneužívanie – je evidentné jeho zaradenie do štatistík po 1. auguste 
2013, t. j. po poslednej novele TZ; § 213 – Sprenevera – taktiež trestný čin 
zaradený do  štatistík až od  augusta 2013; § 215 – Neoprávnené užíva-
nie cudzej veci. K novšie evidovaným trestným činom patrí aj Neopráv-
nené používanie cudzieho motorového vozidla – § 217. Ďalšími, v  tejto 
kategórii, evidovanými trestnými činmi sú: § 219/1 – Neoprávnené vyro-
benie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo 
inej platobnej karty; § 221 – Podvod; § 222 – Úverový podvod; § 226 – Ne-
oprávnené obohatenie; § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzie-
ho majetku; § 247/1 a § 247/2 – Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči 
informácií; § 276 – Skrátenie dane a poistného; § 283 – Porušovanie au-
torského práva; § 368 – Výroba detskej pornografie; § 369 – Rozširovanie 
detskej pornografie; § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a napo-
kon § 373 – Ohováranie.

Troma najpočetnejšími, i keď ide iba o evidenciu činov za štyri mesiace, 
sú trestný čin podvodu, trestný čin porušovania autorského práva a napo-
kon trestný čin poškodzovania a  zneužitia záznamu na  nosiči informácií 
(platí iba pre § 247/1). 

Počet obetí, či už dospelého alebo detského veku, je možné iba odhad-
núť, a to na základe počtov spáchaných a evidovaných trestných činov.

Pri vybraných trestných činoch mravnostnej kriminality je možné za-
merať sa na  počty evidovaných obetí tejto kriminality, a  taktiež je mož-
né poukázať aj na vekovú kategóriu do 18 rokov, čo vypovedá samostat-
ne o počte evidovaných obetí ženského pohlavia do 18 rokov a obdobne 
tak aj o obetiach mužského pohlavia. V štatistikách je však poukázané iba 
na niektoré trestné činy patriace do tejto skupiny. Štatistický prehľad po-
núka nasledujúca tabuľka.
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Tabuľka 4 Obete mravnostnej kriminality v SR za rok 2012

Vybrané TČ MrK Evidované 
TČ Obeť muž ® Obeť muž 

do 18 r. Obeť žena ® Obeť žena 
do 18 r.

Znásilnenie 88 0 0 86 35

Sex. zneužívanie 
zver. osoby 31 7 7 19 18

Sex. zneužívanie 
ostatných osôb 466 64 64 393 387

Sex. násilie 56 17 17 38 17

Ohrozov. vírusom, 
pohl. nemocou 2 0 0 2 1

Ublíž. na zdraví pohl. 
nemocou – úmys. 0 0 0 0 0

Ublíženie pohl. 
chorobou z nedb. 0 0 0 0 0

Obchodov. s ľuďmi 23 5 0 13 6

Ostatné mrav. tč 7 0 0 0 0

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality, vlastné spracovanie

Obete ženského pohlavia sú pre trestné činy mravnostnej kriminality 
„typickejšie“ ako obete mužského pohlavia. V minulom roku bolo zaevido-
vaných najviac obetí (žien) trestného činu sexuálneho zneužívania ostat-
ných osôb, znásilnenia a sexuálneho zneužívania zverenej osoby. Vyme-
nované trestné činy poukazujú na dospelé ženy ako obete ale aj na ženy 
– obete, ktorých vek nepresiahol 18 rokov. Mužské obete tohto druhu kri-
minality tvoria iba minimálne percento. 

Záver

Osobný podnet a cesta k tvorbe daného príspevku boli na seba nadvä-
zujúce niekoľké udalosti. Prehľad o počte evidovaných obetí za rok 2012 
podnietil autorku a  jej dvoch kolegov k  realizácii prevencie kriminality 
v praxi. Daná prevencia bola v jej počiatkoch zameraná na detskú obeť ky-
beršikany, resp. nebezpečenstvá virtuálneho sveta pre deti ako potenciál-
ne obete tejto kriminality. Šokujúce výsledky daného prieskumu potvrdili 
jednak to, že deti sú nie len potenciálnymi ale aj skutočnými obeťami kri-
minality páchanej vo virtuálnom prostredí, a taktiež sa ukázala veľmi ten-
ká hranica medzi počítačovou a mravnostnou kriminalitou, ktorej obeťa-
mi sa v značnom percente stávajú aj deti, pričom za určitého predchodcu 
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mravnostnej kriminality možno, najmä u detí, pokladať neuvážené správa-
nie sa vo virtuálnom prostredí, v rámci ktorého sa dnes môžu pohybovať 
takmer neobmedzene. Zo všeobecného pohľadu, ale aj z toho autorkinho, 
subjektívneho, je možné pokladať za veľmi prínosnú novelizáciu trestné-
ho zákona a trestného poriadku, ktorá sa v mnohých prípadoch v pozitív-
nom zmysle slova dotýka úpravy paragrafov týkajúcich sa jednak detskej 
obete kriminality vo všeobecnosti, ale taktiež detskej obete mravnostnej 
a počítačovej kriminality. V neposlednom rade je v príspevku poukázané 
na štandardne prístupné policajné štatistické výstupy, konkrétne na počty 
vybraných evidovaných trestných činov a taktiež evidované počty obetí, 
detských aj dospelých. Pozornosť je venovaná aj nedostatkom, a v niekto-
rých prípadoch aj, nesúladu týchto štatistík. Zabúdať netreba ani na vy-
soké percento latencie, predovšetkým pri trestných činoch mravnostnej 
kriminality, a teda počty evidovaných trestných činov a taktiež obetí, ktoré 
tvoria stále iba evidovanú časť, pričom nepoukazujú na ich počty skutoč-
né. „Štatistika je presný súčet nepresných čísel“ je jedným z tvrdení o šta-
tistikách a ich presnosti či použiteľnosti. Je evidentné, že kriminalita a jej 
páchanie sú so štatistikou úzko späté, pretože vo všeobecnosti štatistic-
ké zaznamenávanie tejto je nevyhnutné. Policajné štatistiky sú kriminoló-
gii ako vede veľmi nápomocné, poskytujúce exkurz do minulosti, prehľad 
„prítomnosti“ a taktiež aj možnú predikciu vývoja kriminality. Tým najdô-
ležitejším je však, vedieť s nimi opatrne, zodpovedne a  triezvo pracovať 
a pozitívne využívať nimi poskytované informácie.
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White-collar crime a jeho obete

White-collar Crime and its Victims

Patrik Rako

„Ty si to nikdy nepochopil, tu nejde o peniaze, tu ide o hru.“ 

G. Gekko, Wall Street (1987)

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá najprv vymedzením podstaty trestnej činnosti typu whi-
te-collar crime a jej odlíšenia od trestnej činnosti korporácií. Poukazuje na defi-
ničné nuansy v rôznych prístupoch k tomuto druhu trestnej činnosti. Následne 
sa zaoberá tým o aký prevažne druh trestnej činnosti ide, kto ju pácha a ako sa 
prejavuje táto činnosť na jej obetiach. Zároveň poukazuje na to, že identifiko-
vať všetky obete je komplikované vzhľadom na  sofistikovanosť tohto druhu 
trestnej činnosti. 

Kľúčové slová
obeť, white-collar, trestná činnosť, peniaze, kriminológia, trh 

Abstract
Conferrence papers deals with definition of criminal activity signed as whi-
te-collar crime and distinguish it from corporate crime. Relies on the definition 
of the nuances in different approaches to this type of crime. Then looks on the 
mostly kinds of crime, who committed it, and how this activity is reflected on 
the victims. Also points out that indentify all victims is difficult, given by the 
sophistication of this type of crime.

Key words
victim, white-collar, criminal offence, money, criminology, market 

1 Vymedzenie pojmu

Podstatnou náležitosťou vo vzťahu white-collar crime a  jeho obetí je 
vymedziť pôsobnosť tejto činnosti. Štandardne sa v  našej proveniencii 
stotožňuje tento druh trestnej činnosti s ekonomickou, prípadne starším 
pojmom hospodárskou trestnou činnosťou, pričom zahŕňa i  trestnú čin-
nosť korporácií. Toto chápanie tohto osobitného druhu trestnej činnos-
ti je značne skreslené. Vychádzajúc už zo Sutherlandovej definície čo sú 
zločiny patriace pod white-collar crime t.j., že sa jedná o „zločiny páchané 
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rešpektovanými osobami s vysokým sociálnym statusom ktorý aj využívajú“1, 
je možné vzhľadom na typológiu páchateľov vyčleniť zo sumy trestných či-
nov patriacich pod white-collar trestnú činnosť korporácií. Zúžením tohto 
okruhu nám samozrejme zákonite dôjde i k zúženiu okruhu obetí. 

Ďalšiu definíciu nám poskytuje Albert J. Reiss and Albert D. Biderman, 
ktorí tvrdia „úradnícky zločin sú tie porušovania právnych predpisov za ktoré 
sú stanovené sankcie, ktoré zahŕňajú zneužitie postavenia alebo významnej 
sily rušiteľom, vplyvu alebo dôvery v legitímne, ekonomické alebo politické in-
štitúcie za účelom nelegálneho zisku, alebo spáchanie protiprávneho činu pre 
osobný alebo korporátny zisk.“2 

Helmkamp, Ball and Townsend charakterizujú white-collar crime ako 
„nezákonné alebo neetické činy, ktoré porušujú fiduciárnu zodpovednosť 
alebo dôveru verejnosti, spáchal ich jednotlivec alebo organizácia, zvyčajne 
v priebehu legitímne pracovnej činnosti, osoby vysokého alebo slušného soci-
álneho postavenia pre osobný alebo korporátny zisk.“3

Americké Ministerstvo spravodlivosti taktiež definovalo tento druh 
trestnej činnosti ako „protiprávny čin alebo sériu nelegálnych činov spácha-
ných nefyzickými prostriedkami prostredníctvom utajenia alebo machiná-
ciou v snahe získať peniaze, majetok alebo aby sa vyhli plateniu alebo strate 
peňazí, majetku, alebo s cieľom získať obchodné alebo osobné výhody.“4

Poslednú doplňujúcu definíciu uvádza Coleman tak, že ide o „porušenie 
zákona spáchaného osobou alebo skupinou osôb v priebehu inak rešpekto-
vaného a legitímneho zamestnania alebo finančnej činnosti.“5

Avšak úradnícky zločin v čase globalizovanej ekonomiky začína vyka-
zovať zhodné črty s korporátnym zločinom v otázke materiálnej škody, ako 
i sofistikovanosti modusu operandi. Podstatný rozdiel však ostáva naďalej – 
white-collar je doménou jednotlivcov vyskytujúcich sa od stredných úrov-
ní manažmentu až po top štruktúry spoločností. Motiváciou je získať, ako 

1 Sutherland, Edwin H. 1983. White-Collar Crime: The Uncut Version. New Haven: Yale 
University Press.

2 Reiss, Albert J. and Albert D. Biderman. 1981. Data Sources on White-Collar Law-
Brea king. Washington, DC: U.S. Dept. of Justice, National Institute of Justice.

3 Helmkamp, James, Richard Ball, and Kitty Townsend, Editors. 1996. Definitional 
Dilemma: Can and should there be a  Universal Definition of White-Collar Crime? 
Proceedings of the Academic Workshop. Morgantown, WV: National White-Collar 
Crime Center.

4 Edelhertz, Herbert. 1970. The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar Crime. 
Washington, DC: U.S. Department of Justice.

5 Coleman, James W. 1987. “Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime.” 
American Journal of Sociology 93:406–39.
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je uvedené vyššie osobný prospech, avšak s tým súvisí i možný prospech 
pre spoločnosť v  ktorej daný zločinec pracuje. Paradoxom však je, že sa 
nejedná  prevažne o pozície, ktoré sú verejnosti alebo obchodným partne-
rom na očiach a sú teda viditeľné, čím zákonite musia byť i transparentné, 
ale jedná sa o tie štruktúry spoločnosti, ktoré plnia logistické úlohy, prípad-
ne vzhľadom na svoj význam a korporátnu kultúru sú rizikové pre výskyt 
tohto druhu zločinu, avšak marketingovo im chýba prirodzená trhová prí-
ťažlivosť. 

A aký druh trestnej činnosti tieto osoby vykonávajú? V zásade sa k to-
muto druhu trestnej činnosti zaraďuje počet okolo dvadsiatich signifikant-
ných trestných činov medzi ktoré patrí: 

1. porušenie antitrustových pravidiel, 

2. počítačové a internetové podvody, 

3. podvody s kreditnými kartami, 

4. telefónne a telemarketingové podvody, 

5. podvody pri bankrotoch, 

6. podvody pri zdravotnom poistení, 

7. porušovania práva životného prostredia, 

8. poistné podvody, poštový podvod, 

9. podvody pri verejnom obstarávaní, 

10. daňové úniky, 

11. finančné podvody, 

12. podvody s cennými papiermi, 

13. obchodovanie s informáciami zasvätených osôb, 

14. podplácanie, 

15. provízie, 

16. falšovanie, 

17. korupcia v štátnej správe, 

18. pranie špinavých peňazí, 

19. sprenevera, 

20. ekonomická špionáž a 

21. krádeže obchodného tajomstva. 

White-collar Crime and its Victims
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Z  uvedeného počtu trestnej činnosti je možné vypozorovať niekoľko 
dôležitých faktov. V prvom rade sa jedná o sofistikovaný druh trestnej čin-
nosti, kde je nutné kombinovať viacero znalostí a je medziodborový. Avšak 
okrem technickej znalosti ako trestnú činnosť vykonať, vynára sa ako kľú-
čový faktor ľudskosť človeka. Z toho vyplýva, že uvedené osoby disponujú 
veľmi dobre rozvinutými soft skills, najmä však umenia sociotechniky6. 

Ovládajú umenie mentálnej manipulácie, útočia na  najslabšiu strán-
ku svojej obete – ľudskosť. Táto slabosť je znásobená ešte posledným fak-
torom ktorým je zložitosť finančného systému a teda, jeho nedostatočná 
znalosť a finančné vzdelanie svojich obetí. Tradične sa však uvádza, že sa 
jedná o trestnú činnosť bez obetí, najmä z pohľadu páchateľov. Ich záver je 
čiastočne racionálne opodstatnený, nakoľko v prípade komplexnosti, ne-
prehľadnosti a virtuality finančného systému sveta sa zločiny odcudzujú 
od svojich obetí. A tak ako v prípade vraždy hľadáme mŕtve telo, v prípade 
burzových krachov, bail-inov a bail-out finančných domov alebo v prípade 
slovenských skúseností nebankových subjektov je počet obetí ťažké iden-
tifikovať, pretože sa väčšinou nejedná len o  jednu obeť a  tak konkrétny 
jedinec stráca svoju tvár v amorfnej mase ostatných, čo umožňuje neru-
šene pokračovať v trestnej činnosti. Páchatelia väčšinou vidia len presuny 
finančných objemov v tom lepšom prípade s tým, že sú si vedomí, že sa ne-
jedná o ich vlastné finančné zdroje a v tom najhoršom prípade ešte pred-
pokladajú, že svojim obetiam pomohli prostredníctvom trhového mecha-
nizmu a tak odstránili neživotaschopné ekonomické subjekty a ozdravili 
ekonomiku. 

V  prípade burzových machinácií, insider tradingu a  ďalších trestných 
činov sa uvádza, že nikto nedostal úhony a kde nie je obete, nemôže ísť 
o zločin. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na stále prebiehajúce vyšet-
rovania v prípade manipulácie bankových sadzieb LIBOR, EURIBOR, TIBOR 
alebo vyšetrovanie brokerov prominentných bánk v londýnskom city, kde 
vyšetrovanie a compliance audit začali samotné banky. Miliardy stratené 
na rizikových obchodoch však už nie je možné nahradiť a kladie sa otáz-
ka kto je obeťou týchto zločinov, nakoľko ju nie je možné presne identifi-
kovať. Sú touto obeťou banky prostredníctvom ktorých sa tieto rizikové 
obchody realizovali? Ak áno, aký má zmysel aby obeť zaplatila miliardovú 
pokutu pod hrozbou jej trestného vyšetrovania a tak dôjde k presunu in-
dividuálnej trestnej zodpovednosti jednotlivca páchajúceho white-collar 
na trestnú zodpovednosť právnických osôb s omnoho fatálnejším dopa-
dom, než je strata hodnoty niekoľko aktív a vyvodenie nápravy voči pácha-
teľovi – zamestnancovi. 

6 Pozri MITNICK, K. – Umenie klamu
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Je v takýchto prípadoch poškodený štát? Ak áno áno, tak ako? Jeho sa 
strata súkromnej finančnej inštitúcie predsa nijako nedotkla, alebo pred-
sa? Ak je obeťou, ako je potom možné, že disponuje decíznou právomo-
cou regulácie finančného trhu? Obeť predsa nijakú možnosť regulácie pá-
chanej kriminality nemá. Jedinou možnosťou jej ochrany je prevencia, aj 
tá je však v týchto prípadoch pasívna – jedná sa zvyčajne o existenciu ale-
bo zvyšovanie finančnej inteligencie. V čom postavenie štátu ako obete je 
možné pozorovať? V prvom rade sa tento druh trestnej činnosti prejaví pri 
základnom zdroji obživy štátu – výberu daní. Akákoľvek trestná činnosť 
znižuje výber daní a teda finančne pôsobí, či už priamo alebo nepriamo 
na štát ako legálnu entitu. Z tohto pohľadu vzniká štátu majetková škoda, 
aj keď len sprostredkovane, pretože to nie sú jeho vlastné finančné zdroje, 
ale sú to zdroje, ktoré poukázal v rámci občianskych povinností personál-
ny substrát štátu na prerozdelenie a zabezpečenie jeho funkcií. Vzniknutá 
ujma už predestinuje štát ako obeť tohto druhu trestnej činnosti. Avšak 
toto ambivalentné postavenie štátu, najprv ako obete, ktorej vznikla škoda 
a neskôr, ako národného decízora, ktorý arbitratívne rozhoduje o sankci-
ách udelených páchateľom, samozrejme v podobe peňažných pokút kto-
ré sú príjmom štátneho rozpočtu. A tak si to zhrňme. Štát sa stáva obeťou 
white-collar crime pokiaľ mu touto trestnou činnosťou uniká peňažné pl-
nenie resp. daňový výnos. I keď v mnohých trestných činoch vyššie uvede-
ných nie je strata na daňovom výnose zjavná, v konečnom dôsledku i taký 
druh trestnej činnosti akou je narúšanie trhového prostredia prostredníc-
tvom porušenia protimonopolných pravidiel, znamená v  konečnom dô-
sledku nižší alebo obmedzený daňový výnos aký by bol vznikol v  štan-
dardnom trhovom prostredí. 

 Špecifickosť tohto postavenia, kedy na jednej strane štát je tým ktorý 
utrpel škodu v podobe znížených daňových výnosov, je na druhej strane 
tým decízorom, ktorý si túto škodu samostatne vymáha prostredníctvom 
trestného práva a uplatňovania trestných sankcií. Je možné mať za to i to, 
či výška udelenej sankcie zodpovedá výške spôsobenej škody, alebo ude-
lená sankcia nemá len reparačný charakter, ale môže mať i  satisfakčnú 
funkciu v podobe toho, že štát umožní pokračovať previnilým subjektom 
vo svojej činnosti a získa tým nielen stratený daňový výnos, ale i zisk za to, 
že daný subjekt porušil regulačný rámec. 

Z uvedeného je možné vyvodzovať záver, že dvojjediné postavenie štá-
tu ako obete a zároveň sankčného mechanizmu umožňuje dôsledne od-
čerpávať zisky z  trestnej činnosti, ako i  vo vymáhaní reparačných a  sati-
sfakčných náhrad od  páchateľov tohto druhu trestnej činnosti. Týmto si 
získava postavenie privilegovanej obete.

White-collar Crime and its Victims



  |  239

Najčastejšou a  najzraniteľnejšou obetou sú fyzické osoby. Vzhľadom 
na to, že prevažná väčšina z nich nie je organizovaná do umelých korpo-
rácií sú aj najzraniteľnejšou skupinou obetí. Akým spôsobom prebieha pá-
chanie tohto druhu trestnej činnosti? V prvom rade úmyselne. Ani jeden 
z druhov trestnej činnosti, ktoré sa zaraďujú medzi white-collar crime nie 
je spáchaný ako nedbanlivostný. Z tohto je možné dovodiť, že tento druh 
trestnej činnosti je účelový. Neexistuje v tomto prípade nijaká okolnosť vy-
lučujúca trestnú zodpovednosť alebo protiprávnosť, ktorá by mohla byť 
aplikovaná a  zároveň dôvodom obhajoby. Účelovosť trestného konania 
je hľadiska príčetnosti zrejmá, pretože či už bola trestná činnosť páchaná 
pre zisk, z chamtivosti, s cieľom dokázať svoju moc, či priateľsky upozorniť 
oponenta stále existoval jej účel. 

Preto je tento druh činnosti obzvlášť nebezpečný. Existuje účel, ktorý 
obeť tohto činu nepozná – čo je však v prípade obetí bežným javom, avšak 
vysokú latenciu tohto druhu trestnej činnosti nespôsobuje ani tak fakt, že 
by ju obete nenahlasovali ako to, že kým príde na jej dôsledky obeť ani ne-
tuší, že sa stala obeťou trestnej činnosti. Ako sme spomenuli vyššie najú-
čelnejšou metódou ktorá sa používa pri tomto druhu činnosti je sociotech-
nika. Tento modus operandi prostredníctvom sociotechniky si vyžaduje 
nielen vzdelanú t.j. inteligenčne vyspelú osobu, ale i emočne vyspelú oso-
bu. Sociotechnika si vyžaduje sugestívnosť – umenie predstierať prípad-
ne presvedčiť resp. vsugerovať svojej obeti predstavu aká osoba, v akom 
postavení s ňou komunikuje a tým uľahčiť podvodnú činnosť. Tento druh 
páchania trestnej činnosti útočí, ako už bolo spomenuté na ľudskosť svojej 
obete, t.j. na jej schopnosti súcitu, ochoty prirodzene pomáhať, profesio-
nálnej kolegiality a kurtoázie, v prípade žien emočných centier labilných 
k nákupom, reklamám, prípadne hravej komunikácii. A tak akokoľvek po-
zornou vytypovaná obeť je, vzhľadom na svoju ľudskú stránku má svoju 
slabosť, ktorá ju robí zraniteľnou a tak je terčom sociotechnikov a tým aj 
tohto druhu trestnej činnosti.

Sociotechnika je najviac viditeľná a postrehnuteľná pri páchaní prvých 
trestných činov, pretože sa jedná o  neosobnú formu manipulácie a  tým 
nezanecháva žiadne potenciálne stopy ak by došlo k  odhaleniu prípad-
nej trestnej činnosti. A tak napriek pokročilému technickému vybaveniu, 
zabezpečeniu a ochrany komunikácie, stále je tento druh trestnej činnos-
ti úspešný. Svedčia o tom prípady audiotextových hovorov, gangy vybe-
rajúce peniaze z  bankomatov prostredníctvom falošných kreditných ka-
riet, volaní na  erotické linky s  vysokými tarifnými poplatkami bez toho 
aby o tom účastník siete vedel, či donedávna počas dial-up internetového 
pripojenia čerpania veľkého množstva objemu dát z cudzích krajín alebo 
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v  neposlednom rade spamy z  afrických krajín alebo tzv. prípady 60-eu-
rových faktúr za  registráciu na  webových stránkach. Pre demonštráciu 
efektivity sociotechniky by nám mal slúžiť príklad deštrukčných kultov, 
či svedkov jehovových, ktorý prostredníctvom tohto druhu manipulácie 
regrutujú svojich členov za účelom vlastného profitu.

Ďalším spôsobom, ktorý vytvára nové obete trestných činov sú pokro-
čilé štádiá tohto druhu trestnej činnosti. V tomto štádiu už nie je možné sa 
spoliehať na naivitu obete alebo jej ľudskosť. Vyhliadnuté obete sú vzde-
lané, relatívne úspešné s dostatkom prostriedkov a zabezpečenia a tak ich 
presun z cieľa na stranu obete nie je jednoduchý. V tomto prípade však po-
máha ďalšia ľudská vlastnosť, avšak prejavuje sa omnoho sofistikovanej-
šie a tak je i komplikovanejšie ju aktivovať a vyžaduje si väčšiu náročnosť 
prípravy a  obsluhy pred samotným spáchaním trestnej činnosti. Slabosť 
v tomto prípade, ktorá robí z bezúhonného občana obeť trestnej činnosti 
bielych golierov je v pokročilých štádiách chamtivosť. 

V prípade každého z druhov podvodov zaraďujúcich sa do kategórie 
white-collar crime je tento podvod založený na ľudskej chamtivosti. Jedi-
nou premennou je otázka výšky, ktorú je potrebné odhaliť. A tak v prípade 
podvodov je otázka účelu vytvárania profitu nie z nedostatku, ale z chamti-
vosti. A tak vďaka chamtivosti páchateľov, t.j. i ľudí všeobecne nám vznika-
jú obete. Avšak v tomto prípade je ich nárast exponenciálny. Nerastú line-
árnym geometrickým radom, ale objavujú sa náhle a vo veľkom počte. To 
čo v prvom prípade uškodilo priamo jednej osobe a sprostredkovane štátu 
sa teraz priamo dotýka väčšieho množstva ľudí, ktorý s rozsahom a zvýše-
nou chamtivosťou exponenciálne rastie. Najmä pokiaľ sa jedná o podvody 
na kapitálovom trhu, kde okrem akcionárov bývajú obeťou i spotrebitelia. 
Ak klesne akciový trh, prípadne sa z medvedieho trhu stane býči a naopak, 
každý kto nie je na trhu zúčastnený je obeťou, pretože aktéri tejto hry majú 
vždy možnosti v podobe informácií zasvätených osôb, čo je jeden z preja-
vov trestnej činnosti, ktorá sa analyzuje v tomto príspevku. 

Prvým druhom obetí priamo zasiahnutých týmto vyšším levelom trest-
nej činnosti sú akcionári, vlastníci portfólií. Vďaka neexistencii priamej zod-
povednosti – verejnoprávnej, sú managementy nezodpovedné voči svoj-
im akcionárom a akcionári sú nezodpovední voči svojim zamestnancom, 
ktorí sú potom v  inej časti trhu spotrebiteľmi. Vďaka tomuto druhu čin-
nosti sa ich status obetí prejavuje najmä formou zníženej životnej úrovne, 
nezamestnanosťou, spadnutím do sociálnej siete. Akcionári samozrejme 
nemajú návratnosť svojich investícií, vykazujú straty a tým sa narúša eko-
nomické prostredie. Ako je však možné pozorovať, určenie si kto je obeťou 
tohto druhu trestnej činnosti je veľmi obtiažne nielen vzhľadom na vysokú 
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latenciu, ale vzhľadom na to, že sa jedná o vysoko profilovanú, sofistikova-
nú trestnú činnosť, ktorá je skrytá za komplexnosťou a virtualitou finanč-
ného systému. 

Na základe výskumu vykonaného národným centrom pre trestnú čin-
nosť bielych golierov v Spojených štátoch, ktorý identifikoval prierezové 
črty obetí tohto druhu trestnej činnosti si môžeme demonštrovať nasle-
dovné poznatky: 

• Obete boli mestské typy najmä biely muž, užívateľ internetu, s vyso-
kými príjmami.

• Takmer jedna z dvoch domácností bola obeťou white-collar zločinu 
v predchádzajúcom roku.

• Viac ako polovica respondentov uviedla viktimizáciu po celú dobu 
ich životnosti.

• Najčastejší druh zločinov bielych golierov sú nedoručené zásielky 
a podvodné aukcie

• Zvýšenie je vidieť v prípade trestných činov týkajúcich sa technoló-
gie, vrátane podvodov s kreditnými kartami.

• Zatiaľ čo mnoho zločinov je neodhalených, okolo 30 percent hlási 
svoje poškodenie zločinom orgánom činným v trestnom konaní

• široká verejnosť nazerá na úradnícky zločin vážne, volá po zvýšení 
prídelu vládnych zdrojov pre boj proti týmto trestným činom.7

Z uvedeného výskumu vyplýva niekoľko faktov. Charakteristickou obe-
ťou sú vysokopríjmové skupiny, čo je samo o sebe logický fakt pokiaľ je 
účelom tohto druhu trestnej činnosti bezpracný zisk, ale najmä chamti-
vosť. Výskyt obetí je veľmi častý a zasahuje v podstate každú druhú domác-
nosť v priebehu roka, čo evokuje nielen vysokú závažnosť, sofistikovanosť, 
ale i to, že páchatelia trestnej činnosti nemajú skoro žiadnu obavu z odha-
lenia, prípadne sa jedná o to, ako už bolo vyššie spomenuté, že exponenci-
álne vzrastá počet obetí v závislosti od druhu trestných činov v rámci tejto 
trestnej činnosti. A aké sú posledné trendy v prípade tejto trestnej činnos-
ti? Opätovne nám národné centrum pre trestnú činnosť bielych golierov 
v Spojených štátoch umožňuje poznať aké druhy trestných činov sú v prí-
pade tejto trestnej činnosti páchané najčastejšie. 

 

7 2005 National Public Survey on White-Collar Crime, www.nw3c.org/research/natio-
nal_public_survey.cfm (navštívené 20.11.2013).
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Obr. 1  Percentuálny podiel všetkých white-collar trestných činov  
 za rok8

Prvým v poradí s najmenším percentuálnym podielom je viktimizácia 
prostredníctvom podvodných e-mailov s hodnotou 4.9%. Druhým v po-
radí viktimizácia podnikateľským rizikom s  hodnotou 5%, nasledovaná 
nepravdivými maklérskymi informáciami s  hodnotou 5,1%. Viktimizácia 
vďaka podvodnému účtu dosahuje hodnotu 7,9%. Pred ňou sa nachádza 
kurzová strata prostredníctvom internetu s 11% a tesne pred ňou s 11,5% 
sa nachádza viktimizácia prostredníctvom už existujúcich podvodných úč-
tov. Tesne pred ňou s 11,6% podielom sú zbytočné domáce opravy pred 
ktorými sú zbytočné opravy objektov s hodnotou 17%. Ovplyvnenie ná-
rodnými korporačnými škandálmi má hodnotu 20,6%. Predbehli ho pod-
vody s kreditnými kartami s hodnotou 21,8% a najčastejším viktimizačným 
trendom cenový podvod s  33,2%. Na  uvedenom je možné postrehnúť 
smerovanie tohto druhu trestnej činnosti smerom k spotrebiteľom a teda 
k najzraniteľnejšej časti obetí.

8 Zdroj National White collar Crime Center, 2006, www.nw3c.org (navštívené 
20.11.2013).
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Záverom je možné konštatovať, že white-collar crime nie je len trest-
ná činnosť, ktorá sa týka chamtivosti a  veľkého množstva peňazí. Tieto 
poschodia white-collar sú vyhradené len tým najlepším zločincom a ča-
som sa stávajú štandardnou súčasťou biznisu resp. sveta globálnych pe-
ňazí. Do popredia tak vystupuje mid-level a low-level, ktorý sa zameriava 
na ľudské nedostatky svojich obetí a získava svoj profit.

Použitá literatúra 

Sutherland, Edwin H. 1983. White-Collar Crime: The Uncut Version. New Haven: 
Yale University Press.

Reiss, Albert J. and Albert D. Biderman. 1981. Data Sources on White-Collar 
Law-Breaking. Washington, DC: U.S. Dept. of Justice, National Institute of Jus-
tice.

Helmkamp, James, Richard Ball, and Kitty Townsend, Editors. 1996. Definitional Di-
lemma: Can and should there be a Universal Definition of White-Collar Crime? 
Proceedings of the Academic Workshop. Morgantown,

WV: National White-Collar Crime Center.

Edelhertz, Herbert. 1970. The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar Cri-
me. Washington, DC: U.S. Department of Justice.

Coleman, James W. 1987. “Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime.” 
American Journal of Sociology 93:406–39.

2005 National Public Survey on White-Collar Crime, www.nw3c.org/research/na-
tional_public_survey.cfm (navštívené 20.11.2013).

Zdroj National White collar Crime Center, 2006, www.nw3c.org (navštívené 
20.11.2013).

JUDr. Patrik RAKO

Paneurópska vysoká škola, Ústav verejného práva 

Tomášikova 20, 

821 01 Bratislava 

email: patrik.rako@gmail.com

White-collar crime a jeho obete



244  |

Obete obchodovania s ľuďmi  
s akcentom na Slovenskú republiku

Human Trafficking Victims in the Slovak Republic

Darina Mašľanyová – Štefan Zeman

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou obchodovania s  ľuďmi. Táto 
trestná činnosť totiž predstavuje stále naliehavejší a globálny problém, ktorý 
neobchádza ani našu krajinu. Práca pritom vychádza z celosvetovo platných 
charakteristík uvedenej kriminality, poukazujúc najmä na enormné devastač-
né účinky na obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sú v tomto kontexte degra-
dované len na  obyčajné komodity medzinárodného nelegálneho obchodu. 
Jadro práce sa však sústreďuje na kriminologickú analýzu obchodovania s ľuď-
mi v Slovenskej republiky. Analyzuje vznik, vývoj a súčasný stav tejto závažnej 
trestnej činnosti v  našich domácich podmienkach a  osobitne sa zameriava 
najmä na  sexuálne a  ekonomické vykorisťovanie obetí obchodovania s  ľuď-
mi v SR. Súčasťou príspevku sú aj grafy a štatistické údaje, ktoré môžu uľahčiť 
orientáciu v tejto problematike.

Kľúčové slová
obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva, sexuálne vykorisťovanie, nútená prostitú-
cia, ekonomické vykorisťovanie, nútené práce, organizovaná kriminalita.

Abstract 
The article focuses on highly topical issue of human trafficking. This crime con-
stitutes an increasingly urgent global phenomenon that neither circumvents 
our country. Article deals with worldwide known characteristics of that crime, 
noting in particular the enormous devastating effects on victims of human 
trafficking, who are in this context only degraded to a mere commodity of in-
ternational illegal trade. The core of the work, however, focuses on criminolo-
gical analysis of human trafficking in the Slovak Republic, on the causes, the 
most common forms and manifestations, as well as the range of this crime in 
our country. There are also interesting statistics attached to this article which 
may facilitate the orientation in this issue.

Key words
human trafficking, human rights, sexual exploitation, forced prostitution, eco-
nomic exploitation, forced labor, organized crime.
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I.  Všeobecný úvod do problematiky

Obchodovanie s  ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie fenomény súčas-
nej doby, pričom podľa čl. 3 písm. a) Protokolu OSN o prevencii, potláčaní 
a  trestaní obchodovania s  ľuďmi, osobitne so ženami a  deťmi (tzv. Palerm-
ský protokol)1 sa obchodovaním s  ľuďmi rozumie „verbovanie, preprava, 
odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použi-
tím násilia alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, ľsti, zneužitia 
právomoci alebo zraniteľného postavenia, alebo prijatia, resp. poskytnutia 
platieb alebo prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad 
inou osobou s cieľom vykorisťovania“. Súhlas obete obchodovania s ľuďmi 
s vykorisťovaním, či už zamýšľaný alebo skutočný, je nepodstatný, ak bol 
použitý ktorýkoľvek z uvedených spôsobov konania (napr. podvod, násilie, 
atď.), a v prípade dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov), vzhľadom na ich 
ešte obmedzenú rozumovú a vôľovú vyspelosť, pôjde dokonca o trestný 
čin aj vtedy, ak nebol použitý žiadny z vyššie uvedených spôsobov, postačí 
samotný cieľ páchateľa vykorisťovať iných.2 Možno pritom podotknúť, že 
samotná definícia neviaže obchodovanie s ľuďmi nutne aj na prechod štát-
nej hranice, nemožno ho teda zamieňať s ilegálnou migráciou.3

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu sa ročne stane 
obeťou obchodovania s ľuďmi 700 000 až 2 000 000 osôb4, keďže však vo 
väčšine prípadov ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzi-
národnej úrovni, odhady o presnom rozsahu počtu obetí obchodovania 

1 New York, 15. XI. 2000, v Zbierke zákonov uverejnený pod č. 34/2005 Z. z. Ide o do-
datkový protokol, ktorý dopĺňa Dohovor OSN proti medzinárodnému organizované-
mu zločinu.

2 Tieto zásady prebral aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v  znení neskorších 
predpisov (ďalej aj TZ), ktorý trestný čin „obchodovanie s ľuďmi“ upravuje v § 179 
TZ, a súvisiaci trestný čin „zverenie dieťaťa do moci iného“ v § 180-181 TZ. Vychádza-
júc z Palermského protokolu, aj Trestný zákon, v základnej skutkovej podstate v § 
179 ods. 1, vyžaduje preukázať tri prvky, ktoré musia byť naplnené súčasne, a to ko-
nanie (napr. zlákanie, prepravenie, atď.), spôsob vykonania (napr. podvodným kona-
ním, obmedzovaním osobnej slobody, atď.) a účel, resp. cieľ páchateľa (vykorisťovať 
iných, napr. prostredníctvom prostitúcie, nútených prác, atď.). Realizácia vykoris-
ťovania (napr. znásilnením, podvodom, atď.), je už iným samostatným trestným či-
nom, postihovaným inými ustanoveniami. Druhá základná skutková podstata upra-
vená v § 179 ods. 2 TZ v uvedenom kontexte následne osobitne chráni „dieťa“, ako 
hmotný predmet útoku tohto ustanovenia.

3 ŠTEFANKOVÁ, S.: Obchodovanie s ľuďmi. In: Karlovarská právní revue, roč. 7, 2011, č. 
1, str. 97.

4 MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU: Základné informácie o problemati-
ke obchodovania s ľuďmi. Bratislava: 2009, str. 6, dostupné na http://www.iom.sk/sk/
aktivity/obchodovanie-s-ludmi/dokumenty, cit. 8. 11. 2012.
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s ľuďmi sa značne rôznia.5 Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhale-
ných prípadov tvoria len špičku ľadovca, a že latencia je pri tejto trestnej 
činnosti obzvlášť vysoká. Okrem strachu obetí, ich pocitov hanby, menej-
cennosti, materiálnej odkázanosti a bezmocnosti, k latencii tejto trestnej 
činnosti prispieva často aj nedostatok operatívnych údajov a  dôkazov 
usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi, ako aj rozdielnosť v metodológii zbe-
ru údajov, rozdiely v právnom vymedzení obchodovania s ľuďmi a neme-
nej aj povedomie a prístup tej–ktorej spoločnosti k predmetnej kriminalite 
a k jej obetiam.6 

V tejto súvislosti možno uviesť, že popri obchodovaní s drogami a ne-
legálnom obchode so zbraňami, sa z obchodu s ľuďmi stal tretí najvýnos-
nejší a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúci druh organizovanej trestnej 
činnosti. Trávničková v tejto súvislosti uvádza, že „z analýzy trestných spisov 
možno vyvodiť, že ide o trestnú činnosť páchanú plánovito, koordinovane, je 
tu jasná deľba úloh a  medzinárodné spojenie páchateľov“7. Podľa väčšiny 
autorov sa zisky z tohto obchodu môžu pohybovať v závratných výškach, 
konkrétne 10-30 miliárd amerických dolárov ročne.8 Z  toho 15,5 miliárd 
USD (t. j. 49 %) pochádza z rozvinutých ekonomík.9

5 Podľa iných zdrojov by mohlo byť obeťami tejto trestnej činnosti každoročne až 
okolo 4 miliónov ľudí. 

 Podľa nedávnych odhadov Medzinárodnej organizácie práce predstavuje napr. po-
čet obetí nútenej práce vrátane obetí sexuálneho vykorisťovania na celom svete až 
20,9 milióna ľudí. Z toho 5,5 milióna sú deti. Odhadovaný počet obetí v rozvinutých 
ekonomikách (USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Nórsko a EÚ) predstavuje zhruba 
1,5 milióna nútených robotníkov, čo zodpovedá 7% z celosvetového počtu. 

 Hoci viaceré obete pochádzajú z krajín mimo EÚ, štatistiky odhalili, že rastie aj vnú-
torné obchodovanie s občanmi únie v rámci samotnej EÚ. Tri štvrtiny obetí identifi-
kovaných v členských štátoch únie boli predané na účely sexuálneho vykorisťovania 
(76% v roku 2010). Iné obete boli donucované k nútenej práci (14%), žobraniu (3%) 
a domácemu otroctvu (1%). 

 Dostupné na http://www.europskyparlament.sk/view/sk/press-release/institution/
institution-2012/institution-2012-June/institution-2012-June-15.html;jsessionid-
=22A94D49974B178722811654DCE7A88A, citované 8. 11. 2012.

6 ONDICOVÁ, M. – SOUKOP, P.: Obete obchodovania s ľuďmi na Slovensku. In: JELÍNEK, 
J. – GŘIVNA, T. a kol.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologic-
kého pohledu. Praha: Leges, 2012, str. 200.

7 TRÁVNIČKOVÁ, I.: Organizovaná prostituce – očima policejních expertů. In: Trestní prá-
vo, roč. 1, 1996, č. 2, str. 17.

8 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/trafficking_in_hu-
man_beings_in_the_european_union_2011.pdf, citované 31. 1. 2012.

9 BELSER, P.: Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits. Geneva: ILO, 
2005, str. 46.
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 Právna a kriminologická veda pritom dnes rozlišuje 4 základné skupiny 
účelov obchodovania s ľuďmi:

•	 Obchodovanie s ľuďmi na účel sexuálneho vykorisťovania;10

•	 Obchodovanie s  ľuďmi na účel ekonomického vykorisťovania (najmä 
nútené práce);11

•	 Obchodovanie s ľuďmi na účel nelegálnej adopcie;

•	 Obchodovanie s ľuďmi na účel nelegálneho obchodovania s ľudskými 
orgánmi.

Rad výskumov a operatívnych poznatkov zároveň vierohodne preuka-
zuje, že obchodovanie s  ľuďmi sa stále rozrastá, že hranice suverénnych 
štátov prekračuje stále sofistikovanejšie vďaka najmodernejším technic-
kým a  komunikačným systémom, a  že je úzko prepojené s  ďalšími kri-
minálnymi aktivitami, ako sú napr. únosy, sexuálne a  fyzické týranie, vy-
dieranie, výroba a  držanie falošných osobných a  cestovných dokladov, 
nelegálny prechod štátnych hraníc, obchod s drogami, pranie špinavých 
peňazí, či korupcia, a že sa tak mnohokrát deje za nevšímavosti alebo do-
konca za podpory oficiálnych orgánov.12

Obchodovanie s  ľuďmi pritom devastuje široké spektrum ľudských 
práv, ako je právo na život, na ľudskú dôstojnosť, slobodu a bezpečnosť, 
na ochranu proti mučeniu a krutému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, prá-
vo na spravodlivé pracovné podmienky a na ochranu zdravia, právo na sú-
kromie, právo slobodného pohybu, právo na rovnaké zaobchádzanie bez 
ohľadu na  pohlavie, rasu, národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie, 
zamestnanie, a iné odlišnosti.

Obete predmetnej kriminality sú tak v  tomto kontexte degradované 
len na obyčajné komodity medzinárodného nelegálneho obchodu13 a sú 
vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpo-
re so „základnými ľudskými právami a slobodami, ktorými má neodňateľne, 

10 Ide dlhodobo o najrozšírenejšiu formu obchodovania s ľuďmi, pričom podľa údajov 
Úradu OSN pre drogy a kriminalitu z roku 2010 ide štatisticky asi o 79% z celkového 
počtu identifikovaných obetí. EÚ uvádza 76%. 

11 Druhá najfrekventovanejšia forma obchodovania s ľuďmi, približne 18% obetí je vy-
korisťovaných ekonomicky. Zdroj: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0286:FIN:SK:HTML, citované 8. 3. 2013.

12 KOUPÁ, K. – KURŽEJA, J.: Obchod s lidmi jako jedna z forem organizovaného zločinu. 
In: Policajná teória a prax, roč. 16, 2008, č. 1, str. 53.

13 CÍSAŘOVÁ, D.: Sexuální delikty a organizovaná kriminalita (aktuální otázky). In: Acta 
Universitatis Carolinae – Iuridica 1, Univerzita Karlova v Praze, 2007, č. 1, str. 9.
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nescudziteľne, nepremlčateľne a  nezrušiteľne disponovať každá ľudská by-
tosť“14.

 Sú predávané a  kupované ako tovar, nútené k  prostitúcii, donútené 
pracovať v  otrockých podmienkach a  podrobené rôznym formám vyko-
risťovania. Pri obchodovaní s  ľuďmi tak dochádza k  hlbokým zásahom 
do  ľudskej dôstojnosti, cti a osobných práv jednotlivca, najmä však žien 
a detí.15

 Obchodovanie s ľuďmi tak predstavuje markantnú antitézu k Všeobec-
nej deklarácii ľudských práv, k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, a k vyše štyrom desiatkam ďalších medzinárodných 
právnych nástrojov, pričom za splnenia ďalších podmienok ho v určitom 
zmysle možno dokonca kvalifikovať ako zločin proti ľudskosti, dotýkajúci 
sa celého medzinárodného spoločenstva.16

Graf č. 1: Celosvetový pomer obetí obchodovania s ľuďmi  
 podľa pohlavia za obdobie rokov 2008 – 2010

Zdroj: EÚ, dostupné na http://www.europskyparlament.sk, citované 8. 11. 2012.

14 Článok 12 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskor-
ších predpisov.

15 Z  hľadiska pohlavia sú podľa dostupných údajov ženy a  dievčatá celosvetovo 
hlavnými obeťami obchodovania s  ľuďmi. Zo všetkých obetí medzi rokmi 2008 
až 2010 bolo 80% žien (z  toho 12% dievčat) a 20% mužov (z  toho 3% chlapcov),  
podľa http://www.europskyparlament.sk/view/sk/press-release/institution/institu - 
tion-2012/institution-2012-June/institution-2012-June-15.html;jsessionid=22A94 - 
D49974B178722811654DCE7A88A, citované 8. 11. 2012.

16 Článok 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu taxatívne upravuje zlo-
činy proti ľudskosti, pričom medzi ne v ods. 1 písm. c) zaraďuje zotročenie, a pod 
písm. g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútenú prostitúciu, atď. Následne odsek 
2 článku 7 definuje „zotročenie“ ako „výkon niektorých práv alebo všetkých práv spá-
jajúcich sa s právom k vlastníctvu voči osobe a zahŕňa výkon takého práva v priebehu 
obchodovania s osobami, najmä so ženami a s deťmi“.
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Graf č. 2: Pomer jednotlivých foriem obchodovania s ľuďmi v EÚ v roku 2010 

                                                 
16 Článok 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu taxatívne upravuje zločiny proti ľudskosti, pričom 
medzi ne v ods. 1 písm. c) zaraďuje zotročenie, a pod písm. g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútenú 
prostitúciu, atď. Následne odsek 2 článku 7 definuje „zotročenie“ ako „výkon niektorých práv alebo všetkých 
práv spájajúcich sa s právom k vlastníctvu voči osobe a zahŕňa výkon takého práva v priebehu obchodovania s 
osobami, najmä so ženami a s deťmi“. 
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Graf č. 2: Pomer jednotlivých foriem obchodovania s ľuďmi v EÚ  
 v roku 2010

Zdroj: EÚ, dostupné na http://www.europskyparlament.sk, citované 8. 3. 2013.

II. Kriminologická analýza obchodovania s ľuďmi v podmienkach 
Slovenskej republiky 

2.1. Fenomenológia predmetnej kriminality v SR

Tabuľka č. 1:  Prehľad obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike  
 za roky 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet zistených TČ 19 13 11 9 9 19 23

Počet objasnených TČ 6 4 5 3 1 1 2

Percento objasnenia 32 % 31 % 45 % 33 % 11 % 5 % 9 %

Počet stíhaných osôb 12 16 12 6 5 14 16
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Zdroj: EÚ, dostupné na http://www.europskyparlament.sk, citované 8. 3. 2013. 
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Graf č. 3: Vývoj obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike  
 v období 2006-2012

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR – Štatistiky kriminality v  Slovenskej republike za  roky  
 2006-2012, dostupné na  http://www.minv.sk/?statistika-kriminality, citované  
 28. 2. 2013.

 Obchodovanie s ľuďmi sa v podmienkach Slovenskej republiky v drvi-
vej väčšine prípadov uskutočňuje v rámci aktivít organizovanej kriminality 
a  objavuje sa až po  páde železnej opony v  roku 1989.17 Dynamika tejto 
trestnej činnosti u nás mala trvalo narastajúcu tendenciu, keď v roku 1997 
sa zaznamenalo len 6 prípadov, v roku 1999 už 11, v roku 2002 to bolo 17 
prípadov a kulminácia nastala v roku 2003, kedy bolo Policajným zborom 
SR evidovaných až 28 trestných činov obchodovania s ľuďmi, pričom mier-
ny štatistický ústup nastal až od vstupu SR do EÚ v roku 2004, na 9 evido-
vaných prípadov v roku 2010. V súčasnosti sa však zdá byť trend predmet-
nej kriminality opäť na vzostupe.18 

 Z  uvedenej tabuľky a  grafu možno vyčítať aj to, ako sa pri vzrasta-
júcom počte zistených trestných činov obchodovania s  ľuďmi rapídne 
znižuje počet políciou objasnených trestných činov, pri stále zvyšujú-
com sa počte stíhaných a vyšetrovaných osôb pre túto trestnú činnosť. 
Kým v rokoch 1998 a 1999 bola miera objasňovania až 100%, v roku 2011 
klesla na alarmujúcich 5%. Možno teda konštatovať, že vstup Slovenskej 
republiky do EÚ a potom do Schengenského priestoru mal síce pozitívny 
vplyv na štatistický ústup predmetnej kriminality, na druhej strane však 
zvýšená sofistikovanosť páchateľov, ako aj otvorenie vnútorných hraníc, 

17 MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU: Základné informácie o problematike 
obchodovania s ľuďmi. Bratislava, 2009, str. 42.

18 Pri vyhodnocovaní údajov je však nutné poukázať na nejednotnosť štatistík Policaj-
ného zboru SR, Generálnej prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti.
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Zdroj: Ministerstvo vnútra SR - Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za roky 2006-2012, 
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uzavretých dohôd o vine a treste, a to pre trestný čin obchodovania s ľuďmi a trestný čin 
obchodovania s deťmi v SR za uplynulých 5 rokov.  
 
Tabuľka č. 2: Počet odsúdených osôb za trestný čin obchodovania s ľuďmi (§ 179 TZ) 
v SR za roky 2008-2012 
 
 

                                                 
17 MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU: Základné informácie o problematike obchodovania 
s ľuďmi. Bratislava, 2009, str. 42. 
18 Pri vyhodnocovaní údajov je však nutné poukázať na nejednotnosť štatistík Policajného zboru SR, Generálnej 
prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti. 
19 ONDICOVÁ, M. – SOUKOP, P.: Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike. 
Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2013, str .9. 
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znížili nielen úspešnosť objasnenia obchodovania s ľuďmi, ale aj jej laten - 
ciu.19

 Nasledujúce dve tabuľky ponúkajú prehľad počtu odsúdených pácha-
teľov, resp. počet uzavretých dohôd o vine a treste, a to pre trestný čin ob-
chodovania s ľuďmi a trestný čin obchodovania s deťmi v SR za uplynulých 
5 rokov. 

Tabuľka č. 2: Počet odsúdených osôb za trestný čin obchodovania  
 s ľuďmi (§ 179 TZ) v SR za roky 2008-2012

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Počet odsúdených 0 1 4 1 1

Dohoda o vine a treste 1 1 3 1 9

Tabuľka č. 3: Počet odsúdených osôb za trestný čin obchodovania  
 s deťmi (§ 180-181 TZ) v SR za roky 2008-2012

Rok 2008 2009 2010 2011 2012

Počet odsúdených 2 1 0 1 0

Dohoda o vine a treste 1 0 0 1 0

Zdroj: Generálna prokuratúra SR – Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Sloven- 
 skej republiky, dostupné na www.genpro.gov.sk/statistiky, citované 27. 11. 2013.

2.2. Obchodovanie s ľuďmi v SR za účelom  
sexuálneho vykorisťovania obetí

 Cieľom obchodovania s ľuďmi v našich domácich podmienkach je naj-
častejšie koristenie z nútenej prostitúcie, na úkor ďalších možných foriem 
vykorisťovania, ako sú napr. nútené práce, novodobé otroctvo či odobera-
nie orgánov, a pod.20 

 Nárast prostitúcie21 je vnímaný ako jeden zo závažných sociál-
nych problémov našej spoločnosti, pretože jej existencia priamo, resp. 

19 ONDICOVÁ, M. – SOUKOP, P.: Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Sloven-
skej republike. Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2013, str .9.

20 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 56.

21 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v  znení neskorších predpisov definuje 
prostitúciu v § 132 ods. 1 ako „uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným 
spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom za odmenu”.
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sprostredkovane determinuje vznik nových negatívnych javov, hoci sa-
motná prostitúcia nie je v Slovenskej republike trestná, čo však nič nemení 
na skutočnosti, že sa prieči dobrým mravom. 

Je pritom dôležité odlíšiť prípady dobrovoľnej a nedobrovoľnej pros-
titúcie. Z  hľadiska dobrovoľnej prostitúcie, trestné je zjednanie, pohnu-
tie, zvedenie, využitie, získanie alebo ponúknutie iného na  vykonávanie 
prostitúcie, umožnenie vykonávania prostitúcie, resp. koristenie z prosti-
túcie vykonávanej iným, čo zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v zne-
ní neskorších predpisov upravuje v  ustanovení § 367 TZ ako trestný čin 
kupliarstva. V týchto prípadoch prostitútka svoje aktivity vykonáva dobro-
voľne a viac-menej z vlastnej iniciatívy a jej vzťah s kupliarom je recipročne 
pozitívny, nakoľko on jej poskytuje ochranu, či dohadzuje klientov, začo 
však na oplátku opakovane prijíma určitú odplatu. Uvedené ustanovenie 
teda charakterizuje kupliarstvo ako konkrétnu formu vykorisťovania iného 
(hoci z hľadiska prostitútky možno povedať dobrovoľného), kým trestný 
čin obchodovania s ľuďmi, upravený v ustanovení § 179 Trestného zákona, 
postihuje len obchod s ľuďmi s cieľom ich vykorisťovania určitými forma-
mi, nie samo vykorisťovanie, čiže pre trestnú zodpovednosť páchateľa pri 
tomto trestnom čine nie je rozhodujúce, či k realizácii niektorej z  foriem 
vykorisťovania naozaj prišlo, alebo nie.22 V týchto prípadoch je však pros-
titúcia nielenže nedobrovoľná, ale má vyslovene nútenú formu, keďže je 
prostitútka donucovaná k prostitúcii násilím, využívaním jej tiesne, a po-
dobne.

Obeťami tejto formy obchodovania s ľuďmi sa pritom stávajú prevažne 
osoby ženského pohlavia vo veku 15-24 rokov23, so základným až stredo-
školským vzdelaním, zo slabších sociálnych vrstiev.24 Čo sa týka páchate-
ľov, viac ako 80 % predstavujú osoby mužského pohlavia, najčastejšie vo 
veku 30-40 rokov25, pričom počet členov v kriminálnych skupinách experti 

22 IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné: Osobitná časť, 2. vydanie. Bratislava: IURA EDI-
TION, 2010, str. 85.

23 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 56.

24 Podľa všeobecných údajov Ministerstva vnútra SR je profil obetí nasledovný: „Ide 
o  ženy vo veku od  15 do  58 rokov a  mužov vo veku 17 – 58 rokov. Obete sú prevaž-
ne nevzdelané alebo len s veľmi nízkym stupňom ukončeného vzdelania. Pochádzajú 
zo zlých sociálnych pomerov – t.j. obete sú chudobné, zväčša naivné, neskúsené, veľmi 
málo informované a motivované hlavne vidinou ľahkého zárobku.“, podľa http://www.
minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika, citované 31. 1. 2012. 

25 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 56.
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odhadujú na asi 6-10, maximálne do 20 osôb.26 Významne sa tu zároveň 
prejavuje aj rozdelenie teritoriálneho vplyvu medzi jednotlivými skupina-
mi.27

Jednou z  príčin rozmachu tohto fenoménu, obzvlášť pokiaľ máme 
na  zreteli obchodovanie so ženami na  sexuálne účely, je najmä vysoký 
dopyt po „lacnom sexe“ vo vyspelých krajinách západnej Európy, čo ešte 
znásobuje pomerne vysoká nezamestnanosť u nás. S pádom bývalého re-
žimu sa výrazne zmenilo národnostné zloženie novodobých „sexuálnych 
otrokýň“, pretože kým predtým prevládali cudzinky z rozvojových krajín, 
dnes sú hlavnými „dodávateľmi“ práve krajiny strednej a východnej Euró-
py28, teda aj Slovenská republika.

Organizátormi na našom štátnom území sú najmä cudzie skupiny, resp. 
osoby z juhoslovanskej, resp. kosovsko-albánskej oblasti, ukrajinskej, rus-
kej, poľskej, nemeckej, holandskej, talianskej a tureckej národnosti, pričom 
s nimi často úzko spolupracujú aj občania českej a slovenskej národnosti.29 
Na tejto trestnej činnosti sa však zrejme podieľajú aj rómske klany, zamera-
né prevažne na východné Slovensko.30 V súčasnosti je tak pomerne zložité 
jasne rozlišovať medzi krajinami pôvodu, krajinami určenia a tranzitnými 
krajinami, čo ešte sťažuje rotácia, kedy prostitútky po určitej dobe menia 
krajiny svojho pôsobenia.31

Podľa stupňa viktimizácie možno ženy ako obete obchodovania s ľuď-
mi na účely sexuálneho vykorisťovania diferencovať nasledovne32:

26 TRÁVNIČKOVÁ, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. In: Kriminalisti-
ka, roč. XXXVIII, 2005, č. 2, str. 100-101.

27 CHMELÍK, J. a kol.: Zločin bez hranic – Vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu. 
Praha: Linde, 2004, str. 78.

28 KOUPÁ, K. – KURŽEJA, J.: Obchod s lidmi jako jedna z forem organizovaného zločinu. 
In: Policajná teória a prax, roč. 16, 2008, č. 1, str. 57.

29 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 56.

30 Podľa http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika, citované 
8. 2. 2012. Ide najmä o prípady individuálnej trestnej činnosti, ktorá sa organizuje 
priamo v širokých rodinách. V tomto kontexte treba osobitne poukázať na výskum 
obchodovania s  ľuďmi v Slovenskej republike v najviac ohrozenej rómskej komu-
nite, realizovaný v  rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s  ľuďmi 
na roky 2008-2010, ktorý je dostupný v periodiku Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, 
č.3, str. 3-18. 

31 BUDKA, I. a kol.: Organizovaná kriminalita. Praha: Policejní akademie ČR, 1997, str. 
68-69.

32 TRÁVNIČKOVÁ, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. In: Kriminalisti-
ka, roč. XXXVIII, 2005, č. 2, str. 99-100.
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• ženy, ktoré prijali prácu úzko súvisiacu s prostitúciou, ako sú napr. 
striptízové tanečnice, masérky v erotických kluboch a mohli pred-
pokladať, že sa dostanú do situácie, kedy budú musieť vykonávať aj 
prostitúciu; 

• ženy, ktoré šli vedome do prostitúcie či už doma alebo do zahrani-
čia, ale netušili, za  akých podmienok budú túto prácu vykonávať. 
Ženy a dievčatá v oboch týchto zmienených skupinách vykonávajú 
prostitúciu viac-menej dobrovoľne za účelom zlepšenia svojej soci-
álnej situácie;

• ženy, ktoré boli podvedené a vôbec netušili, že budú musieť prosti-
tuovať. Tieto boli získané podvodne pod zámienkou sprostredkova-
nia zamestnania ako servírky, hostesky, modelky, tanečnice, alebo 
na  tzv. zoznamovacie inzeráty. Môže však ísť aj o  menej nápadné 
profesie33, ako napr. zber ovocia, pomocné práce v kuchyni, chyžné, 
au-pair, a podobne;

• ženy, ktoré boli unesené z miesta svojho bydliska a následne dopra-
vené na miesto, kde je prostitúcia vykonávaná. Pre tieto dve posled-
né skupiny je zase príznačné to, že tieto ženy a dievčatá sú k prosti-
túcii donútené fyzickým alebo psychickým násilím, ktoré zahrňuje 
najrozmanitejšiu paletu spôsobov donútenia a týrania.

  Situácia v našich domácich podmienkach je v tejto oblasti premenlivá 
a  stále sa vyvíja. Vo väčších mestách SR sa rozšírila pouličná prostitúcia, 
ktorú vykonávajú ženy vo veľkej miere závislé na drogách a prostitúciou 
si zabezpečujú peniaze na svoju dennú dávku.34 Na túto formu sú zneuží-
vané vo veľkej miere najmä ženy a dievčatá z rómskej komunity, pričom 
podľa dostupných prieskumov až 70% obetí z tohto etnika bolo zneužíva-
ných na Slovensku (čiastočne alebo výlučne) a iba 27% čisto v zahraničí.35 
Klientmi pouličných prostitútok bývajú najmä cudzinci (až 71%). Skladba 
klientov je ovplyvnená najmä geografickou polohou regiónov,36 hustotou 
väčších miest, priemyselných parkov a objektov, resp. dopravnou infraš-
truktúrou. 

 Najviac sa vykonáva na ulici (podľa vyjadrenia 41% obetí), pričom oso-
bitnou podskupinou je v tomto kontexte najmä „automobilová prostitúcia“, 

33 HOLCR, K. a kol.: Kriminológia. Bratislava: IURA EDITION, 2008, str. 393.
34 Z drog je najčastejšie užívaná marihuana, pervitín, heroín, kokaín a subutex. Z vý-

skumov vyplýva, že až 28% obetí sa v dôsledku obchodovania stalo drogovo závis-
lými.

35 SOUKOP, P.  – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s  ľuďmi v  Slovenskej republike 
v najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 15.

36 Napríklad v Bratislave a okolí sú klientmi v rozhodujúcej miere rakúski občania.
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až potom v súkromných bytoch a domoch (27%), v nočných baroch a klu-
boch (19%) a v erotických salónoch (12%). 

Graf č. 4: Formy nútenej prostitúcie v Slovenskej republike

Zdroj: SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republi- 
 ke v  najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a  praxe, 2011, č. 3,  
 str. 16.
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33 HOLCR, K. a kol.: Kriminológia. Bratislava: IURA EDITION, 2008, str. 393. 
34 Z drog je najčastejšie užívaná marihuana, pervitín, heroín, kokaín a subutex. Z výskumov vyplýva, že až 28% 
obetí sa v dôsledku obchodovania stalo drogovo závislými. 
35 SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republike v najviac ohrozenej 
komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 15. 
36 Napríklad v Bratislave a okolí sú klientmi v rozhodujúcej miere rakúski občania. 
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37 SOUKOP, P.  – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s  ľuďmi v  Slovenskej republike 

v najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 16.
38 KOUPÁ, K. – KURŽEJA, J.: Obchod s lidmi jako jedna z forem organizovaného zločinu. 

In: Policajná teória a prax, roč. 16, 2008, č. 1, str. 58.
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37 SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republike v najviac ohrozenej 
komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 16. 
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veľký záujem zamestnávať bez pracovného povolenia cudzinky, preto-
že to prináša majiteľom problémy, a  okrem toho, ako sme to naznačili 
už vyššie, v súčasnosti je dostatok žien zo Slovenska, ktoré majú záujem 
o poskytovanie erotických služieb v týchto podnikoch. Aj toto je jedným 
z dôvodov, prečo Slovensko v súčasnosti nemožno zaradiť medzi typické 
cieľové krajiny pre obete obchodovania s ľuďmi. V rámci otvorenia hra-
níc a pristúpenia nových členských krajín do Európskej únie však tento 
trend smeruje k zmene situácie, kedy aj sa aj SR postupne stáva cieľovou 
destináciou.39

 Hlavnými cieľovými krajinami sú však Rakúsko, Nemecko, Česká repub-
lika, Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Cyprus40, ale aj štáty mimo priesto-
ru EÚ, ako napr. Japonsko či Mexiko41.

 Z hľadiska „modus operandi“ treba mať na mysli, že páchatelia trest-
nej činnosti obchodovania s ľuďmi vykonávajú túto činnosť samostatne 
iba v  skutočne ojedinelých prípadoch. Ako sme to naznačili už vyššie, 
v  drvivej väčšine prípadov ide o  organizovanú trestnú činnosť, pričom 
na základe získaných informácií možno konštatovať, že skupiny pácha-
teľov zaoberajúcich sa obchodovaním s  ľuďmi v  Slovenskej republike 
sú na  rôznych stupňoch vývoja. Pôsobenie organizovanej kriminality 
u nás v  tejto oblasti trestnej činnosti preukazujú najmä poznatky z vy-
braných súdnych spisov, ako aj zhodné názory expertov. Skupiny za-
merané na  obchod s  ľuďmi skutočne napĺňajú formálne znaky organi-
zovanej kriminality, akými sú „dlhodobé, prípadne časovo neohraničené, 
plánovité páchanie závažných trestných činov formou spolupráce viacerých 
osôb, ktoré je charakteristické rozdelením úloh a koordináciou medzi členmi 
skupiny, používaním násilia alebo iných foriem zastrašovania, zneužívaním 
podnikateľských alebo obchodných aktivít, praním špinavých peňazí, atď.“42 
Možno pritom konštatovať, že skupiny operujúce na našom území zatiaľ 
nie sú vzájomne prepojené a nie sú rozvinuté do štruktúrovaných zloči- 

39 Napríklad v Českej republike sú už zadokumentované prípady, kedy sa náš západ-
ný sused stáva dokonca cieľovou krajinou pre organizované skupiny, riadiace najmä 
prostitúciu žien z bývalého Sovietskeho zväzu, Rumunska a Bulharska. Podľa TRÁV-
NIČKOVÁ, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. In: Kriminalistika, roč. 
XXXVIII, 2005, č. 2, str. 100.

40 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 58.

41 KOUPÁ, K. – KURŽEJA, J.: Obchod s lidmi jako jedna z forem organizovaného zločinu. 
In: Policajná teória a prax, roč. 16, 2008, č. 1, str. 58.

42 HOLCR, K. a kol.: Prognóza kriminality a jej kontroly v Slovenskej republike. Bratislava: 
IURA EDITION, 2008, str. 185.
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neckých organizácií, čo však majú spoločné, je ich prepojenie do zahrani- 
čia.43 

 Úspešnosť dokonania prvej etapy spočíva v nadviazaní kontaktu s ob-
jednávateľom alebo záujemcom, spravidla v cudzine. V tejto počiatočnej 
fáze sa stanovuje aj odmena pre dodávateľa „tovaru“ a  termín dodania. 
Prvý kontakt je spravidla realizovaný osobou, ktorú obchodovaná obeť 
aspoň krátkodobo pozná, aby bola dosiahnutá väčšia dôveryhodnosť ce-
lej akcie. Pre zaujímavosť, cena za jednu ženu predanú na vykorisťovanie 
do erotického podniku v Rakúsku sa pohybuje okolo 500,- €, v Čechách je 
to približne 20 000,- Kč.

 Druhou etapou je získanie vhodného objektu zodpovedajúcemu záuj-
mu zákazníkov, ktorí si kladú požiadavky na pohlavie, vek, vzhľad, atď. Ako 
sme to naznačili už vyššie, obeť je získavaná väčšinou podvodným kona-
ním prostredníctvom inzerátov, či sprostredkovateľských agentúr ponúka-
júcich finančne výnosnú prácu v zahraničí.

 Tretia etapa spočíva v prevoze obete. Osoba môže odísť do zahraničia 
dobrovoľne, s platným cestovným dokladom, avšak bez vedomostí o pra-
vom účele cesty, alebo je dopravená dobrovoľne v  úkryte motorového 
vozidla, prípadne s falošnými dokladmi, resp. prechodom cez tzv. zelenú 
hranicu, atď. Po prevoze na miesto určenia dochádza k vyplateniu dohod-
nutej odmeny dodávateľovi. 

 Poslednou, štvrtou fázou je príprava osoby na výkon prostitúcie. Obete 
sú objednávateľom často ukrývané v rôznych opustených budovách alebo 
na miestach, ktoré sú z hľadiska odhalenia bezrizikové. Tieto miesta slúžia 
spravidla aj na odovzdanie poškodenej osoby tretej osobe, na odobratie 
osobných a  cestovných dokladov, pracovného povolenia, identifikačnej 
karty, na násilné donucovanie k výkonu prostitúcie, zastrašovanie obete, 
podávanie alkoholu a drog. V praxi sa však vyskytli aj prípady, keď boli obe-
te dovezené do hotela, ktorý nevzbudzoval podozrenie. Po zdanlivo ofi-
ciálnom ubytovaní však obetiam miznú doklady, čím sa ich manévrovací 
priestor, v kombinácii s neznalosťou miestnych pomerov a jazyka, značne 
zužuje.44 Lisoň so Stierankom v  tomto kontexte dokonca poukazujú ako 
na takto potenciálne nebezpečných páchateľov aj na majiteľov zábavných 
podnikov, reštaurácií a taxikárov.45 

43 TRÁVNIČKOVÁ, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. In: Kriminalisti-
ka, roč. XXXVIII, 2005, č. 2, str. 102-103.

44 HULLOVÁ, M.: Formulovanie kriminálnej charakteristiky obchodovania s ľuďmi. In: Po-
licajná teória a prax, roč. 13, 2005, č. 4, str. 58.

45 LISOŇ, M. – STIERANKA, J.: Organizovaná kriminalita v Slovenskej republike. Bratisla-
va: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2004, str. 79.

Human Trafficking Victims in the Slovak Republic



  |  259

Obete sú nútené k rôznym činnostiam, spoločným menovateľom však 
zostáva, že musia pracovať dlho, za málo peňazí alebo zadarmo46 a pod 
neustálou hrozbou násilia, pokiaľ by pracovať odmietli. To sa však vzťahuje 
všeobecne na každú formu vykorisťovania obetí obchodovania s ľuďmi, či 
už pôjde o vykorisťovanie na sexuálne účely, ekonomické vykorisťovanie 
(napr. nútené práce v  domácnostiach, poľnohospodárstve, v  továrňach, 
na stavbách) alebo iné účely (napr. žobranie, distribúciu a pašovanie drog, 
šírenie falšovaných peňazí), atď. 

Z analýz expertov vyplýva, že na čele skupiny stojí osoba, ktorá zabez-
pečuje plnenie úloh strategického a taktického charakteru (boss), pričom 
je logické, že má aj najväčší podiel na zisku, a hoci niektoré slovenské sku-
piny fungujú relatívne samostatne, úloha slovenských občanov v  rámci 
tohto reťazca spočíva skôr v  poskytovaní servisu, kde sa obzvlášť využí-
va ich znalosť miestnych pomerov, prípadne fungujú ako najatí externis-
ti. Slováci podľa expertov pôsobia často aj ako sprostredkovatelia medzi 
ruskými a ukrajinskými priekupníkmi a západoeurópskymi pasákmi.47 To 
znamená, že občania Slovenskej republiky sa v rámci organizovanej krimi-
nality zaoberajúcej sa obchodovaním s ľuďmi uplatňujú tak vo funkciách 
výkonných pracovníkov pre zahraničné skupiny, ako aj organizátori na rôz-
nych úrovniach a vodcovia vlastných skupín. 

Ďalšími osobami zúčastnenými na organizovanej prostitúcii a obcho-
dovaní s ľuďmi na sexuálne účely sú48:

• Vyhľadávač/tipár – vyhľadáva ženy ako potenciálne prostitútky, 
napr. v nočných a erotických kluboch, diskotékach, atď.;

• Náborár – osoba, ktorá vytipované ženy kontaktuje a spravidla pod 
podvodnými sľubmi ich najíma na rôzne finančne príťažlivé činnos-
ti, hoci ich v skutočnosti získava na účely prostitúcie;

• Falšovateľ dokladov – zhotovuje falošné doklady pre získané ženy, 
potrebné napr. k odchodu do zahraničia, či k zlegalizovaniu malole-
tých, atď.;

46 Je napr. všeobecne známe, že absolútnu väčšinu zisku z organizovanej prostitúcie 
odčerpávajú pasáci, kupliari a iní členovia podsvetia. Vojtěchovská v tomto kontexte 
uvádza, že prostitútka získava z peňazí zákazníka iba do 5%, pričom výsledná cena 
sa riadi nielen rozsahom sexuálnych „služieb”, ale aj atraktívnosťou ženy, jej vekom 
a  celkovým vzhľadom. VOJTĚCHOVSKÁ O.: Hlavní formy organizovaného zločinu 
v České republice počátkem třetího tisíciletí. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, č. 4, 
str. 108. 

47 TRÁVNIČKOVÁ, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. In: Kriminalistika, 
roč. XXXVIII, 2005, č. 2, str. 103.

48 CHMELÍK, J.: Prostitúcia, jej charakteristika a  právne aspekty. In: Kriminalistika, roč. 
XXXVI, 2003, č. 3, str. 207.
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• Prepravca – zaisťuje prepravu týchto žien na miesto určenia;

• Pasák/kupliar – osoba, ktorá núti ženu k prostitúcii, a to i s použitím 
násilia, vyberá peniaze od zákazníkov, organizuje prácu prostitútok, 
vymedzuje ich rajón, stráži ich a vystupuje ako ich ochranca;49

• Dohadzovač – kontaktuje potenciálnych zákazníkov a získava prís-
lušnú províziu z tržby, či už od zákazníka samotného alebo pasáka, 
prípadne od prostitútky;

• Poskytovateľ kľúčov – osoby poskytujúce za  úplatu byt alebo iný 
priestor na vykonávanie prostitúcie alebo na iný obdobný účel;

• Strážca auta – stráži automobil počas doby poskytovania „služieb“ 
prostitútkou. 

 Záverom je nutné si uvedomiť, že nie v každej skupine zaoberajúcej 
sa obchodom s  ľuďmi sú rozdelené funkcie takto, v závislosti od stupňa 
jej vývoja sa totiž niektoré pozície môžu aj zlučovať a niektoré zase úplne 
chýbať.

2.3. Obchodovanie s ľuďmi v SR na účel ekonomického vykorisťovania

Druhým najfrekventovanejším účelom vykorisťovania ľudí v podmien-
kach Slovenskej republiky, ale aj celosvetovo, je ekonomické vykorisťova-
nie, a v rámci neho najmä nútené práce. 

Z čiastkových výskumov je možné vyvodiť, že obdobne ako pri sexuál-
nom vykorisťovaní, aj tu sa obete získavajú najmä prísľubom dobrého zá-
robku za ľahké práce (cca. 60% zadokumentovaných prípadov), následne 
je to prísľubom legálnej práce v zahraničí, prípadne možnosťou podnikať 
a dosiahnutím perspektívnej kariéry (asi 30%), nájdu sa však aj prípady pri-
nútenia vydieraním.50 

49 Pasáci (často však aj prepravca, poskytovateľ kľúčov, a ďalší) sa v  tomto kontexte 
dopúšťajú už skôr charakterizovaného trestného činu kupliarstva v  zmysle § 367 
Trestného zákona. 

50 SOUKOP, P.  – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s  ľuďmi v  Slovenskej republike 
v najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 12. Išlo 
už o vyššie zmienený výskum z roku 2010 v rámci najviac marginalizovanej skupiny 
rómskeho etnika.
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Graf č. 7: Prehľad motivácie obetí nútených prác v Slovenskej republike

Zdroj: SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A. Obchodovanie s  ľuďmi v Slovenskej republi- 
 ke v  najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a  praxe, 2011, č. 3,  
 str. 12.

Zaujímavé však je, že v  prípadoch ekonomického vykorisťovania sú 
obete oslovené štatisticky rovnako neznámou osobou ako aj známymi.

Graf č. 8: Kto oslovil obeť na nútenú prácu

Zdroj: ONDICOVÁ, M. – SOUKOP, P.: Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Slo- 
 venskej republike. Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2013, str. 75.

 Pomerne častým javom je pri jednotlivých formách nútenej práce 
praktizované odoberanie osobných dokladov. Podľa vyjadrení obetí, až 
53% z nich boli tieto doklady skutočne odobraté, čím sa znemožnil ich voľ-
ný pohyb v krajine pôsobenia. Ak sa doklady ponechali, obete nedostávali 
od  zamestnávateľa finančné prostriedky a  nemohli sa tak vrátiť domov. 
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Podľa citovaného výskumu, až 40% obetí pracovalo len za stravu a ubyto-
vanie, ktoré často nespĺňali ani základné kritériá. 

Graf č. 9: Vyplácanie mzdy obetiam nútených prác

 K  zneužívaniu občanov SR na  účely nútených prác dochádza najmä 
v zahraničí (80% prípadov), predovšetkým v Anglicku, Nemecku, Taliansku, 
Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku a v Českej republike, teda vo vyspelých 
európskych štátoch, v čom badať určitú paralelu s prípadmi sexuálneho 
vykorisťovania. Je však pozoruhodné, že asi 10% obetí ani nevedelo uviesť, 
v ktorej krajine boli zneužívané. Ide pritom najmä o nekvalifikovanú pra-
covnú silu na výkon menej odborných a obslužných prác, ktoré miestni ne-
zamestnaní nie sú ochotní za veľmi nízke mzdy vykonávať. Evidujú sa však 
aj prípady sezónnych prác v poľnohospodárstve, spotrebnom priemysle, 
v baroch a hoteloch. Pomerne veľa obetí je zneužívaných aj na podvodné 
poberanie sociálnych dávok, nútený pouličný predaj, na žobranie a krad-
nutie deťmi. 

 Podľa odpovedí respondentov bol najväčší počet obetí zneužívaný 
menej ako 6 mesiacov (30%), 24% viac ako 6 mesiacov a viac ako rok, 14% 
obetí viac ako 2 roky a 7% viac ako 5 rokov, čo načrtáva kratšiu dobu vyko-
risťovania, ako pri nútenej prostitúcii v rámci vykorisťovania na sexuálne 
účely.51

51 SOUKOP, P.  – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s  ľuďmi v  Slovenskej republike 
v najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 14.
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51 SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republike v najviac ohrozenej 
komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 14. 
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Graf č. 10: Dĺžka zneužívania obetí nútených prác  
 v Slovenskej republike

Zdroj: SOUKOP, P. – HLINKA, J. – TALLO, A.: Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republike  
 v najviac ohrozenej komunite. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2011, č. 3, str. 12.

III. Záver

 Obchodovanie s ľuďmi je dnešná podoba zotročovania. Obete sú často 
násilne, pod psychickým nátlakom alebo na základe podvodu získavané, 
zadržiavané a  prepravované vo vykorisťovateľských podmienkach, ktoré 
môžu zahŕňať sexuálne vykorisťovanie, nútené práce alebo služby, nele-
gálnu adopciu, odoberanie orgánov, žobranie a rôznu inú trestnú činnosť. 
Obchodovanie s  ľuďmi má mnoho rôznych foriem a mení sa v závislosti 
od  sociálno-ekonomických podmienok, ktoré pramenia zo zraniteľnosti 
mužov, žien a detí bez rozdielu pohlavia, najmä ako dôsledok chudoby, ne-
dostatku demokratickej kultúry, nedostatku sociálnej integrácie, pracov-
ných miest, nedostatočného prístupu k vzdelávaniu, diskriminácie, no aj 
pokrivených hodnôt konzumnej spoločnosti spojených s naivnou túžbou 
obetí rýchlo a ľahko zbohatnúť.

 Tak či onak, ide o hrubé porušovanie osobnej slobody a dôstojnosti 
človeka a závažnú formu trestnej činnosti, ktorej dôsledky jednotlivé kraji-
ny často nedokážu riešiť samy. 

 Je preto pozitívne, že medzinárodné spoločenstvo si už dlhodobo a čo-
raz intenzívnejšie uvedomuje potrebu koordinovaného a cieleného postu-
pu proti predmetnej kriminalite, o čom svedčí celý rad medzinárodných či 
európskych aktov rôznej právnej sily, ktoré dali v uplynulých desaťročiach 
jasný signál pre vzájomnú širokospektrálnu spoluprácu.
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práce alebo služby, nelegálnu adopciu, odoberanie orgánov, žobranie a rôznu inú trestnú 
činnosť. Obchodovanie s ľuďmi má mnoho rôznych foriem a mení sa v závislosti od sociálno-
ekonomických podmienok, ktoré pramenia zo zraniteľnosti mužov, žien a detí bez rozdielu 
pohlavia, najmä ako dôsledok chudoby, nedostatku demokratickej kultúry, nedostatku 
sociálnej integrácie, pracovných miest, nedostatočného prístupu k vzdelávaniu, diskriminácie, 
no aj pokrivených hodnôt konzumnej spoločnosti spojených s naivnou túžbou obetí rýchlo 
a ľahko zbohatnúť. 
       Tak či onak, ide o hrubé porušovanie osobnej slobody a dôstojnosti človeka a závažnú 
formu trestnej činnosti, ktorej dôsledky jednotlivé krajiny často nedokážu riešiť samy.  
       Je preto pozitívne, že medzinárodné spoločenstvo si už dlhodobo a čoraz intenzívnejšie 
uvedomuje potrebu koordinovaného a cieleného postupu proti predmetnej kriminalite, o čom 
svedčí celý rad medzinárodných či európskych aktov rôznej právnej sily, ktoré dali 
v uplynulých desaťročiach jasný signál pre vzájomnú širokospektrálnu spoluprácu. 
       Osobitný význam v tomto kontexte nadobúda aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské 
práva, ktorá napr. vo veci Siliadin v. Francúzsko jasne zakotvuje, že obchodovanie s ľuďmi 
nemožno považovať za zlučiteľné s hodnotami Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd a s princípmi demokratickej spoločnosti a právneho štátu, v dôsledku 
čoho je povinnosťou členských štátov Rady Európy (aj SR) prijímať také trestnoprávne 
normy, ktoré v tomto kontexte ukladajú dostatočné sankcie za jednotlivé formy moderného 
otroctva.52 Vo veci Rantsev v. Cyprus a Rusko súd vyslovil, že štát má konať preventívne 

                                                 
52 Rozsudok ESĽP zo dňa 26. júla 2005 vo veci Siliadin v. Francúzsko (sťažnosť č. 73316/01). 
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 Osobitný význam v tomto kontexte nadobúda aj judikatúra Európskeho 
súdu pre ľudské práva, ktorá napr. vo veci Siliadin v. Francúzsko jasne zakotvu-
je, že obchodovanie s ľuďmi nemožno považovať za zlučiteľné s hodnota-
mi Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s princípmi de-
mokratickej spoločnosti a právneho štátu, v dôsledku čoho je povinnosťou 
členských štátov Rady Európy (aj SR) prijímať také trestnoprávne normy, 
ktoré v  tomto kontexte ukladajú dostatočné sankcie za  jednotlivé formy 
moderného otroctva.52 Vo veci Rantsev v. Cyprus a Rusko súd vyslovil, že 
štát má konať preventívne vhodným legislatívnym a  administratívnym 
rámcom, ktorý by ob chodovaniu s ľuďmi zabránil. Štátne orgány, akými 
je i po lícia, majú v prípade podozrenia na konkrétnu zakázanú činnosť prijať 
ochranné opatrenia voči obeti obchodova nia, pričom je nutné dostatočne 
vyšet riť okolnosti prípadu. Súdny dvor týmto rozhodnutím interpre toval zá-
väzky štátu v oblasti obchodovania s ľuďmi, a tie to povinnosti štátu rozširuje 
z potrestania a vyšetrovania obchodu s ľuďmi aj na pozitívne záväzky štátu, 
a to aktívne zabrániť a pred chádzať obchodu a taktiež ochrániť obete, či už 
pôjde o krajinu pôvodu, tranzitu alebo určenia a vyzdvihol význam cezhra-
ničnej koordinácie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.53 

 Napriek prepojeniu tohto fenoménu s nadnárodným organizovaným 
zločinom a potrebe spolupráce na medzinárodnej úrovni, primárna zod-
povednosť za prevenciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi stále prislúcha 
predovšetkým jednotlivým štátom.

 Slovenská republika, vedomá si svojich medzinárodných a európskych 
záväzkov, prostredníctvom rekodifikovaného Trestného zákona a  Trest-
ného poriadku, ako aj prostredníctvom ďalších predpisov, implemen-
tovala celý rad medzinárodných a  európskych dokumentov do  svojho 
vnútroštátneho právneho poriadku. Výsledkom je, že v súčasnosti platná 
a účinná právna úprava v SR je síce v súlade s jej záväzkami a predstavuje 
štandardnú úroveň právnej úpravy, avšak nedostatkov je stále mnoho.

 Autorom tohto príspevku napríklad doteraz nie je známy relevantný, 
komplexne vykonaný výskum, ktorý by analyzoval situáciu v oblasti ob-
chodovania s ľuďmi v Slovenskej republike. Výsledky menších prieskumov 
(jeden z nich bol kľúčovým aj pre tento príspevok) vykonaných mimovlád-
nymi organizáciami, štatistické údaje sústreďované Policajným zborom 
o páchateľoch a obetiach, či Ministerstvom spravodlivosti o počte odsú-
dených, sú mnohokrát protirečivé a ani neboli sústredené do komplexnej 

52 Rozsudok ESĽP zo dňa 26. júla 2005 vo veci Siliadin v. Francúzsko (sťažnosť č. 
73316/01).

53 Rozsudok ESĽP zo dňa 7. januára 2010 vo veci Rantsev v. Cyprus a Rusko (sťaž-
nosť č. 25965/04).
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databázy, z ktorej by sa dalo vychádzať pri riešení problémov v tejto ob-
lasti. Informovanosť verejnosti o možných rizikách a dôsledkoch, ako po-
stupovať, ak sa niekto stane obeťou obchodovania s ľuďmi je takisto veľmi 
malá. Prevencia obchodovania a pomoc obetiam je založená na spolupráci 
dvoch alebo troch subjektov, nie je koordinovaná a vykonávaná systema-
ticky, väčšina aktivít v týchto oblastiach závisí od finančnej situácie jednot-
livých subjektov, najmä mimovládnych organizácií. Časová a priestorová 
izolovanosť týchto aktivít spôsobuje len krátkodobý efekt, čo komplikuje 
aj možnosť obetí opätovne sa začleniť do riadnej spoločnosti, z ktorej boli 
vylúčené.

 V praxi tiež neexistuje jednotná identifikácia obete trestného činu ob-
chodovania s ľuďmi.54 Táto nejednotnosť charakteristických prvkov obete 
taktiež do značnej miery ovplyvňuje priebeh a výsledok vyšetrovania, ke-
ďže prípad od prípadu bude môcť ísť spravidla len o subjektívne zváženie 
vyšetrovateľa, resp. dozorujúceho prokurátora. 

 Čo však možno v tomto kontexte jednoznačne vyhlásiť je fakt, že pred-
metná kriminalita sa bytostne dotýka aj Slovenskej republiky, ktorá v dô-
sledku svojej geografickej polohy a  členstva v  EÚ predstavuje zdrojové, 
tranzitné a zrejme už aj cieľové územie, najmä v kontexte nútenej prosti-
túcie. Tá v našich podmienkach predstavuje najrozšírenejšiu formu obcho-
dovania s ľuďmi, po ktorej nasleduje obchodovanie na účely ekonomické-
ho vykorisťovania, najmä pokiaľ máme na mysli nútené práce. Opätovne 
však treba zdôrazniť, že poznatky, ktorými odborná verejnosť disponuje, 
sú veľmi útržkovité a chýba im komplexnosť a systematickosť. 

 Je teda logické, že „Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
na roky 2011-2014“55 si kladie za cieľ zabezpečiť komplexnú a účinnú ná-
rodnú stratégiu, ktorá podporuje rozvoj vzájomného porozumenia a koor-
dinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci eliminá-
cie rizík a predchádzania spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, 
ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obe-
tiam obchodovania s  ľuďmi a  zabezpečenia ochrany ich ľudských práv 
a dôstojnosti. Národná stratégia je realizovaná pri zachovaní princípov ak-
tívnej účasti vlády, účasti občianskej spoločnosti, rešpektovania ľudských 
práv, medzirezortnej spolupráce a udržateľnosti.

 Je preto potrebné, aby naša krajina vytrvala vo svojom snažení o ak-
tívne zapájanie sa do  riešenia obchodovania s  ľuďmi a  naďalej neustále 
reagovala na trendy spojené s týmto javom. 

54 Ani jej legálna definícia v právnom poriadku SR.
55 Uznesenie vlády SR č. 96/2011 zo 16. februára 2011.
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 V  tejto súvislosti sa nazdávame, že napriek skutočnosti, že medziná-
rodné dokumenty a trestnoprávna úprava vytvárajú akýsi základný rámec 
na  boj s  touto problematikou, je rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitej-
šie, aktívne sa venovať obzvlášť prevencii daného problému, podporiť 
a prehĺbiť spoluprácu na národnej úrovni s mimovládnymi organizáciami, 
a v konkrétnych podmienkach našej krajiny pokúšať sa o optimálne na-
stavenie systémových riešení spolupráce čo možno najväčšieho množstva 
zainteresovaných subjektov. A dovolíme si poznamenať, že zainteresovaní 
by sme mali byť azda aj my sami...

Zoznam použitej literatúry

I. Právne predpisy a dokumenty

Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, Varšava, 16. V. 2005 (č. 
487/2008 Z. z.).

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rím, 4. XI. 1950 
(č. 209/1992 Zb.).

Jednotná akcia 97/154/SVV z 24. 2. 1997 prijatá Radou na základe čl. K.3 Zmluvy 
o  Európskej únii o  boji proti obchodu s  ľuďmi a  sexuálnemu vykorisťovaniu 
detí (Ú. v. ES L 63, 4. 3. 1997).

Listina základných práv a slobôd – Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014 (uznesenie 
vlády SR č. 96/2011 zo 16. februára 2011).

Protokol OSN o  prevencii, potláčaní a  trestaní obchodovania s  ľuďmi, osobitne 
so ženami a deťmi, New York, 15. XI. 2000, (č. 34/2005 Z. z.).

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (č. 333/2002 Z. z.).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, kto-
rou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 
4. 2011).

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Všeobecná deklarácia ľudských práv, OSN – New York, 10. XII. 1948.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

II. Súdne rozhodnutia
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Niekoľko poznámok k prevencii  
kriminality extrémistov

A few Notes to Crime Prevention of Extremists

Vincent Danihel
Motto:

„Každý je povinný podľa svojich mož-
ností a schopností konať tak, aby predchá-
dzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu krimi-
nality a inej protispoločenskej činnosti.“1

Abstrakt
Prvá časť  príspevku sa stručne zaoberá etiológiou kriminality extrémistov 
s  bližším zaostrením na  kategóriu mládeže, a  to ako páchateľov tohto typu 
kriminality, rovnako ako obetí tejto kriminality. V nasledujúcej časti a v závere 
príspevku autor uvažuje o aktuálnych možnostiach eliminácie prejavov feno-
ménu extrémizmu, pričom poukazuje na nevyhnutnosť podpory širokou ve-
rejnosťou.

Kľúčové slová
kriminalita, extrémizmus, mládež, zdroje a príčiny extrémizmu, prevencia 

Abstract
The first part of this paper briefly addresses the etiology of criminality of extre-
mists with a closer focus on a category of youth, both as perpetrators of this 
type of criminality, as well as the victims of this criminality. In the next section, 
the author considers the actual possibilities of eliminating manifestations of 
the phenomenon of extremism, with highlighting the need for broad public 
support. 

Key words
criminality, extremism, juvenile, sources of extremism, prevention 

Úvodné poznámky

Prostredníctvom prevencie kriminality je možné predchádzať nežia-
ducim následkom páchania trestnej činnosti. Pomocou poznania príčin 

1 § 2 zákona NR SR č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a  inej protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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a zdrojov kriminality je možné nájsť správne a efektívne prostriedky na jej 
elimináciu. Myslím, že je všeobecne známou a  uznávanou skutočnosť, 
že viacerých hľadísk je vhodnejšie preventívne predchádzať škodlivým 
následkom, než neskôr represívne odstraňovať následky už vniknutého 
nežiaduceho stavu. Zároveň je potrebné si uvedomiť nebezpečenstvo 
prerastania malých incidentov s prvkom extrémizmu, ktoré ostanú nepo-
všimnuté, do problémov veľkých, riešiteľných len s nasadením maximál-
neho množstva síl a prostriedkov. Preto je nevyhnutné takéto incidenty už 
v zárodkoch nekompromisne potláčať. 

Je nesporné, že fenomén extrémizmu nestráca na svojej aktuálnosti. 
S  ohľadom na  výsledky volieb predsedov samosprávnych krajov2, mám 
na mysli konkrétne na post predsedu Banskobystrického samosprávne-
ho kraja, možno vyvodzovať, že aktuálnosť tohto nežiaduceho fenoménu 
priam narastá. Vyše 70 000 hlasov občanov, ktorými bol aktuálny pred-
seda Banskobystrického kraja zvolený je zrejme markerom, že títo ob-
čania nie sú spokojní so stavom, v  akom sa súčasná spoločnosť nachá-
dza a  v  dôsledku tejto nielen sociálno-ekonomickej situácie sú ochotní 
podporovať i  politickú stranu, ktorá je spájaná s  extrémistickými akcia-
mi. Niektoré vyprofilované a už etablované politické strany (nielen v pod-
mienkach SR) preberajú rétoriku veľmi blízku extrémizmu, čím hrozba 
a nebezpečenstvo extrémizmu získava na podpore a sile a stáva sa viac 
reálnym a rozšíreným.

Myslím, že na tomto odbornom fóre nie je nevyhnutné príliš skloňo-
vať možné nežiaduce následky, o obdobe ktorých sa dozvedáme nielen 
od obetí druhej svetovej vojny. 

Z uvedeného hľadiska je veľmi dôležité, aby všetci slušní ľudia voči pre-
javom extrémizmu bojovali a zúčastnili sa na eliminácii extrémizmu a jeho 
prejavov na minimálnu možnú mieru. Aby tento vo vyspelej spoločnosti 
nežiaduci jav ostal len hrozným mementom ľudskej zloby, zámernej de-
magógii a nevedomosti.

Pre možnosť dosiahnutia efektívnej prevencie prejavov xenofóbie a ex-
trémizmu je bezpochyby okrem iného dôležitá, či priam nutná, znalosť, 
resp. disponovanie minimálne základnými informáciami o zdrojoch a prí-
činách týchto prejavov, ktoré zákonite vedú k páchaniu až tých najvážnej-
ších trestných činov, a  to najmä typu násilnej kriminality (napr.: trestné 
činy extrémizmu podľa § 140a Tr. zák.; úkladná vražda podľa § 144 Tr. zák.; 
vražda podľa § 145 Tr. zák.; zabitie podľa § 147 a § 148 Tr. zák.; ublíženie 

2 Druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnilo dňa 23.novem-
bra 2013.
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na zdraví podľa § 155 a § 156 Tr. zák.; genocídium podľa § 418 Tr. zák.; etc.). 
Tieto informácie nám ponúka najmä kriminológia, ale tiež iné vedné od-
bory ako napr. sociológia, či psychológia etc.

V neposlednom rade je dôležité poznať obsah jednotlivých pojmov sú-
visiacich so xenofóbiou a extrémizmom v širších súvislostiach. Tieto poj-
my však v súčasnosti nemajú právne záväzné a jednoznačné vymedzenie. 
Pre vymedzenie niektorých pojmov, ktoré existuje v našich podmienkach 
odkazujem na Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky z 15. júna 
2004 o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacie-
ho strediska rasizmu a xenofóbie, ako i na Koncepciu boja proti extrémiz-
mu prijatú na obdobie rokov 2006 – 2010 a schválenú uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 368 z 3. mája 2006.

V  nadväznosti na  uvedené sa ďalej v  texte načrtnem aspoň niektoré 
zdroje a príčiny prejavov extrémizmu. Poznamenávam však, že cieľom toh-
to príspevku nie je skúmanie týchto zdrojov a príčin vyčerpávajúcim spô-
sobom, pričom je treba si uvedomiť, že vzhľadom na charakter a  rozsah 
tohto príspevku, nie je možné uviesť ani všetky do úvahy pripadajúce sú-
vislosti. Príspevok sa nesnaží ponúknuť konkrétne opatrenia v oblasti pre-
vencie kriminality, jeho zámerom je poukázanie na niektoré okolnosti sú-
visiace s fenoménom extrémizmu, resp. jeho vznikom a rozrastaním.

Následkami prejavov extrémizmu je postihnutá celá spoločnosť, pri-
čom tieto prejavy majú najväčší dopad na mládež, resp. túto považujem 
za najväčšiu obeť prejavov extrémizmu, a to ako na strane pasívnej (naj-
mä poškodení v príčinnej súvislosti so spáchaním konkrétnych trestných 
činov), tak i na strane aktívnej (príslušníci rôznych extrémistických hnutí, či 
skupín). Ďalší text môjho príspevku nie je výlučne orientovaný na mládež, 
avšak ako som už vyššie uviedol, je to práve mládež, ktorá je prejavmi ex-
trémizmu tak flagrantne poznačená.

1.  Niektoré zdroje, príčiny a podmienky vzniku  
prejavov extrémizmu

Extrémizmus a všetko s ním spojené predstavuje veľkú hrozbu pre sú-
časný, ale i budúci vývoj spoločnosti. Jedná sa o problém, ktorý sa neustále 
vyvíja a nachádza si ďalšie stále viac sofistikovanejšie cesty. Proti tomuto 
protispoločenskému javu je potrebné neustále a  systematicky reagovať. 
Na samom začiatku sa vždy musia zistiť príčiny týchto sociálne patologic-
kých javov, a to najmä u mládeže. Po ustálení samotnej etiológie, je po-
trebné túto mať na pamäti a neustále ju opakovať, konfrontovať a aktua-
lizovať.
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Ako už bolo naznačené, mládež sa na  týchto sociálne patologických 
javoch podieľa pasívne, ale i aktívne. Práve mladí ľudia sú týmito stavmi 
najviac poškodzovaní, niekedy až do takej miery, že sú páchateľmi alebo 
obeťami trestných činov.

Najvýraznejším prejavom extrémistických skupín je predovšetkým skupi-
nové násilie. Príčiny násilného chovania sa zvyčajne rozdeľujú do troch ideál-
nych skupín:

a) podľa jeho príčin,

b) podľa ideí, 

c) podľa chovania a sociálnych interakcií.3

Pre tých, ktorí zdôrazňujú rolu ideí, je základom ľudského jednania ve-
domie. Ľudia si berú presvedčenie, predstavy, pravidla, ciele a hodnoty zo 
svojho prostredia, v súlade s takými ideami si sami (a medzi sebou navzá-
jom) utvárajú svoje pohnútky a dávajú najavo svoje sociálne získané idei. 
Podľa zástupcov tohto vysvetlenia je teda nutné pre elimináciu násilia po-
tláčanie deštruktívnych myšlienok. Autonómne motívy, pohnútky a príle-
žitosti sú základom vysvetlení, pre tých, ktorí zdôrazňujú rolu chovania 
pri vysvetľovaní kolektívneho násilia. Podľa tejto teórie nájdeme v zákla-
de násilia celkom všeobecné potreby a pohnútky – potrebu prevahy, vy-
korisťovania, vážnosti, úcty, ochrany a bezpečia. V príčinách násilia môže 
byť dominantný i ekonomický prospech. Podľa skupiny, ktorá kladie dôraz 
na rolu vzťahov, je hlavné medziľudské konanie. Pre tuto skupinu je kolek-
tívne násilie akýmsi druhom konverzácie, aj keď sa môže jednať o konver-
záciu jednostrannú a neľútostnú. Kolektívne procesy majú špecifické vlast-
nosti, ktoré sa v zásade nedajú nijako redukovať. Priaznivci tejto skupiny 
vidia možnosť obmedzenia násilia v premene vzťahov medzi ľuďmi a sku-
pinami, na rozdiel od ničenia deštruktívnych ideí či eliminácie príležitostí 
a potlačovania pohnútok.4

Pre extrémistické skupiny je dôležité rozširovať svoju členskú základ-
ňu a tým šíriť svoju ideológiu medzi širokú verejnosť – obyvateľstvo. Tie-
to skupiny si ľahko vytipujú okruhy osôb, ktoré pravdepodobne podľahnú 
ich ideológii. Sú to jednak ľudia so sklonom k  mesiášstvu, megalománii 
etc. Títo môžu byť na vysokej intelektuálnej úrovni a stávajú sa vodcovský-
mi osobnosťami rôznych extrémnych myšlienkových smerov. Ďalej sú to 
skupiny ľudí, ktorí sa z rôznych okolností dostali na okraj spoločnosti (napr. 
3 Pozri napr.: Tilly, Ch.: Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství 

2006. s. 124.
4 Porovnaj: Tilly, Ch.: Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství 

2006. s. 125-126.
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nezamestnaní). Ďalšou skupinou sú ľudia z nižšími sociálne rozlišovacími 
a hodnotiacimi schopnosťami, ktoré sú buď dané nedostatočným vzdela-
ním či prostredím, v ktorom žijú alebo i nižšou inteligenciou. Poslednou, 
asi najrizikovejšou skupinou, je mládež. Mladý človek, neviazaný strachom 
o majetok a prosperitu rodiny, nevybavený dostatkom skúseností, svojim 
vekom prirodzene smerujúci k radikálnemu spôsobu riešenia chýb a ne-
dostatkov spoločnosti, ktoré veľmi citlivo vníma, je ideálnym objektom 
k podľahnutiu niektorej z extrémistických ideológií. Pokiaľ sa k mladosti 
pridá ešte niektorý z vyššie uvedených faktorov a ak uvážime prirodzenú 
tendenciu mladých ľudí patriť k nejakej jasne definovanej skupine, máme 
pohromade toľko predpokladov stať sa extrémistom, že riziko môžeme 
označiť za veľmi vysoké.5

Na  vývoj mladého človeka a  jeho prípadné inklinovanie k  extrémis-
tickým skupinám majú základný podiel vplyvy, ktoré vyplývajú z  vý-
chovného pôsobenia. Má sa tu predovšetkým na mysli vplyv rodiny, ško-
ly, rôznych partií a  tiež pracovného kolektívu. Tieto pôsobia na  jedinca 
a vytvárajú spoločne jeho proces socializácie. V tomto procese si jedinec 
osvojuje návyky, vedomosti, pravidla a zručnosti pre jeho život v spoloč-
nosti. Je orientovaný k tomu, aby prijal za svoje určité hodnoty a  im od-
povedajúce pravidlá konania a chovania, ktoré daná spoločnosť uznáva. 
Ak prebieha tento proces bez vážnejších porúch a  výkyvov, mladý člo-
vek sa stáva sociálne spôsobilým k  plnohodnotnej účasti na  živote spo-
ločnosti. V  opačnom prípade je jeho pripravenosť na  život vo väčšej či 
menšej miere znížená a môže sa prejaviť aj zlyhaním v niektorej zo soci-
álnych funkcií. V extrémizme však nachádza prejav niekedy vyslobodzu-
júci a  niekedy naopak prejav súdržnosti a  jeho opätovného zaradenia  
do určitej skupiny, ktorý sa môže manifestovať v rôznych zámerne vyvolá-
vaných konfliktoch, ktoré väčšinou nepresahujú hranice zákona.

Na mladého človeka v súvislosti s jeho vývojom pôsobia tzv. „kontrol-
né mechanizmy“. V procese vytvárania a udržiavania preventívnych opat-
rení zdôrazňujem najmä kontrolu vonkajšiu, teda tú, ktorú neformálne 
realizujú predovšetkým rodičia, spolužiaci a kolegovia v práci a formálnu, 
ktorú zastupujú oficiálne inštitúcie a organizácie, akými sú napríklad školy 
alebo polícia.

Rodina je pre každého jedinca istým základom, tu sa už od  narode-
nia stretáva so sociálnym prostredím. Negatívnymi faktormi, ktoré môžu 
ovplyvniť vývoj jedinca sú napríklad: rozvrátená či neúplná rodina, do-
máce násilie, deti slobodných a  veľmi mladých matiek, alkoholizmus, 

5 MAREŠOVA, A. a kol. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení 
jejich vzniku. Prvé vyd. Praha: Institut pro kriminologii a socialni prevenci 1997. s. 36.
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toxikománia, prostitúcia, výskyt kriminálne závadových osôb, dlho-
dobá nezamestnanosť etc. Toto sú faktory, ktoré veľmi výrazne zvyšu-
jú riziko, že dieťa skĺzne na  šikmú plochu. V  takýchto rodinách, kde ne-
dochádza k  naplneniu citovej a  výchovnej funkcie, alebo nedostatočne, 
riziko sa zvyšuje. Ďalším možným faktorom môže byť z  rôznych dôvo-
dov nedostatočný záujem o  dieťa, (napr. vysoké pracovné nasadenie  
v zamestnaní, mnohosť zamestnaní). Určité riziká vznikajú aj v plne funkč-
nej a  harmonickej rodine v  prípade, že rodičia často hovoria s  rasovým 
podtextom o spoluobčanoch inej farby pleti, etniku, národnostnej či inej 
menšine.

Vstup do školy a do vzdelávacieho procesu všeobecne, je nepochyb-
ne dôležitým medzníkom v  živote dieťaťa. To, ako ho zvládne, nezáleží 
iba na ňom, ale tiež na otvorenej komunikácii rodiny so školou. Dôležité 
je, aby učitelia boli odborníkmi na svojom mieste a boli dobre priprave-
ní na toto poslanie. Pokiaľ učiteľ dokáže dobre odhadnúť situáciu a prvé 
možné príznaky niečoho negatívneho, je to veľký krok dopredu. Metodic-
ké príručky zamerané na predchádzanie intolerancii a výchovou k dodržia-
vaniu ľudských práv vyšli aj v rámci Národného plánu výchovy k ľudským 
právam, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Jeho 
realizácia prebieha v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, me-
todicko-pedagogickými centrami, mimovládnymi a výchovno-vzdelávací-
mi organizáciami. Súčasťou Národného plánu výchovy k ľudským právam 
na  roky 2005-2014 je aj realizácia projektu Efektívneho monitorovacie-
ho a hodnotiaceho systému rozsahu a kvality výučby k ľudským právam, 
na realizácii ktorého sa podieľajú priamo riadené organizácie Ministerstva 
školstva vedy výskumu a športu SR vrátane Ústavu informácií a prognóz 
školstva. V  rámci spomínaného projektu realizoval Ústav v  rokoch 2006-
2010 prieskum vzdelávania a uplatňovania ľudských práv z pohľadu riadi-
teľa, učiteľa aj žiaka základných a stredných škôl. S vybranými výsledkami 
prieskumov realizovanými v základných školách v oblasti ľuských práv je 
možné oboznámiť sa na webovom sídle6 Ústavu informácií a prognóz škol-
stva. Nemožno však opomenúť fakt, že napriek týmto snahám, častokrát 
učitelia zlyhávajú pri odhaľovaní, resp. riešení možných príznakov jedinca, 
resp. jeho náchylnosti k sympatizovaniu s ideami extrémizmu. Tento fakt 
je daný nielen nedostatočnou ochotou, či motiváciou niektorých vyučujú-
cich k zvyšujúcim nárokom na ich pravidelné vzdelávanie a prípravu, ale 
predovšetkým osobnostných vlastností a zručností pedagóga, ktorý musí 
byť aj dobrým psychológom.

6 Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/prevencia/ludske_pra-
va/lp_zs_2011.pdf, (25.11.2013).
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Vždy však veľmi závisí na osobnosti mladého jedinca, na jeho zrelosti, 
návykoch, ktoré si nesie z rodiny, aby včas vedel odhadnúť hranice svojho 
konania. Samozrejme, že v skupine vrstovníkov sa určité hranice posúva-
jú, pretože konajú ako skupina. Jedinec sa môže schovať za dav, ale tiež 
s davom konať, pretože dav dáva silu a moc, na ktorú by sa sám nevzmo-
hol. Zo štatistík vyplýva, že deti a mládež, ktoré majú predispozíciu k záva-
dovému konaniu a nie sú usmernení rodinou, vyhľadávajú často delikvent-
né skupiny, kde pre ne nie je ťažké dosiahnuť členstvo. Sú ochotní prijať 
ich hierarchiu hodnôt a zároveň nie sú ochotní prijať pravidlá väčšinovej 
spoločnosti.

Neopomenuteľným a  podľa môjho názoru zásadným faktorom je 
všeobecne výrazný vplyv, ktorý majú masmédiá, najmä mainstreamové 
televízne vysielanie, internet a počítačové hry, ktoré sú plné násilia, bru-
tality, krvi, sexu a drog.

Násilie je ako fenomén, ktorý je hlboko zakorenený v povahe jednot-
livca i  fungovaní celých spoločenstiev, pre ľudí obzvlášť fascinujúce. Ide 
teda o kultúrny fenomén. Svedčí o tom záujem bulvárnej žurnalistiky, ale 
aj umenia a komercie (film, televízia, literatúra, počítačové hry a pod.), kto-
ré v rôznych formách vyobrazujú násilie. Väčšina športov je vlastne rituali-
zovanou agresiou, t.j. agresiou „naživo“ s viac či menej presne definovaný-
mi pravidlami a hranicami, ktorá emocionálne vzrušuje milióny divákov.7 

Násilie ako fenomén bol prítomný v spoločnosti od nepamäti v rôznych 
rozmeroch v závislosti od kultúry danej krajiny. V dávnych časoch antické-
ho Ríma boli gladiátori, resp. boj gladiátorov dá sa povedať tou najsledo-
vanejšou zábavou danej doby. Nakoľko dnešná spoločnosť prešla vysokým 
stupňom humanizácie, v športe sa už nevyžaduje boj na život a na smrť, 
inými slovami v NHL8 pri bitke hokejových rivalov, rozhodcovia, prizerajúci 
sa pästnému boju, zakročia zväčša ihneď ako jeden z nich padne na zem. 
Boli časy, keď sa takto vzniknutá bitka na ľadovom ihrisku natoľko netole-
rovala, avšak výskumy peoplemetrov preukázali vyššiu sledovanosť a zá-
ujem divákov v prípade takéhoto násilného chovania hokejových rivalov. 
Z predchádzajúceho vyplýva, že ľudia si z času na čas vyžadujú násilie, nie-
ktorí len vo forme prizeranie sa, iní aj priamou účasťou na ňom.

Nelichotivou skutočnosťou je fakt, že spoločnosť sa natoľko snažila pri-
spôsobiť potrebám diváka, že násilie je prítomné vo veľkej miere už aj v roz-
právkach, ktoré by podľa môjho názoru mali vychovávať deti k úplne iným 
ľudským hodnotám, ktoré sa však postupom času stále viac z  rozprávok 

7 Porovnaj: HOLCR, K. a kol.: Kriminológia. Bratislava 2008. s. 229.
8 Národná hokejová liga v Spojených štátoch amerických.
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vytrácajú. Motív „víťazstva dobra nad zlom“, stále menej badať dokonca už 
i v  rozprávkach pre najmenších. Hlavný hrdina „televíznych príbehov“ je 
častejšie hrdinom s negatívnymi vlastnosťami, pričom mu je divák ochot-
ný tolerovať i  menšie, či väčšie „prehrešky“ voči morálnym pravidlám, či 
právnym normám. Nemožno sa teda diviť následnému vzrastu prítomnos-
ti násilia nielen v školách, ale už aj v predškolských zariadeniach. Moderné 
prevedenia známych rozprávok obsahujú dokonca dialógy, ktorým zrejme 
dieťa s ohľadom na jeho vekovú a rozumový vyspelosť nie je schopné cel-
kom rozumieť, resp. môže si tieto nesprávne vysvetliť.

Potom sa ale nemožno diviť, keď už malé deti berú násilie ako celkom 
prirodzenú vec a nie ako niečo zlého. Všetko to násilie a brutalita ovplyv-
ňuje menej odolných jedincov v tom smere, že u nich dochádza k citové-
mu otupovaniu voči násiliu a  ľudskej bolesti. Títo jedinci si potom chcú 
po vzore televízneho hrdinu všetko sami vyskúšať a napodobňujú ich cho-
vanie a konanie.

V televíznych reláciách, či priamo vo večernom televíznom spravodaj-
stve je často prezentovaná agresivita, ktorá je zameraná proti niektorým 
politickým, etnickým či náboženským skupinám etc. a vulgarizovaním zá-
kladných potrieb je znižovaná ľudská dôstojnosť. Dovolím si tvrdiť, že tele-
vízia neprispieva k odbúravaniu mýtov napr. o Cigánoch9, resp. Rómoch10, 
skôr vzťahy medzi „Rómami“ a „Nerómami“ nepriamo polarizuje a vyhro-
cuje. Položme si otázku, videli ste v televízii, či printových médiách niekedy 
Róma, ktorý nebol spájaný s kriminalitou, resp. vyobrazený ako nepracujúci 
a sociálne dávky zneužívajúci neprispôsobivý občan. Bežný občan na túto 
cigánsku komunitu iba dopláca, no nie je to pravda? Jedným z dôvodov, 
prečo sa niektorí Cigáni dnes nazývajú, že sú Rómovia je fakt, že pojem Ci-
gán sa v dôsledku neustáleho spájania s negatívnymi javmi stal akousi na-
dávkou. Predstavme si, že by niekto používal ako nadávku pojem Slovák. 
Myslím, že väčšina z nás už sa stretla s pojmom „cigániť“, ktorého význam 
by mal byť klamať, či podvádzať. Takéto vysvetlenia pojmov možno do-
konca nájsť i v oficiálnych výkladových slovníkoch. Je to spôsobené tým, 
že „všetci Cigáni klamú a podvádzajú“? Videli alebo čítali ste niekedy opak 
v televízii, či printových médiách? Prečo? Nateraz nechávam tieto otázky 
mnou nezodpovedané. Nedá mi však v  tejto súvislosti nespomenúť, že 

9 Označenie „cigán“ je historickým pojmom, ktorý sa líšili len podľa jazyka štátov, 
v  ktorých táto menšina žije. Pôvodné označenie Atzigan“ alebo ,,Atsigan“, z  čoho 
pochádza slovenské pomenovanie Cigán, maďarské Czigány, nemecké Zigeuner, 
španielske Gitanos, talianske Zingaro a tak podobne.

10 Na termíne Róm, ktorý slúži na označenie členov národnosti pochádzajúcej z Indie, 
sa dohodli účastníci 1. Svetového kongresu Rómov v roku 1971 v Orpingtone pri 
Londýne.
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väčšina ľudí, ktorých možno označiť za rasisticky zmýšľajúceho, v reálnom 
živote nepozná ani jedného Cigána osobne. Nevie o  ich živote, spôsobe 
rozmýšľania, konaniach, okrem negatívnej prezentácie v médiách takmer 
nič. Je to však obava z týchto spoluobčanov (xenofóbia), ktorá je vyvolaná 
okrem iného i ich neustálou negatívnou prezentáciou, bez prezentovania 
pozitívneho, resp. ako by ani „slušný“ Cigán neexistoval. V dôsledku nie-
len tejto prezentácie masmédiami už dnes namiesto o xenofóbii hovoríme 
skôr o xenomízii11.

Toľko v stručnosti ku kontrole vonkajšej.

Ďalšou kontrolou vývoja jedinca je kontrola vnútorná. Tá je zastúpe-
ná napríklad pocitmi strachu z trestu, alebo jednoduchou kalkuláciou, že 
dodržovanie pravidiel je výhodnejšie. Sú to v podstate vnútorné zábrany, 
ktoré mladému človeku určujú jeho úctu k autoritám, jeho mravné normy 
a jeho morálnu zásadovosť. Každý mladý človek inklinuje k určitému život-
nému systému, ktorý sa v prípade jeho vstupu do extrémistickej skupiny 
väčšinou tejto skupine podobá. Je to napríklad jeho neviazanosť, alebo 
naopak podriadenosť autoritám etc. Do extrémistických skupín vstupujú 
mladí ľudia väčšinou z dôvodu pocitu súdržnosti, prípadne z dôvodu získa-
nia si ochrany pred vlastným šikanovaním. Zaradia sa tak do skupiny ľudí, 
ktorá im dáva existenčný pocit, pocit porozumenia, chápania a ochrany.

Do  extrémistických skupín vstupujú mladí ľudia i  z  mnohých iných „zá-
stupných“ dôvodov, než je podpora idei, ktorú dané hnutie propaguje. 

Je to napríklad získanie osobného či finančného prospechu, keď je-
dinec – radový člen hnutia, predáva rôzne propagandistické predme-
ty, alebo narkoman pohybujúci sa v squatte, ako v prostredí, vhodnom 
pre získanie svojej dávky, poprípade i agresívny jedinec, skrytý v potýčke 
vzniknutej pri demonštrácii, etc. Ďalším typom mladého človeka v spoje-
ní s extrémizmom je taký, ktorému je celé extrémistické hnutie, s ktorým 
sa stýka ľahostajné, ale z nejakého osobného dôvodu sa v tomto prostredí 
naďalej pohybuje. Tu môžeme uviesť vplyv súdržnosti partie, vzniknutej 
v rannej dobe života jedinca, alebo vplyv lásky, etc. Mladých ľudí, vstu-
pujúcich do extrémistickej skupiny s tým, že plno podporujú a chápu jej 
ideológiu je v porovnaní s vyššie uvedenými skupinami mladých s alter-
natívnymi motívmi ľudí minimum. Do extrémistických skupín s pravico-
vým zameraním vstupujú, pokiaľ to nie je z  iných zástupných dôvodov, 
mladí ľudia, ktorí vo väčšine prípadov vykazujú veľmi malú mieru tole-
rancie k akejkoľvek inakosti, pritom pomerne veľkú lojalitu ku štátu a zria-
deniu. Spoločný je tiež ideál mužstva, sily a zmysel pre poriadok. Dá sa 

11 Xenomízia je odvodená od xenofóbie a znamená nenávisť k cudzincom.

Niekoľko poznámok k prevencii kriminality extrémistov



278  |

konštatovať, že členstvo v skupine je podložené reálnym stotožnením sa 
s cieľmi skupiny. Členovia sa regrutujú predovšetkým z radov učňov. Na-
stáva ale reálna hrozba, pretože pravicové extrémistické skupiny (predo-
všetkým ultrapravicové skupiny skinheads) získavajú stále väčší počet no-
vých členov a zvyšuje sa aj počet sympatizantov, a to aj zo skupiny ľudí 
napr. aj s vysokoškolským vzdelaním, právnické vzdelanie nevynímajúc. 
Výrazným trendom je tiež stále sa znižujúci vek nových členov (nie je vý-
nimkou vek 12 rokov). 

Je nepochybne známe, že extrémistické skupiny (predovšetkým ul-
trapravicové skupiny) páchajú najrôznejšie formy trestnej činnosti (neho-
voriac o množstve priestupkov), i keď štatistické údaje sú z rôznych, mož-
no aj politických, dôvodov miernejšie.

Hlavné rizikové faktory, ktoré umožňujú existenciu a  rozširovanie týchto 
sociálne patologických javov v  spoločnosti, hlavne medzi mládežou sú naj-
mä: negatívne javy v rodine; negatívne javy v škole; nevhodný spôsob vyu-
žívania voľného času mládeže (hranie sa počítačových hier plných agresie 
a  sledovanie programov nevhodných pre mládež, nedostatok a  ekono-
mická nedostupnosť záujmových krúžkov pre mládež); problémy spojené 
so zamestnávaním mládeže; závadné javy v  spoločnosti a  nedostatočná 
ochrana mládeže pred takými javmi (pred kriminálnou nákazou); nedosta-
točná trestno-právna ochrana mládeže; neúčinná mravná, etická a právna 
výchova; malá účinnosť uplatňovaných sankčných a preventívnych opat-
rení.12

Je veľmi náročné a nad rámec tejto práce vyčerpávajúco určiť všetky 
možné príčiny a všetky možné väzby medzi nimi, ale môžeme si ich rozde-
liť na dve základné skupiny:

a) vnútorné príčiny:

Ide o všetky možné faktory, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej osobe. Zá-
sadný vplyv môžu mať biologické a psychologické faktory. Poruchy, ktoré 
vznikli v prenatálnom období či pri pôrode, poruchy vzniknuté pri ľahkých 
mozgových dysfunkciách. Určitý vplyv má tiež pohlavie, častejšie (nie však 
výlučne) sú páchateľmi násilných trestných činov muži, vzhľadom k tomu, 
že sú agresívnejší a fyzicky zdatnejší.

b) vonkajšie príčiny:

Ide o prostredie, v ktorom sa jedinec nachádza, v ktorom je vychováva-
ný a kde vyrastá. Ďalším článkom je spôsob, akým sú uspokojované jeho 

12 MAREŠOVA, A. a kol. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení 
jejich vzniku. Prvé vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1997. s. 38.
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potreby. Ide vlastne o proces jeho socializácie, kedy je včleňovaný do spo-
ločnosti, aby sa naučil chápať a zapojovať sa do zložitého systému vzťahov 
a  ľudských činností. Pre každého jedinca je veľmi dôležité, aby v budúc-
nosti sám dokázal zvyšovať úroveň, než ktorú zaujíma predchádzajúca ge-
nerácia.

Nemožno opomenúť vplyv alkoholu a drog, nakoľko závažným fakto-
rom pri zisťovaní okolností podporujúcich delikventné správanie je práve 
i alkohol a drogová závislosť, pričom alkohol najmä. Pitie alkoholu tzv. „le-
gálnej drogy“, je v SR všeobecne tolerované. Mladí ľudia sa pitím alkoholu, 
keď na ňom nie sú priamo závislí, snažia približovať svojím starším vrstov-
níkom a získavajú tak pocit dospelosti. Problém vzniká hlavne z dôvodu, 
že mladi ľudia zväčša nie sú schopní regulovať tie najpodstatnejšie veci. 
Prvým problémom je kedy, ako často a kde piť. Mladí ľudia často pijú alko-
hol denne, napr. po skončení vyučovania, alebo si vytvárajú umelo dôvo-
dy pre pitie – rôzne sviatky, meniny priateľov etc. Často začínajú piť tajne 
v parkoch, v lesoch a rôznych zákutiach. Požívajú lacné alkoholické nápoje, 
predovšetkým pivo a rôzne vína (napr.: Čučo). Neskôr sa stýkajú v lacných 
krčmách, kedy benevolencie obsluhy vytvára podmienky pre pitie alkoho-
lu aj veľmi mladým ľuďom. Ďalším problémom je ako piť a koľko piť. Väč-
šina mladých ľudí nevie odhadnúť mieru alkoholu, ktorú ich organizmus 
znesie a v kombinácii s nikotínom si vážne poškodzujú zdravie. Problém 
alkoholu vo vzťahu k delikventnému správaniu je hlavne v tom, že alkohol 
zvyšuje sebavedomie a odbúrava vnútorné brzdiace mechanizmy. Väčšina 
ľudí si v alkoholovom opojení trúfa na viac ako za triezva (napr. nadväzo-
vanie vzťahov s opačným pohlavím). V prípade delikventného správania 
ide napr. o dodanie si odvahy pred zámerne vyvolanou bitkou (tzv. pitie 
na guráž), alebo nastáva zvýšený prah citlivosti na negatívne podnety zo 
strany inej osoby.

Motívom pre trestnú činnosť s extrémistickým podtextom sú najmä ideo-
lógia, experiment, vandalizmus a zisk uznania. Môže ním byť aj afekt a poprí-
pade i finančný (majetkový) zisk. 

V prípade ideológie, tak ako už bolo čiastočne načrtnuté, ide o jeden 
z najzávažnejších a najviac spoločensky nebezpečných motívov, kedy za-
ujatie pre propagáciu svojich ideologických myšlienok môže viesť k bez-
hlavým útokom proti komukoľvek čomukoľvek, čo sa s  ideologickou 
myšlienkou nezlučuje. V týchto prípadoch sa objavuje aj vodca – ideál, 
ktorý sa môže stať pre človeka motivovaného ideologicky jediným záko-
nom. Príkladom takého konania, kedy na pokyn svojho vodcu a propa-
gácie myšlienok svojho hnutia je hnutie Taliban, ktorého vtedajší vodca 
Muhammad Omar vyzval k ničeniu všetkých sôch v Afganistane s tím, že 
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ich zachovanie je proti učeniu islamu, čoho dôsledkom bolo, že hordy 
fanatikov v mene Alaha začali brutálne likvidovať všetky neislamské kul-
túrne pamiatky (Kryzanek, L.: MF Dnes, 2001, 3. března, s. 13). V prípade 
experimentu ide predovšetkým o snahu mladého človeka zistiť, aké to 
je spáchať niečo nezákonného. Väčšinou mu to dodá pocit nezávislos-
ti a upevňuje jeho sebavedomie. Toto konanie sa dá často zaregistrovať 
na väčších demonštráciách, kedy ako maskovaní, môžu mladí ľudia úto-
čiť na čokoľvek a kohokoľvek, istí si svojou anonymitou. Je tu tiež akási 
motivácia spočívajúca v tom, že mladý človek spôsobí rozruch, napríklad 
nejakým prejavom vandalizmu, a  jeho vrstovníci si ho budú viac vážiť. 
Vandalizmus je prejav bezhlavého, bezdôvodného ničenia všetkého, čo 
bolo náhodne, výnimočne i zámerne vybrané skupinou alebo i  jednot-
livcom za cieľ. Môže to byť čokoľvek, od lavičky v parku, cez vandalizmus 
spojený s  tzv. diváckym násilím, až po  poškodzovanie hrobov padlých 
vojakov. Cieľ vandalizmu býva spravidla náhodný. Tu podobne ako v prí-
pade experimentu si mladý človek dokazuje svoju nezávislosť na záko-
noch a  dokazuje si svoju „tvrdú a  drsnú povahu“. Samozrejme tiež verí 
vo svoju zaujímavosť pred ostatnými členmi hnutia. Zisk uznania je pre 
mladého človeka veľmi dôležitým faktorom. Pre získanie uznania v extré-
mistických skupinách a s tým súvisiace postavenie, mladí ľudia sú ochot-
ní podstupovať vysoké riziká a veľmi často prekračujú hranicu, kedy ich 
konanie možno kvalifikovať ako konkrétny trestný čin. Mladí ľudia sa 
často pre získanie uznania nechajú k trestnej činnosti vyprovokovať svoj-
imi „kamarátmi“, alebo sa k ich chovaniu (napr. pri bitke) pripájajú. Prípa-
dy afektu, ako faktoru pri spáchaní trestného činu sa objavujú spravidla 
u narušených osobností. Je to vlastne akýsi ventil z ich stresu a depresie. 
Väčšinou sa afekt prejaví v konečnom štádiu trestného činu, kedy už je 
v podstate „dielo hotové“, bol prekonaný odpor a teraz sa dostavuje po-
treba sa vyradiť. Nebezpečie nastáva hlavne v  prípade násilných trest-
ných činov, kedy takto môže byť bezdôvodne ubitá napadnutá, alebo 
i  napadajúca, ale premožená osoba. Majetkový zisk v  rozsiahlom me-
rítku je v  prípade extrémistických skupín najlepšie viditeľný v  prípade 
náboženského extrémizmu, kedy sú prívrženci presvedčení o odvádzaní 
peňazí, majetku etc. pre vodcov sekty. Ďalším prípadom sú teroristické 
činy spojené s výkupným. Je potrebné tiež spomenúť tzv. krádeže z prí-
ležitosti, ktoré vznikli napríklad pri demonštráciách vymknutých z  pod 
kontroly a následným rabovaním.

V  neposlednom rade je to sociálno-ekonomická situácia v  SR. Stále 
viac prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobou, postupne vytrá-
cajúca sa stredná trieda, ťažké životné podmienky na mnohých miestach 
Slovenskej republiky, za súčasného vykresľovania spoluobčanov inej farby 
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pleti, príslušníkov etnika, národnostnej či inej menšiny ako príživníkov 
na sociálnom systéme SR, alebo tých „zlých“. Za takéhoto stavu potom ma-
joritná spoločnosť môže a nadobúda dojem, v dôsledku i prísne selektív-
neho informovania zo strany médií, že príslušníci minority dostanú všetko 
zadarmo (aj byty), a to na úkor ostatného obyvateľstva, ktoré sa naopak 
snaží zaobstarať si všetko potrebné pre dôstojný život tvrdou a poctivou 
prácou, hoc často neúspešne, resp. s nedostatočnými výsledkami. Takáto 
polarizácia obyvateľstva zo strany médií spoločne s  výrokmi niektorých 
politikov dokáže okamžite zmariť účel preventívnych programov a  akti-
vít. Na druhej strane sú niektorí príslušníci väčšinovej spoločnosti, ktorí si 
napriek vyššie uvedenému vplyvu médií, či už z dôvodu konkrétnej em-
pírie, alebo skrátka dôslednejšej informovanosti, uvedomujú reálnu hĺb-
ku a podstatu problému extrémizmu, avšak pre obavu o vlastné zdravie 
a existenciu sa prejavom extrémizmu verejne stránia a otvorene sa extré-
mizmu na odpor nepostavia. 

2. Aktuálne možnosti prevencie kriminality

Od  roku 2009 sa podľa môjho názoru v  rámci kontroly extrémizmu 
a najmä jeho prejavom násilia venuje, v porovnaní s minulosťou, oveľa viac 
pozornosti, a to aj prostredníctvom preventívnych programov, čo hodno-
tím pozitívne.

Tieto rôzne preventívne nástroje môžu nielen zabrániť vzniku ďalších 
obetí, ale majú tu byť i na pomoc  jednotlivcom, ktorí sa nie celkom cie-
lene a  úmyselne /vedome/ stali členmi extrémistických hnutí, či skupín. 
Na niektorých týchto jednotlivcov je účelnejšie pôsobiť prostredníctvom 
rôznych preventívnych opatrení, nakoľko sa tak môže dosiahnuť, že si včas 
uvedomia ozajstnú hĺbku a podstatu svojho konania a napravení sa začle-
nia späť do spoločnosti. Orientácia by tu mala byť najmä na poskytovanie 
dostatku informácií a výchovu k ľudským právam, a to najmä pri mladých 
ľuďoch.

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť i Zákon NR SR č. 583/2008 Z. 
z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej ako „Zákon 
o prevencii kriminality“), na základe ktorého bola uznesením vlády SR č. 
807/2011 schválená Stratégia prevencie kriminality a  inej protispoločen-
skej činnosti na roky 2012 – 2015. 

Zákon o  prevencii kriminality ustanovuje organizáciu a  pôsobnosť 
orgánov verejnej moci v  oblasti prevencie kriminality a  inej protispolo-
čenskej činnosti a  upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu 
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na financovanie projektov v uvedenej oblasti.13 V zmysle Zákona o preven-
cii kriminality je zverejňovaná výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality na  predkladanie žiadostí o  poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie krimina-
lity.14

Možno teda konštatovať, že v  zásade všetci sa už teraz podieľame 
na projektoch v oblasti prevencie kriminality, aj keď drvivá väčšina iba fi-
nančne prostredníctvom prispievania do štátneho rozpočtu. Myslím, že je 
možné vyjadriť súhlas s názorom, že k tomu, aby sme mohli povedať, že 
prevencia je efektívna musí byť v širších súvislostiach aj dostatočne finanč-
ne výhodná. Nemám tým na mysli to, že keď dnes vložíme do prevencie 
jedno euro, zajtra by sa nám malo vrátiť dve, ale skôr to, že ak dnes vložíme 
do prevencie určitý objem peňazí, nebudeme musieť tento vkladať i zajtra, 
pozajtra a pod.

Na tomto mieste nebudem vymenúvať a posudzovať konkrétne preven-
tívne aktivity a ich členenia. Je skôr potrebné priznať si, že zrejme neexis-
tujú žiadne zaručené metódy prevencie, ktoré by kriminalitu extrémistov 
eliminovali v celom rozsahu, existujú však mechanizmy, ktorými je možné 
riziká spojené s xenofóbiou a extrémizmom aspoň zmenšovať. Rovnako je 
nutné si uvedomiť, že akékoľvek izolované pôsobenie (akokoľvek fundo-
vané) je odsúdené k neúspechu. Všetky osvetové a výchovne pôsobenia 
musia ísť súčasne po všetkých líniách (škola, rodina, výchovné zariadenia, 
masmédiá, rôzne ďalšie inštitúcie, občianske združenia, vyhlásenia pred-
staviteľov politických špičiek, etc.), pričom ak má takéto pôsobenie tvoriť 
systém, musí byť nielen koordinované, ale najmä mať tiež podporu v cel-
kovej sociálne – morálnej spoločnosti. Je už dostatočne známe, že prob-
lematika boja proti prejavom násilia, intolerancie a extrémizmu v spoloč-
nosti je úloha politická, pedagogická, právna, sociálna a taktiež policajná. 
Štátne inštitúcie, Policajný zbor SR, podobne ako všetky ostatné inštitúcie, 
môžu však plniť len časť tejto úlohy. V celej ľudskej spoločnosti musí vznik-
núť konsenzus (aspoň väčšinový) v tom, že javy ako xenofóbia, rasizmus, 
náboženská, či iná neznášanlivosť, a celkovo extrémizmus, sú v systéme 
demokratickej spoločnosti neprijateľné.

Každý štát má svoje vlastné podmienky (historické, sociálne, kultúr-
ne, ekonomické etc.), na základe ktorých musí primerane upravovať svoju 

13 Porovnaj § 1 zákona NR SR č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

14 Pre bližšie informácie aktuálne pozri: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2014, 
(25.11.2013). 
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protiextrémistickú politiku tak, aby sa jej aplikáciou nadmerne nepropa-
govali extrémistické myšlienky, ale aby sa v čo možno najvyššej miere pô-
sobilo preventívne voči ich šíreniu.

Záver

Vytváranie a aplikovanie opatrení a ich prispôsobovanie stavu a dyna-
miky kriminality je dôležité, a to nielen vytváranie a úprava preventívnych 
opatrení ale i opatrení represívnych, resp. opatrení kontroly kriminality cel-
kovo. Avšak, aby tieto boli naozaj účinné, musí existovať podpora ľudu.

Je nepochybné, že rasizmus, resp. vo všeobecne vytváranie rozdielov 
medzi jednotlivými živými bytosťami je organickou súčasťou vývoja ľud-
stva už od nepamäti. Je teda prinajmenšom ťažké dosiahnuť stav, že by 
„okamžite“ rasizmus prestal existovať v mysliach ľudí. Avšak predstavitelia 
masmédií, a rovnako predstavitelia politických špičiek na Slovensku by si 
mali uvedomiť, že myšlienky rasizmu, šovinizmu, nacionalizmu, či fašiz-
mu, podporovať priamo či nepriamo je nebezpečné. Môže to následne 
vyvolať pocit ľudí, že by mali podporovať práve skupiny s extrémistickým 
zmýšľaním, ktoré im budú sľubovať vyriešenie ich problémov a zbavenie 
sa napr. „cigánskych parazitov“, ktorí mali spôsobiť problémy bežného 
človeka v spoločnosti. Zažité mýty by sa mali konečne zbúrať. Informova-
nie o problémoch, ako napr. „rómska otázka“ by malo prestať byť selektív-
ne a demagogizované. Šikanovaní a nedostatočne inteligentní jedinci by 
sa nemali pridávať do radov extrémistov z dôvodov ako sú obavy o svoje 
prežitie, pocit menejcennosti a už vôbec nie z presvedčenia, že sa takto 
stanú hrdinami a akýmisi bojovníkmi za národ, resp. takýchto prívržencov 
je potrebné vyselektovať a  pôsobiť na  nich skôr preventívnymi opatre-
niami.

Je potrebné si uvedomiť, že právna úprava, akokoľvek dokonalá, sama 
o sebe fenomén extrémizmu neodstráni. Za každým zákonom (právnym 
aktom) stoja ľudia, nielen tí ktorí ho tvoria, ale i tí ktorí ho majú ctiť a apli-
kovať.

Predstava, že všetci príslušníci extrémistických hnutí sú iba „hlúpym 
protivníkom“ s vyholenou hlavou je v súčasnosti už obsolétna. Medzi sa-
motnými extrémistami je dnes už dostatok fundovaných právnikov, ktorí 
ochotne a kvalitne svojím súputníkom radia, a to častokrát i bez nároku 
na akúkoľvek odmenu. O to viac však musí existovať v spoločnosti snaha 
o pochopenie a uvedomenie si čo vlastne „boj proti extrémizmu“ zname-
ná. Priamo úmerne k zdokonaľovaniu extrémistov a ich konaní, musí rásť 
iniciatíva najmä samotnej občianskej spoločnosti otvorene odsúdiť takéto 
konania aj prostredníctvom verejnej mienky.

Niekoľko poznámok k prevencii kriminality extrémistov
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Extrémisti si musia uvedomiť, že spoločnosť ich názory a konanie od-
sudzuje a neprijíma. Musia si uvedomiť, že v skutočnosti sú oni so svojím 
zmýšľaným v spoločnosti menšinou. Za takéhoto ideálneho stavu by stra-
tili svoju namyslenosť a pocit utvrdzovania o správnosti ich konania, ktoré 
je často ich hnacím motorom. Ani jeden z prívržencov extrémizmu (nielen 
aktívne činný) si musí prestať myslieť, že to čo koná, koná v mene celého 
národa a všetci by takto konali, keby mali odvahu. 

Cieľom ani snahou môjho príspevku nebolo poskytnutie konečného 
riešenia problému, ale zasadiť podnet do ďalšej diskusie, čo sa mi dúfam 
podarilo.
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Obete trestných činov rasovo  
a etnicky motivovaných

Racially and Ethnically Motivated Crimes  
and its Victims

Zuzana Šimová
 

Abstrakt
Trestné činy rasovo motivované postihujú konanie , ktorým páchateľ útočí 
na základné hodnoty demokratickej spoločnosti. Pluralita a odlišnosť sú totiž 
atribúty, ktoré zaručujú spoločnosti jej rozvoj a vývoj, a preto je nutné ju chrá-
niť. Napriek tomu , že podiel trestných činov motivovaných nenávistnými poh-
nútkami na celkovej kriminalite je pomerne zanedbateľný , jedná sa o veľmi 
závažný jav. Súčasné vývojové tendencie navyše nasvedčujú tomu, že počet 
týchto trestných činov bude stále stúpať.

 Pojem etnikum sa často používa nepresne na  označenie národa alebo ná-
rodnosti, pričom tento pojem je širší a vzťahuje sa na skupinu ľudí spojených 
spoločným systémom kultúrnych, rasových, jazykových, teritoriálnych a histo-
rických faktorov, ktorými sa odlišujú od ostatných etník. Etnická minorita je po-
tom odlišná skupina od spoločenského priemeru, ako napríklad odlišná farba 
pleti, odlišná ideológia, odlišné spoločenské hodnoty a  odlišné spoločenské 
chovanie. V texte som rozobrala zločin z nenávisti a obete kriminality z nená-
visti , ich rozdelenie a možnosti ich právnej ochrany.

Kľúčové slová
zločin z nenávisti , obeť, rasizmus, etnikum, Róm

Abstract
Racially motivated criminal offences aim at a conduct in which a perpetrator 
attacks the Fundamentals values of a democratic society. Pluralism and diversi-
ty are atributes guaranteeing development and evolution of the society. Hen-
ce the need fortheir protection. Although the proportion of crimes motivated 
by hate is to the total crime relatively insignificant, this is a very serious pheno-
menon. Moreover, current trends suggest that the number of crimes will rise.

The term ethnic group is often inaccurately used to describe nation or nationa-
lity, but this term is much broader and refers to groups of individuals sharing 
a system of cultural, racial, language, territorial and historical elements, which 
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distinguish them from other ethnic groups. These factors make an ethnic mi-
nority different from the average society, for example by skin color, ideology, 
social values and behavior. In the text, I discussed a hate crime and hate crime 
victims, their distribution and the possibility of legal protection.

Key words
hate crime, victim, racism, Ethnicity, Rom

1. Úvod

V Slovenskej republike je zakotvenie práv národnostných menšín, et-
nických skupín upravené priamo na najvyššej úrovni – ústavné zakotvenie. 
Treba dodať, že Slovenská republika sa uvedenou právnou úpravou ne-
vymyká európskemu trendu a je možné skonštatovať, že plne zodpovedá 
medzinárodnému štandardu. 

Táto úprava je v najvšeobecnejšej rovine koncentrovaná v čl. 12 Ústavy 
SR, v ktorom sa uvádza: „Ľudia sú si rovní v dôstojnosti i právach. Základ-
né práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a ne-
zrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez 
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické 
či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti 
alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemož-
no z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“.

Zo samotného názvu je zrejmé, že tento príspevok sa venuje trestným 
činnom páchaným z  nenávisti, z  rasovej, etnickej neznášanlivosti.. Také-
to trestné činy budú namierené voči jednotlivcovi (alebo aj jeho majet-
ku) z dôvodu jeho farby pleti, rasy, národnosti .Pôjde teda o  tzv. trestné 
činy z nenávisti aj keď tento pojem je vo všeobecnom ponímaní širší.1 Tieto 
trestné činy sú motivované nenávisťou k druhému človeku alebo skupine 
osôb – časté dôvody útokov sú iná farba pleti alebo príslušnosť k inej ná-
rodnostnej menšine alebo etnickej skupine. V súčasnosti z právneho hľa-
diska možno zahrnúť medzi zločiny z nenávisti rasovo motivované trest-
né činy. Mali by sem však patriť aj tie, ktoré sú motivované rovnakou, i keď 
skrytou nenávisťou, no rovnako zanechávajú pocit nebezpečenstva v spo-
ločnosti. Ide najmä o trestné činy voči homosexuálom, starším občanom, 
ľuďom s inými hodnotami a názormi.2

1 Pojem „trestné činy z nenávisti“ v sebe zahŕňa trestné činy proti voči jednotlivcovi 
alebo jeho majetku z dôvodu jeho veku, farby pleti, pohlavia, rasy, národnosti, viero-
vyznania, sexuálnej orientácie alebo telesného postihnutia a podobne, teda nielen 
rasovo, etnicky a nábožensky motivované trestné činy. 

2 Podľa: Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011-2014, s. 6.
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Na  Slovensku žijú občania maďarskej národnosti, rómskej, rusínskej, 
ukrajinskej, českej, nemeckej, poľskej, chorvátskej a  srbskej národnosti, 
z toho maďarskej a rómskej najviac. Okrem týchto menšín žijú na Sloven-
sku aj cudzinci ako aj žiadatelia o azyl, ktorí taktiež čelia rasizmu a diskrimi-
nácii v bežnom živote.

Medzi najčastejšie oblasti diskriminácie patrí diskriminácia vo vzdela-
ní, v legislatíve, v

zamestnaní a v prístupe k službám. Násilný rasizmus sa prejavuje v úto-
koch a iných násilných činoch.

Násilné rasové útoky sú najčastejšie páchané na Rómoch a cudzincoch 
a tzv. alternatívnej mládeži. Situácia v tejto oblasti je najčastejšie sprevá-
dzaná skupinami ľudí s extrémistickým pozadím. V poslednom období je 
možné badať zvýšenie aktivity policajného zboru proti páchateľom tých-
to násilností. 

2. Trestný čin z nenávisti

Čo je trestný čin z nenávisti?

Trestný čin z  nenávisti je trestný čin motivovaný neznášanlivosťou 
a  spoločenskými predsudkami vzťahujúcimi sa ku spoločenskej skupine 
a identifikované na základe rasy, náboženstva alebo viery, pohlavia, sexu-
álnej orientácie, národnosti a etnickej príslušnosti , či iné odlišnosti. Pácha-
teľ si vyberá obeť na základe príslušnosti k takto identifikovateľnej skupine 
osôb. Trestný čin z nenávisti môže mať podobu tak verbálneho útoku ako 
aj fyzického útoku.

Násilie , vyhrážanie a  trestné skutky motivované rasizmom, xeno-
fóbiou, náboženskou neznášanlivosťou alebo zdravotným postihnutím, 
sexuálnou orientáciou či rodovou identitou osoby- toto všetko sú trestné 
činy z nenávisti, avšak nie je to oficiálna definícia, pretože všetky členské 
štáty majú svoj vlastný, odlišný opis a prostriedky riešenia trestných činov 
z nenávisti.

Ktoré skupiny sú najčastejšie terčom trestných činov z nenávisti v EÚ? 

Hlavné skupiny sú rasistické trestné činy, následne antisemitské trestné 
činy, trestné činy motivované sexuálnou orientáciou, extrémistické trestné 
činy, nábožensky motivované trestné činy a nakoniec islamofóbne/proti-
moslimské trestné činy.

Racially and Ethnically Motivated Crimes and its Victims
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Dôležité je uvedomiť si , že ľudia nemusia mať žiadnu z vlastností, ktoré 
sa im pripisujú a napriek tomu sa môžu stať obeťou trestného činu moti-
vovaného predsudkami , ktorý sa často označuje ako“ trestný čin z nená-
visti“. Na motiváciu útokov páchateľom stačí ich vlastné vnímanie určitých 
vlastností u osôb.

Aký je vplyv trestných činov z nenávisti na obete?

Obete trestných činov z  nenávisti čelia zlému zaobchádzaniu preto, 
ako sú vnímané. 

Z dôkazov vyplýva, že trestné činy z nenávisti majú silný vplyv na obe-
te čiastočne aj preto, že to, že sa stali obeťou, nemôžu pripísať nešťastnej 
náhode. Namiesto toho sú nútení akceptovať skutočnosť, že terčom bola 
ich sociálna identita a že im aj naďalej hrozí, že sa opäť stanú obeťou po-
dobného trestného činu. Skúsenosti týchto obetí sa od skúseností obetí 
iných druhov trestných činov líšia najviac práve intenzitou ich strachu, zá-
chvatmi úzkosti a stratou dôvery. Fyzická ujma spôsobená násilným skut-
kom motivovaným predsudkami je často menej významná ako silný pocit 
krivdy a poníženia, ktorý ju sprevádza.

Prenasledovanie z nenávisti nemá vplyv iba na obete, ale aj na ich ro-
diny a širšie spoločenstvo. Strach môže byť nákazlivý práve pre spoločnú 
sociálnu identitu rodiny alebo skupiny.

3. Kto sa stáva obeťou rasizmu

Najčastejšími obeťami rasizmu na Slovensku sú etnické skupiny, najmä 
Rómovia, príslušníci národnostných menšín a cudzinci. Taktiež sa vyskytu-
je aj tzv. “opačný rasizmus“, kedy napr. etnické skupiny alebo cudzinci na-
padnú Slováka Neróma. 

Obeťami sa stávajú v dvoch oblastiach:

1. ako obete diskriminácie v súkromnom a verejnom sektore

2. ako obete trestných činov.

1. Diskriminácia v súkromnom a verejnom sektore

Etnické skupiny, národnostné menšiny ako aj cudzinci sa stávajú obe-
ťami aj diskriminácie. Častou formou diskriminácie je nevpúšťanie do po-
hostinstiev, reštaurácií, cukrární ,miestnych diskoték apod. Tieto ohroze-
né skupiny majú z dôvodu svojho pôvodu sťažený prístup k zamestnaniu 
a iným službám. 

Obete trestných činov rasovo a etnicky motivovaných
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2. Obete trestných činov

Obete sú napádané verbálne ako aj fyzicky z  majoritnej časti obyva-
teľstva. Medzi obete sú zaradené z dôvodu farby pleti, rasy, presvedčenia, 
vierovyznania a pod. 

Stávajú sa obeťami týchto trestných činov: 

- hanobenia národa, rasy, presvedčenia (§ 423 Trestného zákona)

- podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej neznášanlivosti (§ 
424 Trestného zákona )

- ublíženie na zdraví (§ 155 Trestného zákona)

- výtržníctvo (§ 364 Trestného zákona)

- úkladná vražda (§ 144 Trestného zákona)

- vražda (vražda (§ 145 Trestného zákona)

O obetiach trestných činov s rasovým motívom sa nehovorí len z ľud-
ského hľadiska, či trestného práva v súvislosti s odškodnením, ale taktiež 
z hľadiska kriminologického.

Miera viktímnosti3 je bohužiaľ u obetí rasovo motivovaných trestných 
činov vysoká a daná ich náležitostí k rasovej či etnickej skupine. V drvivej 
väčšine prípadov sa tu jedná o obeť , ktorá si viktimizáciu , tzn. proces, kde 
sa z potencionálnej obete stane skutočná, nezavinila a jej príčinou sú cha-
rakteristiky a rysy obeti, ktorá ona sama nemôže ovplyvniť, ako je naprí-
klad farba pleti.

Podľa predmetu útoku môžeme kriminalitu z  nenávisti rozdeliť do  4 
skupín:

1. útoky proti Rómom

2. útoky proti Židom

3. útoky proti cudzincom s odlišnou farbou pleti

4. útoky Rómov na majoritnú populáciu4

Viktimizácia u  rasovo motivovaných útokov sa vyznačuje odlišnos-
ťami od viktimizácie bežnej kriminality. Obeť a a páchateľ nemajú žiad-
ne konkrétne vzťahové väzby medzi sebou, väčšinou ide o  navzájom 
neznáme osoby. Jedná sa o  deindividualizáciu obeti. Obete sa stanú 
predmetom útoku kvôli tomu, že sú iné, než páchateľ, nie kvôli svojim 
3 pravdepodobné riziko, že sa jednotlivec alebo skupina stane obeťou trestného činu
4 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. 1. vydanie.Praha
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individuálnym vlastnostiam, ale kvôli rysom evokujúcim u páchateľa po-
cit nenormálnosti.

Ďalším charakteristickým rysom viktimizácie rasovo motivovaných 
trestných činov , a  podľa mňa najnebezpečnejším, je dopad viktimizač-
ných účinkov nielen na primárnu obeť útoku, ale aj na skupinu, ku ktorej 
náleží a nakoniec na celú spoločnosť.

Trestné činy páchané z ideovej nenávisti majú ešte jedno špecifikum. 
Tým je mnohopočetná, resp. opakovaná viktimizácia alebo aj reviktimizá-
cia. Reviktimizácia predstavuje skutočnosť, že sa jednotlivec stal obeťou 
trestného činu viackrát po  sebe. Psychologické pozadie u  reviktimizácii 
vysvetľuje tzv. model kariéry obete. Viktimogénnym faktorom je sociálny 
faktor- príslušnosť k niektorej rizikovej skupine. Model kariéry obete pred-
pokladá, že obeť je po prvom útoku viac zraniteľná, stráca sebavedomie, 
nechová sa tak aktívne a sebavedomo ako pred touto negatívnou skúse-
nosťou. 

4. Róm ako obeť trestného činu rasovo a etnicky motivovaného

Prakticky od  desiateho storočia, keď Rómovia opustili svoju pravlasť 
a z Indie putovali prevažne do rozličných častí Európy, traduje sa aj odpor 
voči novým usadlíkom a kočovníkom. Táto nenávisť dostala novú podobu 
vo forme rasizmu.

Rasizmus vzniká spravidla z nevedomosti a neznalosti životného štýlu 
a spôsobu myslenia iných ľudí. Človek sa nerodí ako rasista, vplyv má na to 
jednoznačne okolie, rodina, priatelia a atmosféra v spoločnosti. Rasistické 
teórie sa opierajú o vykonštruované teórie využívajúce strach ľudí zo všet-
kého odlišného.

Rasovo motivovaný trestný čin, môže spáchať rovnako biely človek ako 
aj Róm. Rozhodujúcim pre posudzovanie konkrétneho trestného činu je 
motív konania páchateľa. Ak je motívom zločinného konania alebo násil-
ného útoku príslušnosť jeho obete k národnostnej menšine, rase alebo et-
niku, ide o rasovo motivovaný trestný čin. Obeťou rasovo motivovaného 
trestného činu sa môže stať rovnako príslušník menšiny, ako aj príslušník 
majority. Bolo by však chybou posudzovať každý trestný čin, ktorý spácha 
príslušník jedného etnika alebo rasy voči príslušníkovi odlišného etnika 
alebo rasy, ako rasovo motivovaný trestný čin. Predstavme si situáciu, keď 
Róm ukradne bielemu peňaženku. V takomto prípade, nemožno hovoriť 
o  rasovo motivovanom trestnom čine, pretože motiváciou bolo osobné 
obohatenie. Keby však Róm fyzicky napadol bieleho človeka a s nadávkou 
„Ty biela sviňa“ a motívom jeho útoku by bola nenávisť k bielym ľuďom, 
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bol by jeho čin posudzovaný ako rasovo motivovaný. V takomto prípade 
je dôvod na vyššiu trestnú sadzbu, pretože motív je viac zavrhnutiahod-
ný a spoločensky nebezpečnejší. Rovnaká situácia by nastala v opačnom 
prípade – ak by napríklad biely človek okradol Róma s cieľom osobného 
obohatenia, nemožno hovoriť o  rasovo motivovanom trestnom čine, ak 
by však zaútočil biely človek na svoju obeť iba preto, že patrí k Rómskemu 
etniku, jedná sa o rasovo motivovaný trestný čin. V tejto súvislosti je po-
trebné upozorniť na nebezpečnú tendenciu slovenských médií a všeobec-
ne verejnej mienky majoritnej spoločnosti spájať trestné činy jednotlivých 
páchateľov, príslušníkov menšín, s celým etnikom. Ak spácha krádež bie-
ly človek, nikoho nenapadne hľadať za  tým rasový motív. Keď však spá-
cha krádež Róm, príliš často sa zdôrazňuje jeho etnická príslušnosť a mno-
ho bielych Slovákov to nesprávne vníma ako útok proti vlastnému etniku. 
Na záver to najpodstatnejšie. Každý človek by mal byť posudzovaný indi-
viduálne na základe jeho konkrétnych skutkov a nie na základe jeho prí-
slušnosti k určitému etniku, rase alebo národu. Rómovia nie sú iná rasa 
a  preto nemôžme hovoriť o  rasovom motíve v  prípade, že obeťou 
trestného činu je Róm.

Rómovia sa často stávajú obeťami rasovo motivovaných trestných či-
nov, aj keď paradoxne patria k  rovnakej rase ako majoritná spoločnosť 
na Slovensku. Za rasovo motivovaný trestný čin však naše právo považuje 
aj trestný čin, ktorého dôvodom je príslušnosť obeťe k inému etniku, náro-
du, jej odlišné náboženské vierovyznanie alebo sexuálna orientácia. K de-
finícii pojmu „rasa“ alebo „rasový“ možno pristupovať rôzne, podľa toho, či 
sa snažíme o vedecký výklad tohoto pojmu, alebo ho chápeme v súvislos-
tiach výkladu trestného práva. Z antropologického hľadiska existujú rôzne 
teórie o rasách, mnoho vedcov na celom svete sa prikláňa k teórii, že exis-
tuje iba jedna ľudská rasa, iná časť vedeckej komunity rozdeľuje ľudstvo 
na tri rasy: kaukazoidnú, mongoloidnú a negroidnú. Ak sa však dostane-
me do  oblasti trestného práva, situácia je iná: Rasovo motivovaný trest-
ný čin pácha človek, ktorý je presvedčený, že existuje viacero ľudských rás 
(pričom nie je rozhodujúce či je jeho názor z vedeckého hľadiska správny) 
a považuje vlastnú rasu nadradenú nad ostatné rasy. Nadradenosťou svo-
jej rasy ospravedlňuje svoje konanie, ktorým ubližuje príslušníkom iných 
rás. Za rasovo motivovaný trestný čin vo všeobecnosti naše právo pova-
žuje aj trestný čin, ktorého dôvodom je príslušnosť obete k  inému etni-
ku, národu, jej odlišné náboženské vierovyznanie alebo sexuálna orientá-
cia. V prípade Rómov nemožno z antropologického hľadiska hovoriť o inej 
rase, pretože patria k bielej rase rovnako ako majoritná spoločnosť na Slo-
vensku, sú však príslušníkmi rómskeho etnika a preto možno hovoriť o ra-
sovo motivovanom trestnom čine aj ak je jeho obeťou Róm. Z  etického 
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hľadiska je nesprávne a nebezpečné rozdeľovať ľudstvo na rasy a upierať 
akejkoľvek skupine ľudí právo na dôstojný, plnohodnotný a slobodný ži-
vot, iba na základe etnickej, rasovej, národnostnej a náboženskej prísluš-
nosti alebo sexuálnej orientácie.

Rómske etnikum obetí bolo posudzované na základe:

- etnicity, ktorú obetiam prisudzujú páchatelia násilnej extremisticky 
motivovanej alebo xenofóbnej trestnej činnosti

- vulgárnych výrokov páchateľov na adresu obetí

- na  základe oficiálnych policajných záznamov o  prípadoch podľa 
priezviska obetí, ktoré naznačujú etnicitu

5. Možnosti právnej ochrany pre obete rasovej diskriminácie

Obete rasovej diskriminácie môžeme rozdeliť na obete diskriminované 
vo verejnom alebo súkromnom sektore, obete rasovo motivovaných trest-
ných činov a rasového násilia.

Diskriminácia vo verejnom a súkromnom sektore

Obete diskriminácie vo verejnom a súkromnom sektore majú niekoľko 
možností, ako riešiť problém diskriminácie. Môžu sa obrátiť na súd so žalo-
bou buď prostredníctvom plateného advokáta, mimovládnej organizácie 
alebo sa môže obrátiť na štátne inštitúcie:

1. Štátne inštitúcie: 

- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – poskytuje pomoc 
obetiam diskriminácie aj formou zastupovania na súde.

- Verejný ochranca práv – pomoc ľuďom, ktorých práva boli porušené 
pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy.

- Centrum právnej pomoci – poskytuje bezplatnú právnu pomoc 
podľa zákona ľuďom v hmotnej núdzi.

2. Mimovládne organizácie na rozdiel od štátnych inštitúcií nemajú 
zákonom stanovené podmienky na poskytovanie právnej pomoci, 
jej rozsah a pod. Ich obmedzením môžu byť finančné prostriedky.

Rasovo motivované trestné činy a rasové násilie

Obete rasovo motivovaných trestných činov a  rasového násilia majú 
možnosť podať trestné oznámenie na príslušný policajný orgán.

Obete trestných činov rasovo a etnicky motivovaných
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 Môžu tak urobiť:

- sami

-  prostredníctvom splnomocnenca (advokát, iná osoba staršia ako 18 
rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony)

- obrátiť sa na mimovládnu organizáciu

6. Záver

 Rozmanitosť obetí takéhoto násilia odráža rozmanitosť európskej spo-
ločnosti. Stávajú sa nimi etnické skupiny, imigranti, náboženské skupiny, 
inak sexuálne orientovaní ľudia alebo handicapovaní. Podstatná časť obetí 
takýto zločin nikdy nenahlási, čo páchateľom zaisťuje relatívnu beztrest-
nosť. „Perzistencia predsudkov a ujma, ktorú spôsobujú obetiam, ich prí-
buzným a spoločnosti ako celku len zvyšuje naliehavosť potreby riešenia 
problému pre členské štáty“.

Použitá literatúra

1. HERZEG,J. Trestné činy z nenávisti.1.vydanie, Praha

2. CHMELÍK, J. Extremismus a  jeho právní a sociologické aspekty. 1. vyd. Praha : 
Nakladatelství Linde Praha, a.s., 2001

3. Informačný leták Európskej siete proti rasizmu pre Slovenskú republiku

4. Internetové stránky: http://www.minv.sk/

5. KONCEPCIA BOJA PROTI EXTRÉMIZMU NA ROKY 2011 – 2014;

6. KUCHTA, J., Kriminologie I část. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002.

 

JUDr. Zuzana Šimová 

email: zuzana.simova@azet.sk

Racially and Ethnically Motivated Crimes and its Victims



  |  295

Stratégia prevencie kriminality  
a inej protispoločenskej činnosti 

Prevention of Criminality  
and Other Antisocial Activities

Miroslava Žitníková

Abstrakt
V  predkladanom článku sa zaoberám stratégiou prevencie kriminality a  inej 
protispoločenskej činnosti, poukazujem na históriu stratégie prevencie krimi-
nality, ciele, pričom podkladom je analýza kriminality, ktorá definuje jednotlivé 
trestné činy, páchateľov a obete trestných činov, pričom na záver sú definova-
né priority prevencie kriminality.

Kľúčové slová
kriminalita, iná protispoločenská činnosť, prevencia, bezpečnosť, konanie

Abstract
The present article deals with the strategy of prevention of crime and other 
anti social activities, shows the history krimality prevention strategies, objecti-
ves, underlying the analysis of crime, which defines the offenses, offenders and 
victims of crime, and finally defined priorities crime prevention.

Key words
criminality, ortherantisocialactions, prevention, security, procedure

Vymedzenie kľúčových pojmov

Prevencia kriminality a  inej protispoločenskej činnosti (ďalej len “pre-
vencia kriminality”) predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych 
organizácií,  cirkví,  občianskych združení, podnikateľských subjektov 
a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má 
prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trest-
ných a iných protispoločenských činov (Lipšic, 2011). 

Podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a  inej protispo-
ločenskej činnosti a  o  zmene a  doplnení   niektorých zákonov, je  inou 
protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom  alebo iným  
správnym deliktom. Za  inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj 
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konanie, ktoré nie je  priestupkom  alebo iným právnym deliktom, ale pô-
sobí negatívne na spoločnosť (zákon č. 583/2008 Z. z.). 

Obsahom stratégie  je diferencovaný a citlivý prístup v rodinnom, škol-
skom i  spoločensko-komunálnom prostredí,  vytvorenie  možností pre 
vhodné využívanie voľného času a taktiež vytváranie takej hierarchie hod-
nôt a postojov ľudí, ktoré sú založené na úcte k človeku, zdraviu, životu, 
spoločenským, etickým, morálnym normám a zákonom. Zákonnosť a po-
riadok v štáte, bezpečnosť jeho občanov sú východiskom pre zdravý vývoj 
každej spoločnosti (Programové vyhlásenie vlády SR, časť 4.2. Vnútorný 
poriadok a bezpečnosť, 2010).

Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť 
sú polícia a ďalšie represívne zložky štátu.

V  predchádzajúcom období bola väčšia pozornosť venovaná oblas-
ti represívnych a  justičných opatrení, ktoré boli viac preferované na poli 
uplatňovania práva a v postihovaní dôsledkov sociálno-patologických ja-
vov. Tu je však potrebné zvýrazniť, že represia rieši najmä následky proti-
právneho konania, pričom však nepostihuje príčiny, súvislosti, nevytvára 
dostatok priestoru na  trvalejšiu nápravu, či predchádzanie a  zabránenie 
šírenia negatívnych javov už v  ich zárodku. Funkcia ochrany vnútorného 
poriadku a bezpečnosti preto nemôže byť len vecou represívnych zložiek. 
V tejto súvislosti sa vláda zaviazala, že „bude presadzovať, aby svoj podiel 
zodpovednosti prevzali s oveľa väčšou vážnosťou aj ďalšie subjekty štátu 
kompetentné v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Väčšiu zain-
teresovanosť pri ochrane života, zdravia, majetku, práv a slobôd občanov 
očakáva aj od orgánov samosprávy, regiónov, obcí a miest i od samotných 
občanov“1.

História Stratégii prevencie kriminality  
a inej protispoločenskej činnosti

Prvá stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ( 
ďalej len „stratégia“) bola schválená uznesením vlády SR č. 482 z 9. júna 
1999 na  roky 1999 – 2002. Išlo o  historicky prvú stratégiu tohto druhu 
na území Slovenskej republiky, ktorá položila základy ucelenej koncepcie 
prevencie kriminality v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Išlo o  prvý komplexný dokument na  inštitucionálnej báze vytvorený 
za účelom zvyšovania bezpečnosti ľudí, ochrany ich života, zdravia a majet-
ku prostriedkami prevencie. Pri tvorbe stratégie sa využili a implementovali 

1 Programové vyhlásenie vlády SR, časť 4.2. Vnútorný poriadok a  bezpečnosť (rok 
2010).
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relevantné dokumenty Rady Európy a OSN ako aj skúsenosti získané pri 
zabezpečovaní prevencie v rokoch 1997 a 1998. 

Ďalšia v poradí druhá ucelená stratégia bola pripravená na roky 2003 – 
2006, na tom základe, že sa predchádzajúca stratégia po teoretickej i prak-
tickej stránke ujala. Druhá stratégia bola vládou schválená uznesením č. 
286 z 23. apríla 2003. Oproti prvej stratégii sa táto zamerala na nové úlohy 
v prevencii kriminality pre 12 vybraných rezortov, krajské úrady a krajské 
mestá. 

Stratégia prevencie kriminality v  Slovenskej republike na  roky 2007 
– 2010 bola ďalšou v  poradí, t. j. už tretím uceleným programovým do-
kumentom vlády SR pre oblasť prevencie kriminality. Realizácia stratégie 
prevencie kriminality priniesla pozitívny posun v zabezpečovaní prevencie 
kriminality v mnohých aspektoch.

Na  všetkých úrovniach boli rozpracované úlohy stratégie preven-
cie formou koncepcií a programov prevencie(rezortné, krajské, mestské, 
miestne).Išlo o  preventívne projekty v  rámci sociálnej, situačnej a  vikti-
mačnej prevencie. Sociálna prevencia je všeobecnou prevenciou všet-
kých prejavov krimimality a iných protispoločenských činov, bola zame-
raná na rizikové skupiny obyvateľstva ako sú deti, mládež, ženy, starí ľudia 
a  osoby v  penitenciárnej a  postpenitenciárnej starostlivosti, v  situačnej 
prevencii sa sústreďovala pozornosť na technické zabezpečenie preven-
cie budovaním kamerových monitorovacích systémov v  mestách, kde 
prostredníctvom opatrení režimovej, fyzickej a technickej obrany sa sna-
žia kriminogénne podmienky minimalizovať, najefektívnejšie pôsobí pri 
obmedzovaní majetkovej trestnej činnosti a  vo viktimačnej prevencii , 
ktorá vychádza z konceptu bezpečného správania, išlo o skupinovú a in-
dividuálnu prevenciu a pomoc obetiam zločinu prostredníctvom poradní 
pre obete trestných činov, zriadených v 8 krajských mestách a   jednom 
okresnom meste.  

Finančná podpora prevencie sa v rokoch 2000 a 2003 riešila prispením 
vlády SR a z kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Nezrealizovala sa zásadná úloha stratégie a to legislatívne zabezpeče-
nie prevencie, nakoľko zabezpečovanie stratégie v  praxi len na  základe 
dobrovoľnosti uznesenia vlády SR, sa nie vždy do dôsledkov plnilo a také-
to riešenie nie je ani trvalé ani konečné.

Medzinárodná spolupráca v  tejto oblasti bola zabezpečovaná meno-
vaním národného reprezentanta SR v medzinárodných organizáciách(Ko-
misia OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a Európska sieť pre 
prevenciu kriminality). 

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
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Ďalšou stratégiou v poradí bola Stratégia prevencie na roky 2007-2010, 
ktorá sa zamerala na legislatívne podchytenie danej problematiky ako aj 
venovala zvýšenú pozornosť sociálnej prevencii ako výrazu starostlivosti 
o najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, tj. deti a mladiství, starší ľudia, 
týrané a zneužívané ženy. Výsledkom tohto snaženia bolo schválenie zá-
kona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a  inej protispoločenskej čin-
nosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

Všeobecná charakteristika aktuálnej Stratégie prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Poslednou v poradí, t.j. štvrtou a aktuálnou stratégiou je stratégia pre 
roky 2012 – 2015.Dňa 14.12.2011 bol na zasadaní vlády Slovenskej repub-
liky ako 21. bod rokovania schválený Návrh stratégie prevencie krimina-
lity a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 
– 2015 a to uznesením vlády SR č. 892/2010. Jeho predkladateľmi boli vte-
dajší minister vnútra Daniel Lipšic a  predseda Rady vlády pre prevenciu 
kriminality (Úrad vlády SR, 2010). 

Jedná sa o kľúčový dokument k danej problematike, nakoľko ide o dl-
hodobú stratégiu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti, ktorou sa riadia jednotlivé rezorty doposiaľ až do roku 2015.

V  predkladacej správe tohto dokumentu jeho autori vyzdvihli ciele 
predloženého návrhu Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločen-
skej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015  ako  cieľavedome, 
komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umož-
ňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej 
predchádzania, potláčania a  zamedzovania na  národnej a  regionálnej 
úrovni a realizovať systémové riešenie financovania prevencie kriminality 
a vzdelávania v tejto oblasti. 

Stratégia bola vypracovaná ako nový strategický celospoločenský plán 
smerovania Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality na najbliž-
šie roky ako nástroj   dobudovania a stabilizovania štruktúry systému pre-
vencie kriminality. Stratégia vznikla, nakoľko vláda Slovenskej republiky sa 
vo svojom programovom vyhlásení v danom čase k vytvoreniu takéhoto 
typu celospoločenského plánu zaviazala.

Stratégia má vytvárať predpoklady pre realizáciu predovšetkým pre-
ventívnej politiky, ktorá je súčasťou bezpečnostnej politiky Slovenskej re-
publiky. Stratégia je orientovaná na  znižovanie výskytu sociálno-patolo-
gických javov, motívov a príležitostí k páchaniu trestných činov. 
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 Stratégia bola vypracovaná na základe podkladov ústredných orgánov 
štátnej správy a  územnej samosprávy. Stratégia je koncepčný materiál, 
ktorý definuje konkrétne úlohy vybraným orgánom na úrovni ústrednej, 
regionálnej aj miestnej v súlade s prioritami a cieľmi stratégie. Zvýrazňuje 
potrebu komplexného riešenia úloh štátnymi orgánmi a orgánmi územ-
nej samosprávy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, vzdelávacími 
a vedeckými ustanovizňami. 

Realizácia úloh uvedených v  stratégii finančne zastrešuje štátny roz-
počet ako aj prostriedky Európskej únie  v  rámci  spolufinancovania. Ma-
teriál  bol rozpracovaný pre jednotlivé rezorty, ktorým sa stanovili ciele 
a úlohy, pričom samozrejme pred schválením stratégie dokument prešiel 
pripomienkovým konaním, kde sa k nemu jednotlivé rezorty mali možnosť 
vyjadriť a pripomienkovať navrhovanú stratégiu (Programové vyhlásenie 
vlády SR, časť 4.2. Vnútorný poriadok a bezpečnosť, 2010).

Ciele a priority Stratégie na roky 2012-2015

Stratégia predstavuje východisko pre preventívne programy a projekty 
a reaguje na odporúčania OSN, podľa ktorej „úlohy prevencie kriminality 
majú byť začlenené do všetkých príslušných sociálnych a hospodárskych 
politík a programov, vrátane tých, ktoré riešia zamestnávanie, vzdelávanie, 
zdravie, bývanie regionálne a územné plánovanie, chudobu, sociálnu mar-
ginalizáciu a  vylúčenie“ (Ekonomická a  sociálna rada, úradný dokument 
2002/13 OSN; Komisia pre  prevenciu kriminality a  trestné  právo, správa 
z 11. zasadnutia, 2002).

Stratégia vychádza zo zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení zákona  č. 403/2010 Z. z. a  zo záverov plnenia predchádzajúcich 
strategických dokumentov v oblasti prevencie kriminality, analýzy krimi-
nality, SWOT analýzy prevencie kriminality, využívaného systému preven-
cie, skúseností preventívnej praxe a odporúčaní medzinárodných organi-
zácií.   

Analýza kriminality v  Slovenskej republike vychádza zo štatistických 
údajov Evidenčno-štatistického systému kriminality a z Prognózy krimina-
lity a jej kontroly v Slovenskej republike v čase platnosti predchádzajúcej 
Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010. 
Analýza charakterizuje jednotlivé druhy kriminality, páchateľov a obete.

Analýza kriminality je jedným z východísk národnej stratégie pri hľada-
ní účinných riešení prevencie kriminality pre orgány štátnej správy, samo-
správy a mimovládneho sektora. 
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Jednotlivé druhy trestnej činnosti

Z analýzy sledovaného obdobia rokov 1997 až 2010 (na pozadí vývoja 
kriminality v Slovenskej republike v rokoch 1988 až 2010) je možné konšta-
tovať, že nenastali výrazné kvalitatívne zmeny stavu kriminality, jej štruk-
túry a dynamiky

• celková zistená kriminalita sa v analyzovanom časovom období po-
hybovala v  pásme od  95  000 do  110  000 trestných činov, pričom 
jej objasnenosť sa pohybuje v  pásme od  46  000 do  53  000 trest-
ných činov (48 % až 49 %). Naďalej vysoko korešponduje s vývojom 
stavu dominantného druhu – majetkovej kriminality (50 % až 60 %  
z celkovej kriminality). Z hľadiska spôsobených škôd sa  javí domi-
nantne okrem majetkovej kriminality aj ekonomická kriminalita 
(spolu predstavujú 80 % až 90 % celkových škôd spôsobených kri-
minalitou); 

• násilná kriminalita patrí medzi najzávažnejšie druhy trest-
nej činnosti. V  analyzovanom časovom období sa násilná kri-
minalita pohybovala v  pásme od  7  500 do  10  000 trestných či-
nov, pričom jej objasnenosť sa pohybovala v  pásme od  5  500  
do 7 500 trestných činov (73 % až 78 %). Narastanie sociálnych roz-
dielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami vytváralo pod-
mienky pre využívanie násilnej kriminality ako nástroja širokospek-
trálneho páchania kriminality; 

• mravnostná kriminalita patrí k  najmenej tolerovanej trestnej čin-
nosti verejnosťou, aj keď sa s ňou občania stretávajú relatívne zried-
kavo. V  dlhodobom horizonte sa mravnostná kriminalita podieľa 
na celkovej kriminalite 1 %. V analyzovanom časovom období sa po-
hybovala v pásme od 700 do 850 trestných činov, pričom jej objas-
nenosť sa pohybovala na hranici 600 trestných činov (75 % až 80 %). 
Mravnostná kriminalita sa dlhodobo prejavuje vysokou latenciou, 
hlavne z  dôvodu neochoty obetí ju odhaliť. Ako dôvod neochoty 
odhaliť jej spáchanie je možné uviesť najmä strach z páchateľa, han-
ba, ako aj obava z reakcie najbližšieho okolia; 

• majetková kriminalita ako dominantný druh bola v sledovanom ob-
dobí najpočetnejšou kriminalitou. Jej sprievodným javom je ustá-
lenosť akceleračných a  retardačných faktorov bez významnejších 
kvalitatívnych zmien v sociálnom vývoji Slovenskej republiky. V ana-
lyzovanom časovom období sa pohybovala v  pásme od  47  000 
do  60  000 trestných činov, pričom jej objasnenosť sa pohybova-
la v  pásme od  15  000 do  16  000 trestných činov (26 % až 32  %).
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Dynamika spoločenského vývoja, pokračujúci proces transformácie 
ekonomiky a vlastníckych vzťahov priniesli so sebou dlhodobú soci-
álnu diferenciáciu spoločnosti (vytesňovanie a marginalizácia u ur-
čitých sociálnych skupín) nezamestnanosť, stratu sociálnych istôt 
a existenčné problémy narastajúcej skupiny obyvateľstva. Narasta-
nie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstva-
mi vytvára podmienky pre širokospektrálne páchanie kriminality 
jednotlivými vrstvami spoločnosti, nevynímajúc oblasť majetkovej 
kriminality. Spoločným znakom jednotlivých trestných činov ma-
jetkovej kriminality je nárast profesionalizácie páchateľov (sériové 
a pokračujúce trestné činy), čo vyúsťuje do recidívy; 

• ekonomická kriminalita je aj naďalej osobitným fenoménom krimi-
nality. Na rozdiel od majetkovej kriminality, ktorej motívom je zís-
kanie nezákonného majetkového prospechu akýmkoľvek, teda aj 
násilným spôsobom, je ekonomická kriminalita páchaná prevaž-
ne sofistikovanými formami s  vysokou dávkou latencie. Finanč-
né podvody, podplácanie, klientelizmus, sprenevera, falšovanie 
účtovných dokumentov, daňové úniky, ale aj veľa iných podob-
ných trestných činov si vyžiadalo  prijatie zákona č.  297/2008  Z.  z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z  trestnej činnosti a o ochra-
ne pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov. Sprievodným znakom ná-
rastu ekonomickej kriminality a  organizovaných foriem kriminali-
ty (predovšetkým ekonomického a násilného charakteru) je, že sa 
na jej páchaní podieľajú „dôveryhodní občania“, môžeme teda ho-
voriť o  tzv. kriminalite bielych golierov, ktorí využívajú anonym-
né formy – dištanc medzi páchateľom a  obeťou. V  analyzovanom 
časovom období sa ekonomická kriminalita pohybovala v  pásme 
od  17  000 do  20  000 trestných činov, pričom jej objasnenosť sa 
pohybovala v pásme od 7 000 do 10 000 trestných činov (43 % až  
58  %). Dynamika ekonomickej kriminality má však naďa-
lej stúpajúcu tendenciu. Z  hľadiska spôsobených škôd je 
však jednoznačne najvýznamnejšou kategóriou kriminali-
ty (výška spôsobenej škody sa pohybovala v  pásme od  300  000  
do 550 000 eur). 

• štruktúra kriminality vyjadruje kvalitatívnu stránku tohto javu, z nej 
vyplýva podiel druhov či skupín trestných činov na celkovom množ-
stve všetkých trestných činov (ďalej len „TČ“ ) spáchaných na urči-
tom území v konkrétnom časovom období, alebo podiel páchate-
ľov týchto TČ na celkovom počte páchateľov; obsahom štruktúry je 
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diferenciácia podľa stupňa závažnosti, množstva, vzájomné väzby 
medzi nimi, frekvencia trestnej činnosti; stav kriminality vyjadrený 
absolútnymi číslami o počtoch TČ, alebo ich páchateľov nemá vý-
povednú hodnotu o vnútorných zmenách v kriminalite iba zo štruk-
túry kriminality vyplýva jej pohyb, rast či pokles, podiel a pomer zá-
važnosti TČ, skladba páchateľov, čas a miesto páchania TČ a pod., zo 
štruktúry kriminality vyplýva aj intenzita trestnej činnosti.

• dynamika kriminality charakterizuje trestnú činnosť v pohybe, zme-
ne, v určitom konkrétnom území. Dynamika kriminality umožňuje poznať 
celok vývoja kriminality v čase. V rámci úvah o dynamike kriminality sa nie-
kedy vyčleňujú pojmy ako trend alebo tendencia kriminality ako výsledok 
poznatok analýzy dynamiky kriminality. Pravidelnosť vyskytujúca sa v roz-
ložení kriminality vedie tiež k pokusom predvídania budúceho vývoja ako 
celku, teda môžeme povedať, že ide o kriminologické prognózovanie.

Páchatelia trestných činov

Početnosť a štruktúra páchateľov koreluje so stavom a štruktúrou jed-
notlivých druhov kriminality. Dominantné zastúpenie majú páchatelia 
majetkovej kriminality (45 %) a až následne ekonomickej (20 %) a násilnej 
kriminality (15 %). Napriek dominantnému postaveniu mužov ako pácha-
teľov kriminality (od 85 % do 90 %) je možné konštatovať, že nárast podie-
lu žien na páchaní kriminality (od 10 % do 15 %) bol zaznamenaný v majet-
kovej, ekonomickej kriminalite, ale aj v násilnej kriminalite. 

Z hľadiska veku bola v sledovanom období najpočetnejšou skupinou 
páchateľov veková kategória od  19 do  35 rokov (50  %), pričom narastal 
podiel páchateľov vekovej kategórie od 35 do 55 rokov (25 %) a vekovej 
kategórie nad 55 rokov (15 %). V sledovanom období dochádzalo k pokle-
su vo vekovej kategórii od 14 do 18 rokov (10 %).

Z  hľadiska vzdelanostnej úrovne páchateľov bola najväčšou skupina 
so stredným vzdelaním (75 %). Druhou najpočetnejšou je skupina so zá-
kladným vzdelaním (27 %). Najnižšie zastúpenie páchateľov má skupina 
s vysokoškolským vzdelaním (3 %). Približne 30 % až 45 % páchateľov jed-
notlivých druhov kriminality sú nezamestnaní a  recidivisti. Tento fakt je 
najvýraznejší v majetkovej kriminalite. 

Obete trestných činov

Štruktúra obetí kriminality napriek štatisticky zistenej demografickej 
prevahe ženského pohlavia ukazuje, že obeťami kriminality boli v miernej 
prevahe obete mužského pohlavia (55 %). 
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V oblasti majetkovej kriminality boli obete mužského pohlavia zastú-
pené 55 % a  obete ženského pohlavia 45 %. U ostatných druhov kriminali-
ty sa tento vzájomný pomer pohlaví mení. 

V oblasti mravnostnej kriminality je podiel žien až 80%. Z hľadiska veku 
obete bola najpočetnejšou skupina v produktívnom veku (od 16 do 65 ro-
kov), ktorá predstavovala až 80 % obetí kriminality. Skupiny nad 65 rokov 
a maloletí sú medzi obeťami zastúpené zhodne (po 10 %). 

V  oblasti majetkovej kriminality bola najväčšou skupina obetí v  pro-
duktívnom veku od 16 do 65 rokov, ktorá predstavovala viac než 80 % obe-
tí. Druhou najfrekventovanejšou skupinou obetí majetkovej kriminality 
bola skupina osôb vyššieho veku – seniori nad 60 rokov, ktorá tvorila pri-
bližne 10 % obetí. Najnižšie zastúpenie medzi obeťami majetkovej krimi-
nality predstavujú maloleté obete, ktorí sa nimi stali v 5 % prípadov. 

U  obetí násilnej kriminality bol pomer medzi pohlaviami rovnaký 
(50  %). Z  hľadiska veku bola najväčšou skupina v  produktívnom veku 
(od 16 do 65 rokov), ktorá predstavovala až 80 % obetí kriminality. Malo-
leté osoby a osoby nad 65 rokov boli medzi obeťami zastúpené zhodne 
(po  10  %). Obeťami úmyselného ublíženia na  zdraví boli prevažne muži 
(75  %). Ženy (25 %) boli v  prevažnej miere obeťami domáceho násilia 
a ublíženia na zdraví pri lúpežných prepadnutiach a znásilneniach. 

SWOT analýza prevencie kriminality

SWOT analýza ako nástroj strategického plánovania bola využitá 
na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spo-
čívajú v  súčasnom  systéme prevencie kriminality v  Slovenskej republi-
ke. Na jej vyhotovení sa spolupodieľali koordinátori prevencie krimina-
lity na jednotlivých jej úrovniach. SWOT analýza poukazuje na čiastkový 
pokrok v systémovom zabezpečení úloh prevencie kriminality. Odkrýva 
však slabé stránky hlavne v  práci s  médiami a  vzdelávacími inštitúcia-
mi. Poukazuje na  nedoriešenie povinnosti samosprávy pri plnení úloh 
na úseku prevencie kriminality. Naznačuje, že nesystémové riešenie soci-
álno-patologických javov, nedostatočná aplikačná prax vybraných trest-
noprávnych inštitútov a  prejavy apatie občanov sú nosnými hrozbami 
zvýšenia úrovne kriminality a  inej protispoločenskej činnosti. Reakciou 
na hrozby je nárast preventívnych aktivít smerovaný do oblasti vzdeláva-
nia, vedy a výskumu ako príležitosti pre zvýšenie úrovne kontroly krimi-
nality (príloha č. 2). 
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Zahraničné odporúčania, spolupráca s medzinárodnými  
organizáciami

V  súlade s  dokumentmi Európskej únie, OSN a  iných medzinárod-
ných organizácií Slovenská republika realizuje aktivity v oblastiach plne-
nia záväzkov, participácie a podpory aktivít medzinárodných organizácií, 
prenosu a využívanie najlepšej praxe a efektívnych postupov v prevencii 
kriminality s  cieľom znižovania kriminality, ako aj rozvíjanie bilaterálnej 
spolupráce. 

V  zmysle Stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie prijatej Ra-
dou pre spravodlivosť a  vnútorné veci a  schválenej Európskou radou 
v roku 2010 „predchádzanie trestným činom znamená riešenie hlavných 
príčin, a nie len trestných činov a  ich následkov“. Uvedená stratégia zvý-
razňuje nevyhnutnú spoluprácu orgánov presadzovania práva a orgánov 
pohraničnej stráže, justičných orgánov a iných útvarov, napr. v odvetviach 
zdravotníctva, sociálnych vecí a civilnej ochrany. Práve z tohto dôvodu bol 
pri zabezpečovaní bezpečnostnej politiky najmä v oblasti prevencie krimi-
nality uplatňovaný široký prístup, zahŕňajúci nielen orgány presadzovania 
práva, ale aj inštitúcie a odborníkov na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.

S cieľom prenosu informácií a rozvíjania spolupráce pri znižovaní kri-
minality je od roku 2001 zriadená Európska sieť pre prevenciu kriminality 
(European Crime Prevention Network) (ďalej len „EUCPN“), ktorá predsta-
vuje spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štát-
mi a medzinárodnými organizáciami. Cieľom EUCPN je prispievať k rozvo-
ju rôznych aspektov predchádzania trestnej činnosti na úrovni Európskej 
únie a podporovať tieto aktivity nielen na národnej, ale i na miestnej úrov-
ni. Skúsenosti členských štátov EUCPN potvrdili nutnosť rozvíjať spolu-
prácu so školami, univerzitami, ale aj so súkromným sektorom, ktoré sa 
vlastnými formami a metódami podieľajú na utlmovaní kriminality v spo-
ločnosti. 

Rada EUCPN vypracovala viacročnú stratégiu platnú do roku 2015, kto-
rú je potrebné postupne zapracovať do ročných pracovných programov 
a akčných plánov. Týmto napĺňa výzvu prispievať k rozvoju a podpore mul-
tidisciplinárneho a preventívneho prístupu riešenia problémov kriminality 
a  pocitu ohrozenia bezpečnosti občanov na  celoeurópskej úrovni. Člen-
ské štáty Európskej únie sa zaviazali plniť úlohy stanovené v ročných pra-
covných programoch a  v  akčných plánoch a  tak napomáhať implemen-
tácii odporúčaní EUCPN do  praxe v  prevencii kriminality v  ich vlastných 
podmienkach. Ročné pracovné programy zahŕňajú vytvorenie širokej 
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databázy kontaktných miest – expertov a vedeckých pracovníkov v oblasti 
prevencie kriminality z každého členského štátu. Uvedená databáza po-
máha zlepšeniu informovanosti spolupracovníkov na európskej, národnej 
a miestnej úrovni o výsledkoch výskumov a odporúčaniach najlepšej pra-
xe prostredníctvom webovej stránky EUCPN www.eucpn.org zverejňuje 
úspešné projekty (príloha č. 5 vybrané projekty), organizovaním konferen-
cií a seminárov aj v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, aktívnymi 
v prevencii kriminality. 

Ďalšími medzinárodnými subjektmi, s  ktorými Slovenská republika 
spolupracuje v oblasti prevencie kriminality a ochrany ľudských práv, sú 
Rada Európy a  Komisia OSN pre prevenciu kriminality a  trestnú justíciu 
(UN CCPCJ). Súčasťou ich činnosti je príprava medzinárodných dohovo-
rov a  dokumentov, ktoré jednotlivé členské štáty implementujú a  komi-
sia ich implementáciu pravidelne vyhodnocuje. Hlavným záväzkom krajín 
voči OSN je rozvíjanie stratégií prevencie kriminality nielen na národnej, 
ale i na medzinárodnej úrovni. 

Na  regionálnej úrovni v  súčasnosti spolupracuje Rada vlády pre pre-
venciu kriminality predovšetkým s  obvodnými úradmi v  pôsobnosti Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky na krajskej úrovni, z regionálnymi 
orgánmi špecializovanej štátnej správy prostredníctvom zainteresovaných 
ústredných orgánov štátnej správy a ďalej s územnou samosprávou na re-
gionálnej a miestnej úrovni. 

Stratégia sa zaoberá postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patolo-
gických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňu-
je potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie krimi-
nality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne 
organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.   

Princípy stratégie

Stratégia vychádza zo základných princípov prevencie kriminality, kto-
rými sú: 

•  jednota represie a  prevencie na  dosiahnutie kontroly kriminality 
a  inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom komplementár-
neho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov,

•  koordinácia prevencie, pričom zvýrazňuje potrebu komplexného 
a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi or-
gánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, 
vzdelávacie a vedecké ustanovizne, 

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
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•  aktualizácia a  objektivizácia aktivít prevencie kriminality, ktorá sa 
opiera o aktuálny stav vývoja kriminality, o materiálne, ekonomické 
a personálne podmienky, za akých je prevencia kriminality zabez-
pečovaná,

•  plánovitosť a  cielenosť aktivít prevencie kriminality, ktoré reagujú 
na potreby verejnosti, pričom ťažisko realizácie prevencie krimina-
lity je položené na praktickú úroveň, opierajúcu sa o medzinárodné 
skúsenosti a spoluprácu subjektov prevencie kriminality na medzi-
národnej a vnútroštátnej úrovni. 

Strategický cieľ 

Cieľavedome, komplexne a  koordinovane pôsobiť na  príčiny a  pod-
mienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej čin-
nosti, s cieľom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. 

Strategický cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

• prijatia opatrení legislatívneho ako i  nelegislatívneho charakteru 
účinnej prevencie kriminality, (napr. novela zákona o prevencii kri-
minality, inštitucionálne zabezpečenie v regiónoch a predovšetkým 
vytvoriť dlhodobý finančný mechanizmus na implementáciu navr-
hovaných aktivít),

• inštitucionálneho zabezpečenia na  ministerstvách a  ostatných 
ústredných orgánoch štátnej správy, miestnych orgánoch štátnej 
správy a orgánoch územnej samosprávy na implementáciu medzi-
národnej, európskej a národnej politiky prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti, 

• vytvorenia systému analytických,  monitorovacích a  kontrolných 
mechanizmov systematického zisťovania účinnosti a efektivity pri-
jímaných opatrení a ich zefektívnenie prostredníctvom rozpracova-
nia stratégie na vlastné podmienky;

• zvyšovania informovanosti a  povedomia o  prevencii kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti, 

• zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občian-
skej spoločnosti do  všetkých procesov súvisiacich s  prijímaním, 
realizáciou a  monitorovaním nástrojov a  postupov vytváraných 
s cieľom účinnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej čin-
nosti.

Prevention of Criminality and Other Antisocial Activities
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Zámerom stratégie je prostredníctvom špecifických cieľov implemen-
tovať prevenciu kriminality a  inej protispoločenskej činnosti do systému 
nasledovne:

• Dobudovať komplexný a koordinovaný systém prevencie krimina-
lity a  inej protispoločenskej činnosti štátnymi orgánmi a  orgánmi 
územnej samosprávy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, 
cirkvami, vzdelávacími a vedeckými ustanovizňami s podnikateľkou 
sférou. 

• Aktivizovať samosprávne orgány na ochranu bezpečnosti občanov, 
verejného poriadku a prevencie kriminality v krajoch a znižovať roz-
sah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti a obciach 
(najmä začlenenie prevencie kriminality do  programových doku-
mentov krajov a obcí.

• Podporovať a využívať pôsobenie mimovládnych organizácií a cir-
kevných organizácií v tých oblastiach, kde štátne a samosprávne or-
gány nemôžu preventívne aktivity zabezpečiť.

• Použiť elektronické a  printové médiá na  celoštátnej, regionálnej 
a  miestnej úrovni (televízia, rozhlas, internet, tlačoviny) ako vý-
znamného prostriedku prevencie kriminality. 

• Vytvoriť viaczdrojové financovanie prevencie kriminality (dotácie 
ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, ale aj 
možné partnerstvo medzi orgánmi samosprávy, mimovládnymi or-
ganizáciami a podnikateľskou sférou pri podpore preventívnych ak-
tivít).

• Plniť medzinárodné záväzky v oblasti prevencie kriminality. 

• Vytvoriť celospoločenské kontrolné mechanizmy účinnosti a efekti-
vity realizovaných úloh (aktivít).

Nástroje a metódy

Pre realizáciu stratégie je dôležité implementovať adekvátne efektívne 
nástroje, metódy a mechanizmy zodpovedajúce jej cieľu a zámerom, a to 
najmä: 

• zefektívnenie príslušnej právnej úpravy v oblasti prevencie krimina-
lity ako nástroja realizácie stratégie, 

• posilnenie inštitucionálnych mechanizmov ako základného pred-
pokladu implementácie národnej stratégie na všetkých úrovniach,

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
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• alokácia dostatočných finančných prostriedkov na preventívne akti-
vity,

• vytvorenie konkrétnych plánov ako základnej metódy implementá-
cie stratégie. Plány musia obsahovať kroky (opatrenia, odporúčania, 
úlohy) s určením zodpovedných subjektov, termínom realizácie, ako 
aj definovaním predpokladanej výšky finančných nákladov s defi-
novaním monitorovacích ukazovateľov.

Objekty prevencie kriminality

Objekty, na ktoré sú jednotlivé preventívne aktivity a opatrenia zame-
rané, sú samotné 

osoby (cieľové skupiny) alebo kriminogénne faktory. Týmito objektmi 
sú:

• páchatelia (najmä deti, mládež, recidivisti, páchatelia so základným 
vzdelaním a sociálne vylúčené komunity),

• obete (najmä deti, mládež, ženy, rodiny s prejavmi sociálnej patoló-
gie, telesne postihnutí, seniori a sociálne vylúčené komunity, osa-
melo žijúce osoby, cudzincov a príslušníkov náboženských, národ-
nostných a etnických menšín),

• potenciálni páchatelia alebo obete (rizikoví jednotlivci a  skupiny, 
deti, mládež, dospelí s vysokou pravdepodobnosťou, že budú pá-
chať trestnú alebo inú protispoločenskú činnosť, resp. sa stanú obe-
ťami kriminality), 

• kriminogénne faktory (situácie, príčiny a podmienky páchania kri-
minality, ktoré je žiaduce zmeniť tak, aby boli čo možno najmenej 
rizikové, t. j. kriminogénne). 

Subjekty prevencie kriminality

Subjektmi prevencie kriminality2 sú orgány, organizácie a  inštitúcie, 
ktoré sú realizátormi preventívnych aktivít a  opatrení uskutočňovaných 
samostatne alebo v partnerstve na národnej, regionálnej a miestnej úrov-
ni. Týmito subjektmi sú:

• orgány štátnej správy na všetkých úrovniach, 

• orgány regionálnej a miestnej samosprávy, 
2 Štruktúra riadenia subjektov prevencie kriminality v SR k 1.3.2011; sekretariát Rady 

vlády SR pre prevenciu kriminality a Ing. Anna Barčíková, Žilinská univerzita v Žiline, 
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu.
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• verejnoprávne inštitúcie,

• výskumné a expertné organizácie a inštitúcie, 

• súdy, prokuratúra, 

• výchovno-vzdelávacie inštitúcie, 

• mimovládne organizácie, občianske združenia, neziskové organizá-
cie a cirkvi.

Ich úlohou je iniciovať, realizovať a monitorovať v rámci svojej pôsob-
nosti tvorbu opatrení na odstraňovanie príčin a podmienok, ktoré vyvolá-
vajú alebo umožňujú páchať kriminalitu a  inú protispoločenskú činnosť, 
s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania. Súčasne v rám-
ci svojej pôsobnosti zabezpečujú najmä dostatočné finančné, materiálne 
a technické prostriedky na výkon preventívnych aktivít. 

Stratégia si stanovila nasledovné priority prevencie kriminality:

• znižovanie miery a  závažnosti kriminality a  inej protispoločenskej 
činnosti  (najmä: závažná a  organizovaná trestná činnosť; obcho-
dovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s  ľuďmi; 
sexuálne vykorisťovanie detí a  detská pornografia; hospodárska 
a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami 
a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);

• zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie krimi-
nality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociál-
nych vzťahov; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevní-
kov);

• eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti 
a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; ro-
dina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t. j. nezamestnaní, bezdo-
movci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu 
trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);

• eliminácia propagácie kriminality a  inej protispoločenskej činnos-
ti prostredníctvom všetkých druhov médií  (film, televízia, rozhlas, 
internet, tlačoviny) (Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre pre-
venciu kriminality, uznesenie vlády SR č. 489/2010 v znení uznese-
nia vlády SR č. 162 zo dňa 2.3.2011)

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
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Obete domáceho násilia, prevencia

Domestic Violence Victims, Prevention

Vladimír Žitník

Abstrakt
V predkladanom článku sa zaoberám domácim násilím ako celospoločenským 
problémom, a  to cez charakteristiky jednotlivých foriem domáceho násilia, 
s poukazom na obete domáceho násilia, formy domáceho násilia a takisto sa 
venujem prevencii proti domácemu násiliu.

Kľúčové slová
obeť, typológia obetí, prevencia, domáce násilie

Abstract 
The present article deals with domestic violence as a social problem, namely 
through the characteristics of the various forms of domestic violence, with re-
ference to victims of domestic violence, forms of domestic violence and also is 
dedicated to preventing domestic violence.

Key words
victim, typology of the victimes, prevention, domestic violence

Úvod

Za  najrozšírenejší druh násilného chovania v  spoločnosti býva pova-
žované domáce násilie. Štatisticky je trikrát väčšia pravdepodobnosť, že 
napadnutí, poranení či usmrtení budeme väčšinou v  bezpečí domova 
členmi rodiny ako napadnutí na ulici. Domáce násilie prebieha v skrytosti 
a v minulosti bol podceňovaný a mýty však pretrvávajú v mysliach ľudí aj 
dodnes. Najhoršie je, keď sa tvárime, že sa nás domáce násilie netýka, keď 
náhodou počujeme spoza zatvorených dverí denne krik a plač, lebo vždy 
sú výhovorky, že žena si to vyprovokovala sama, a niekedy tá ,, výchovná 
facka,, nie je na škodu. Ale to nie je pravda, pretože takýmto ľuďom treba 
pomôcť aby náhodou nedošlo k najhoršiemu...

„Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), násilie znamená zá-
merné použitie alebo hrozbu použitia fyzickej sily proti sebe samému, inej 
osobe alebo skupine osôb či spoločnosti osôb, ktoré zapríčiňuje alebo ma 
vysokú pravdepodobnosť spôsobiť zranenie, smrť, psychické poškodenie, 
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strádanie alebo ujmu.“1„Domáce násilie je pomerne krátko skúmaný feno-
mén, preto panuje značná nejednotnosť v  terminológii, definíciách, prí-
stupoch k jeho identifikovaniu a účinnému odstráneniu. Jedným z dôvo-
dov je skutočnosť, že DN predstavuje širokospektrálny a mnohovrstvový 
jav s rozličnými prejavmi, či stupňami intenzity a záleží, z ktorého pohľadu 
a kontextu je skúmaný.“2

Pod domácim násilím môžeme rozumieť, že ide o zneužívanie sily, kto-
rá je páchaná najmä mužom na žene, ktorí žijú v spoločnom vzťahu, ale 
tiež aj po rozvode alebo rozchode dvoch ľudí. Domáce násilie zahŕňa fyzic-
ké a sexuálne násilie, vyhrážanie a zastrašovanie, emocionálne a sociálne 
zneužívanie. Medzi charakteristické znaky domáceho násilia voči ženám 
patria:

• prebieha v súkromí rodiny medzi blízkymi osobami

• má opakujúci a stupňujúci charakter

• má rozmanité formy a podoby

• násilník sa snaží obeť sociálne izolovať

• násilník formou psychického nátlaku udržiava obeť v „zajatí“

• násilie zostáva väčšinou dlhodobo utajované

• zasahuje všetky vzťahy v rodine, ale najviac partnerské vzťahy

• veľmi často sa obeťami stanú aj deti

• prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy

Obete domáceho násilia

Obeťou sa rozumie osoba blízka alebo zverená. Najčastejšie týrané či 
zneužívané bývajú ženy a deti. V ohrození sú však aj starí ľudia, telesne či 
mentálne postihnutí a v neposlednom rade aj muži.

1. Násilie páchané na ženách – „Obeťami domáceho násilia sú ženy, 
v prevažnej väčšine manželky, bývalé manželky a družky páchate-
ľov, ktoré sú svojimi partnermi, s ktorými žijú v spoločnej domác-
nosti, fyzicky i psychicky týrané, sexuálne zneužívané a ponižované. 
Je preukázané, že sociálna a ekonomická závislosť žien od mužov 
poskytuje veľký priestor na páchanie domáceho násilia na ženách. 
Najčastejším dôvodom násilného konania páchateľov voči ich 

1 SPURMÝ, J. (1996). Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho proje-
vech a způsobech psychologické obrany proti němu. Praha: Eurounion.

2 Por. ČIRTKOVÁ, L.: Domácí násilí in Kriminalista 3/2006 (příloha)
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manželkám, resp. družkám sú dlhotrvajúce nezhody v partnerskom 
vzťahu, zapríčinené celým radom faktorov od  finančných problé-
mov, cez názorové rozdiely, vzájomné odcudzenie sa partnerov, 
problémy s výchovou detí, až po alkoholizmus páchateľa a z neho 
vyplývajúci rozpad normálneho rodinného prostredia.“3

2. Násilie páchane na deťoch – „Násilie páchané na deťoch je mimo-
riadne závažný patosociálny jav, vyskytujúci sa prakticky vo všetkých 
spoločenských vrstvách, vo všetkých krajinách bez ohľadu na politic-
ké usporiadanie alebo úroveň kultúrneho alebo ekonomického roz-
voja. Pri páchaní násilia na deťoch v rodinách sú porušované všetky 
ich základné ľudské práva, pričom u detí je tento problém o to závaž-
nejší, že dieťa pre svoju fyzickú či psychickú nezrelosť, bezbrannosť 
a odkázanosť je často zraniteľnejším objektom násilia v rodine.“4

3. Násilie páchane na mužoch – V bežnej praxi sa málokedy stretáva-
me s domácim násilím voči mužskej populácii, no aj napriek tomu 
sú aj muži obeťami násilia, aj keď zo strachu od okolia (kolegov, ka-
marátov, susedov) sa to boja priznať a práve preto to ostáva utajené.

4. Násilie páchane na starých ľuďoch – Problém násilia na starých ľu-
ďoch sa dotýka etických noriem spoločnosti, je ukazovateľom mo-
rálky spoločnosti, spoločenských vzťahov. Znamená porušovanie 
ľudskýchpráv starých ľudí, ohrozenie ich šancí na dôstojný a slušný 
život v starobe. „Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávané-
ho geronta sa objavuje o viac ako desať rokov neskôr po uplatnení 
sa syndrómu týraného dieťaťa. Ide o označenie súbehu násilia, agre-
sie, či aktívnej nedostatočnej starostlivosti o starého človeka.“5 Nási-
lie na starých ľuďoch môže byť spáchané ako akt jednorazový alebo 
opakovaný.

5. Násilie páchane na  zdravotne postihnutých občanov –„Osoby 
so zdravotným postihnutím sú obzvlášť ohrozené násilím. Môžu byť 
úplne závislé na druhých v napĺňaní ich základných potrieb, môžu 
byť znevýhodňované napríklad obmedzeným prístupom k  spra-
vodlivosti, a preto potrebujú špeciálne stratégie ochrany, ktoré sú 
prispôsobené podmienkam, v ktorých žijú a ich potrebám.“6

3  Časopis: Aspekt, č. 3/1998, Násilie I Eva Sopková
4  BODNÁROVÁ, B., FILADELFIOVÁ, J. Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: Medziná-

rodné stredisko pre štúdium rodiny, 2002.
5 KOVAL, Š.: 2005. Gerontológia a geriatria pre sociálnych pracovníkov. Trnava: Sila-

bus, 2005. 72s
6 BODNÁROVÁ, B., FILADELFIOVÁ, J. Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: Medzi-

národné stredisko pre štúdium rodiny, 2002.
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Formy domáceho násilia

Ako sme už spomínali násilie má viacero foriem, ktorými partneri do-
sahujú svoj cieľ, tak že chcú zabezpečiť, aby obeť bola na  nich závislá 
a podriadená po všetkých stránkach. Obete sú vystavované nátlaku v rôz-
nych rovinách, často sa viacero foriem násilia vyskytuje súčasne. Medzi naj-
častejšie sa vyskytujúce formy násilia patrí:

• Fyzické násilie – býva väčšinou spojené s  obmedzovaním sociál-
nych možností obete, taktiež jej kontaktov s  vonkajším svetom, 
alebo vynucovaním sexuálneho styku. Medzi tie najzákladnejšie 
podoby fyzického napadnutia patrí sácanie, kopanie, ktoré môže 
mať následky rôznych tržných rán, alebo krvácania, či otrasu moz-
gu, taktiež zlomeninu nosa, alebo iných častí tela. Medzi tieto po-
doby patrí, ak aj niekto bije toho druhého rukou, nejakým predme-
tom, remeňom, palicou alebo mokrím uterákom. Tie horšie scény, 
čo môžu nastať pri fyzickom napadnutí, sú keď napadnutého ťahajú 
za vlasy, pália na ňom cigaretu, pichnú ho ostrím predmetom, po-
strelia ho, alebo to najhoršie, zavraždia ho. Násilie sa stupňuje, do-
chádza k nemu čoraz častejšie a je čoraz brutálnejšie.

• Sexuálne násilie – Táto forma násilia je, keď páchateľ núti svoju 
obeť násilím alebo vyhrážaním násilia k  súloži, alebo k  niektorým 
sexuálnym praktikám, ktoré sú pre obeť nepríjemné a dobrovoľne 
by ich nevykonávala. Takéto sexuálne násilie môže prerastať do po-
merne brutálnych rozmerov. Tento druh násilia predstavuje podobu 
fyzického násilia, ale zanecháva predovšetkým psychickú traumu. 
Aj v tomto prípade násilia ide páchateľovi o ovládnutie obete a jej 
poníženie. „Mnohé týrané obete opisujú, ako boli nútené k sexuál-
nym praktikám, ktoré sa im hnusili, alebo, ktoré oni sami považova-
li za nemorálne. Vo väčšine táto forma násilia pramení z intímneho 
vzťahu muža a ženy, keďže mnoho mužov sa domnieva, že všetky 
sexuálne praktiky by mali byť príjemné i žene a nepovažujú to za ná-
silie. Veď predsa svoju partnerku nebijú, nemlátia, teda „neubližujú 
jej“. Sexuálne násilie je druhom fyzického násilia, ktoré môže vyústiť 
do neuveriteľnej brutality, stále však nie je tým najhorším, čo žena 
ako obeť násilného činu zažíva.“7

• Psychické násilie – „Zbaviť sa následkov psychického násilia býva 
ťažšie než sa zbaviť následkov násilia fyzického, pretože psychické 
násilie máva väčšinou trvalé následky. Násilník môže svoju obeť 

7 Internet: Eva Hajdušíková 2004 Násilie páchané na ženách http://zenskaprava.ecn.
cz/ 2013.11.12.
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osočovať, ponižovať, kontrolovať, sledovať či nútiť k poslúchnutiu 
príkazov s  cieľom útočiť na  jej psychiku a  spôsobiť jej trvalú psy-
chickú ujmu. Tento druh násilia páchateľ systematicky a  neustále 
opakuje, až získava nad svojou obeťou moc a prevahu, pričom u nej 
vzbudzuje strach a  pocit bezmocnosti. Psychické násilie sa horšie 
dokazuje, lebo nezanecháva nejaké hmotné stopy a musí sa doka-
zovať pomocou súdnych psychiatrov a  psychológov.“8 Takýto typ 
násilia sa vyskytuje vo všetkých domácnostiach, pretože obeti ubli-
žuje blízky človek, a väčšinou na obeť to má negatívny dopad. Mu-
síme však konštatovať, že samotné psychické týranie je zriedkavé, 
a medzi prejavy patrí : komunikácia medzi jedincami, ktorá je uráž-
livá až zraňujúca (nadávky, kritiky ignorovanie, klamanie, prekrúca-
nie pravdy, rôzne zákazy, či už s rodinou alebo so známimi, obviňo-
vanie, vydieranie, vyhrážanie, prenasledovanie atď..

• Ekonomické násilie – Pod ekonomickým násilím chápeme konanie 
osoby, ktorá týra svoju obeť tým, že jej obmedzuje akýkoľvek prí-
stup k peniazom a tým pádom vzniká závislosť na násilníkovi. Kvá-
zi povedané násilník si vyžaduje alebo má absolútnu kontrolu nad 
všetkými príjmami obete, alebo má obeť zakázané chodiť do práce, 
alebo jej obmedzuje prísun potravín. Niekedy sa stáva aj to, že ná-
silník neposkytuje peniaze na chod domácnosti, na deti, oblečenie, 
a rôzne iné veci. Takýto druh násilia musí byť dokázaný na základe 
výpovede svedkov.

• Sociálne násilie – V tomto prípade ak chceme charakterizovať sociál-
ne násilie, za takýto druh násilia považujeme to, keď sa násilník snaží 
sociálne izolovať osobu, a to tým, že je kontroluje s kým sa stretáva, 
kde a kedy chodí obeť von, obmedzuje kontakt s rodinou, a v nepo-
slednom rade hlavným zámerom násilníka je, aby mal kontrolu na ži-
votom svojej obete, a mohol rozhodovať o všetkom tom, o čom by 
mala obeť rozhodovať samostatne. Obete sú väčšinou tým poznače-
né, a pri dokazovaní musia byť svedkovia a súdny psychiatri. 

Prevencia proti domácemu násiliu

Formy prevencie domáceho násilia a  trestania zaň majú v  rôznych 
štátoch odlišné podoby a  vyznačujú sa rôznymi prístupmi. Od  prísnych 
sankcií a zásadných opatrení už v počiatkoch, keď sa preukáže, že k do-
mácemu násiliu dochádza , cez ľahostajnú prax štátnych orgánov, až po re-
socializačné programy organizované štátom, v ktorých namiesto trestov 

8 KONRÁD, Z. (2007). Metodika vyšetřování trestných činůsouvisejících s  domácím 
násilím. Praha: PA ČR. 
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za násilné správanie nastupuje terapia pod dohľadom odborníkov. Pre vy-
tvorenie účinných stratégií eliminácie násilia je potrebný dostatok infor-
mácií. Bez poznania hromadnosti tohto javu a jeho národných špecifík nie 
je totiž možné vytvoriť a rozvíjať efektívne preventívne opatrenia a pod-
porné aktivity. Hovorí sa, že lepšie je veciam predchádzať, ako trpieť váž-
ne následky. Jedná sa o prevenciu domáceho násilia a násilia všeobecne. 
Týmito prevenciami sa zaoberajú inštitúcie, ako sú pedagogicko-psycho-
logické poradne, centrá výchovnej prevencie a psychologickej prevencie, 
centrá voľného času, osvetové strediská a ďalšie. Patria sem aj občianske 
združenia a nadácie. Zriaďujú sa linky dôvery, konzultačné pracoviská či 
krízové strediská a ďalšie. Na tieto inštitúcie sa môžu obrátiť deti a dospelí 
so svojimi problémami a starosťami. Najmä ak ide o prípady domáceho ná-
silia alebo neadekvátneho zaobchádzania s deťmi. Tieto organizácie doká-
žu poskytnúť dôveru, bezpečie, pochopenie v núdzi. Odborne im poradia, 
správne nasmerujú a v prípade potreby môžu poskytnúť i dočasné prístre-
šie (krízové strediská, útulky...)

Záver

Rozpoznať násilie nie je vždy ľahké, čo platí predovšetkým pre menej 
viditeľné formy násilia. Ani obete, ktoré v živote zažijú rôzne formy týrania, 
ich nie vždy hodnotia ako násilie. Jedno z vysvetlení je, že sme sa naučili 
určité spôsoby správania vo vzťahoch považovať za normálne. Východisko 
pre ukončenie nielen násilia ako takého, ale aj iných druhov násilia exis-
tuje, je však našou úlohou pripraviť úrodnú pôdu pre všetky prostriedky 
a  opatrenia k  tomu, aby snahy tých, čo sa o  ukončenie tohto problému 
snažia, neboli márne, prípadne sa aktívne podieľať na prevencii existencie 
tohto javu napríklad už tým, ako vychováme svoje deti.

Použitá literatúra

BODNÁROVÁ, B., FILADELFIOVÁ, J. Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: Medzi-
národné stredisko pre štúdium rodiny, 2002.

Časopis: Aspekt, č. 3/1998, Násilie I Eva Sopková

Internet: Eva Hajdušíková 2004 Násilie páchané na ženách http://zenskaprava.ecn.
cz/ 2013.11.12.

KONRÁD, Z. (2007). Metodika vyšetřování trestných činůsouvisejících s domácím 
násilím. Praha: PA ČR.

KOVAL, Š.: 2005. Gerontológia a geriatria pre sociálnych pracovníkov. Trnava: Sila-
bus, 2005. 72s

Domestic Violence Victims, Prevention



  |  317

Por. ČIRTKOVÁ, L.: Domácí násilí in Kriminalista 3/2006 (příloha)

SPURMÝ, J. (1996). Psychologie násilí : o psychologické podstatě násilí, jeho proje-
vech a způsobech psychologické obrany proti němu. Praha: Eurounion.

JUDr. Vladimír Žitník

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

0908/830 797

Obete domáceho násilia, prevencia



318  |

Úlohy polície v systéme ochrany obetí  
kriminálnych aktivít v komunitách

Police Tasks in the Victims Protection  
of Criminal Activities in Ethnic Groups

Miroslav Lisoň

Abstrakt
Autor v príspevku identifikuje potrebu realizovať aplikovaný výskum, ktorého 
objektom je participácia polície pri zabezpečovaní ochrany kriminálnych akti-
vít v komunitách, ktoré sú vytvorené na etnickej príslušnosti. 

Kľúčové slová
obete, kriminálne aktivity v  komunitách, policajné konanie, ochrana obetí, 
oprávnený záujem polície o obete, výskumná sonda.

Abstract
Author in the paper identifies the need to realize applied research, whose ob-
ject is the participation of the Police in ensuring the protection of criminal ac-
tivities in communities that are created on ethnicity.

Key words
victims, criminal activities in communities, police proceeding, protection of 
victims, legitimate interest of the Police in victims, research sonde.

Z  kriminologického poznania vyplýva, že sa nepriaznivo vyvíja stav, 
štruktúra a dynamika kriminality.1 Skutkovou povahou zložité trestné činy, 
napríklad hromadné, pokračujúce, trvajúce – páchané nepretržite aj nie-
koľko rokov, aktivity kriminálnych skupín (trestné činy páchané subjektmi 
kriminálnych skupín), neraz presahujúce aj teritóriá cudzích štátov, so so-
fistickým akcentom, vytvárajú veľmi zložité bezpečnostné situácie (napr. 
spravodajské, operatívne, vyšetrovateľské a iné) a prirodzene aj vysoké ná-
roky na procesy ich poznania (odhaľovanie a objasňovanie, dokazovanie). 
1 Trestná činnosť (kriminalita) – súhrn pripravovaných, páchaných a  spáchaných 

trestných činov ako objekt poznávania je v danej súvislosti sám osebe zložitý a veľ-
mi komplikovaný spoločensky jav. Skladá sa z mnohých prvkov, ktorých kriminál-
na relevancia sa odráža predovšetkým v samotnom skutku, v ktorom sa vidí alebo 
predpokladá určitý trestný čin. Uvedená zložitosť sa v poznávacej praxi prejavuje 
rôzne. 
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Vznikajúce nové bezpečnostné situácie a riziká vyžadujú aj nové riešenia. 
Tieto skutočnosti sú objektivizované predovšetkým v  procese riešenia 
konkrétnych trestných činov, za spáchanie ktorých paradoxne v mnohých 
prípadoch nik nenesie trestnú zodpovednosť. V  súlade s  požiadavkami 
spoločnosti, ktoré sú odrážané v policajnej praxi, je možné vysloviť záver, 
že je potrebné v reálnom čase identifikovať a riešiť rozpory medzi dyna-
micky sa meniacou bezpečnostnou situáciou a relatívne stabilnými (nieke-
dy aj zastaranými) policajnými prístupmi pri jej riešení (pretrvajúca domi-
nancia retrospektívneho prístupu v procese policajného poznania je zjavná). 

Na  základe výsledkov, ktoré sme dosiahli realizáciou výskumnej son-
dy v policajnej praxi, je možné uviesť, že osobitne sa to odráža pri riešení 
bezpečnostných situácií v  „izolovaných“ komunitách, ktoré sú vytvorené 
na základe etnickej príslušnosti (ďalej len v komunitách).2 Aj v tomto prípa-
de prax permanentne potvrdzuje, že sama polícia, bez pomoci občanov 
(predovšetkým subjektov týchto komunít) nemôže „tradičnými“ prostried-
kami a  postupmi zvládnuť kvantitatívnu a  kvalitatívnu úroveň kriminali-
ty, ktorá je páchaná v komunitách. Uvedené skutočnosti sú odborníkom 
na bezpečnosť (ale aj pomerne veľkej časti občanov) zrejmé, a preto pomer-
ne permanentne hľadajú odpovede na otázky: „Prečo sa v tomto smere 
nevykoná náprava?“, „Aké argumenty sú využívané pri zdôvodňovaní 
akceptácie doteraz preferujúcich riešení bezpečnostnej situácie v  ko-
munitách?“ a iné. 

Na základe praktických skúseností je možné uviesť, že zmena prístupu 
k riešeniu otázok súvisiacich s elimináciou následkov kriminality v komuni-
tách, ochrana obetí týchto kriminálnych aktivít, nie je jednoduchá, a preto 
vyžaduje dôkladné vedecké poznanie, ktorého výstupu musia nájsť adre-
sáta v celej našej spoločnosti. Presadzované princípy tzv. „policajnej spo-
ločenskej práce“ predpokladá vyššiu úroveň, systémovej intervencie zo 
strany štátu, poznania a vzdelávania policajtov. 

Tieto skutočnosti nás dominantne motivovali k  realizácii aplikované-
ho výskumu, ktorého objektom budú špecifické činnosti polície v systéme 
ochrany obetí trestnej činnosti páchanej v komunitách. Tieto ambície sme 
sa rozhodli napĺňať poznávaním, ktorého predmetom budú procesy tých-
to činnosti, ich determinanty a konštrukty. 

2 Výskumná sonda bola realizovaná kolektívom katedry kriminálnej polície Akadé-
mie PZ v Bratislave v roku apríl – október 2013. Realizátori v procese aplikácie vyu-
žili výsledky rešeršovej analýzy, matematických, obsahových a kauzálnych analýz. 
Získané informácie z týchto postupov objektivizovali komparáciou poznania, ktoré 
získali riadeným rozhovorom, ktorého respondentmi boli 18 príslušníci PZ SR z KR 
Prešov (6) a KR Košice (6); Prezídia PZ Ú KP (3) a NAKA (3).

Úlohy polície v systéme ochrany obetí kriminálnych aktivít v komunitách
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Aj napriek tomu, že sa na túto výskumnú činnosť sa pripravujeme, pri-
vítali sme možnosť, ktorú nám poskytli organizátori tejto konferencie. Vo 
svojom vystúpení chceme odbornú verejnosť informovať o našich záme-
roch a požiadať ju o spoluprácu pri riešení tak závažného spoločenského 
problému, ktorým je trestná činnosť páchaná v komunitách a ochrana jej 
obetí. Vedecko-výskumnú úlohu sme sa rozhodli riešiť pod názvom „Úlo-
hy polície v systéme ochrany obetí kriminálnych aktivít v etnikách“.

1 Polícia v demokratickej spoločnosti

V  uchovaných historických záznamoch je pomerne málo informácií 
o samotnom vzniku „policajného remesla“, „policajnej činnosti – profesie“. 
Je možné predpokladať, že korene policajnej profesie súvisia s proces-
mi deľby práce. Paralelne so vznikom spoločenských tried vzniká právo 
a kontrola dodržiavania práva. Vládnuca trieda pri presadzovaní svojich 
záujmov vytvára špeciálne organizačné subjekty (jednotky), ktorých úlo-
hou je vynútenie dodržiavania práva. Z  týchto dôvodov vývoj činností 
policajných orgánov je možné pochopiť len v úzkej súvislosti s vývojom 
štátu a štátnej správy. Ich organickou súčasťou boli a sú policajné orgány 
a inštitúcie. 

Tak ako neexistuje kryštalicky čistý model žiadneho sociálneho javu, 
ani polícia nie je homogénnym, statickým a presne definovateľným feno-
ménom. Je v stálom pohybe, prispôsobuje sa ekonomickým, politickým, 
sociálno-psychologickým a  ďalším vplyvom, pričom tieto zmeny majú 
skôr akceleračnú tendenciu. Uvedená skutočnosť je typická pre demokra-
tickú spoločnosť. Otázkou, však je: „Čo má polícia v demokratickom sys-
téme robiť a aké má mať právomoci?“. Pri hľadaní odpovedí na túto otáz-
ku je rozhodujúce, že väčšina spoločnosti vníma políciu prostredníctvom 
dispozície jej kompetencií. Subjekty polície sú oprávnené ich využívať pri 
neustálom vedomí, že plnia demokratickú potrebnú spoločenskú úlohu 
štátu na ochranu existujúcich práv občanov. Vo svojej činnosti sú odkázaní 
na súhlas a spoluprácu s občanmi a inými bezpečnostnými zložkami, ktoré 
sú kompetentné participovať na plnení úloh súvisiacich so zabezpečova-
ním vymožiteľnosti práva. V mocenskej a právnej oblasti sa to presadzuje 
tým, že sa stále viac spresňuje a zužuje predmet policajných činností v ich 
materiálnom zmysle. 

Polícia ako inštitúcia je spoločne s  ďalšími inštitúciami garantom 
bezpečnosti štátu a nevyhnutnou súčasťou štátnej moci. Štátnu moc tu 
chápeme ako univerzálnu schopnosť štátu presadzovať na  svojom úze-
mí všeobecnú vôľu vyjadrenú v  právnom poriadku vrátane prostried-
kov donútenia. Legitimita moci sa prejavuje okrem iného aj v  uznaní 
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a  rešpektovaní odôvodnenosti a  schopnosti používať prostriedky donú-
tenia. Štátna moc je presadzovaná pomocou policajných (za určitých pod-
mienok aj vojenských) subjektov (zložky, služby, organizačné jednotky, prí-
slušníci), ktorých úlohou je používať aj systematické násilie na  udržanie 
poriadku a  bezpečnosti alebo hroziť jeho použitím. Práve možnosť legi-
tímneho použitia donútenia (aj fyzického) na udržanie poriadku a vnútor-
nej bezpečnosti sa považuje za určujúci charakteristický prvok (znak) polí-
cie, na rozdiel od iných zložiek štátnej moci. Samozrejme to neznamená, 
že polícia používa donútenie (represiu) často, alebo dokonca bežne, ale len 
to, že sa zaoberá záležitosťami, ktoré môžu byť (ak vznikne potreba) riešené 
použitím legitímnej moci (donútenia – represie). Predovšetkým preto v mo-
dernej demokratickej spoločnosti je dôležitá kvalita demokratickej kontro-
ly štátnej moci.3 

Polícia pri plnení svojich úloh a funkcií realizuje procesy, účelovo vyko-
náva rôzne činnosti. Ich štruktúra v systéme policajného konania je pre-
dovšetkým ovplyvňovaná vertikálnou diferenciáciou profesijných pozícií, 
v  ktorých nadriadení disponujú právomocou rozhodovať a  kontrolovať.4 
Existencia týchto mocenských vzťahov v podstate znamená, že určité pra-
covné pozície sú vybavené väčšími právomocami v rozhodovaní než iné, 
a preto je pri účelovom plnení úloh miera ich zodpovednosti vyššia. Výz-
nam týchto zásad je evidentný v systéme organizácie a riadení policajných 
subjektov. Pre jeho optimálne fungovanie je dôležité, aby tieto mocenské 

3 C. de Rover: Slúžiť a chrániť, ľudské a humanitárne právo pre policajné a bezpeč-
nostné sily. Bratislava: Príroda, 2003, s.213. 

4 Holomek, J. – Šimanovská, T. Úvod do metodológie praktických vied: Policajné vedy 
ako vedy praktické. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2002, s. 63 „Polícia pri plne-
ní svojich úloh a funkcií realizuje procesy, účelovo vykonáva rôzne činnosti. V odbornej 
verejnosti je tento súhrn aktivít pomerne frekventovane označovaný termínom konanie 
polície, policajné konanie (policing, das polizeiliche Handeln) alebo policajná práca 
(die Polizeiarbeit). Tento prístup je registrovaný aj napriek tomu, že tieto terminologické 
označenia nie sú synonymá. Pri štúdiu publikovaného poznania, ktoré sa venuje aktivi-
tám polície, v mnohých prípadoch nie je zrejmé, či rôzni autori hovoria o tom istom. To 
spôsobuje nielen v teórii, ale aj v praxi problémy.“ 

 Policajné konanie tvorí systém účelovo realizovaných procesov. Policajné procesy sú 
štruktúrované špecializované činnosti, ktoré kompetentné orgány štátnej správy (policajné 
subjekty) účelovo realizujú pri plnení delegovaných úloh, najmä vo veciach vnútorného po-
riadku a bezpečnosti. Obsah policajných procesov tvoria činnosti – opatrenia (akcie, zákro-
ky) a úkony. Policajné procesy sú kompetentnými orgánmi štátnej správy (policajnými sub-
jektmi) realizované na účely policajného poznania, donútenie, rozhodovania a pod.

 Obsah policajných činnosti tvoria opatrenia a úkony, ktoré kompetentné orgány štátnej 
správy aplikujú pre normatívne, organizačno-riadiace, komunikačné, interakčné, stimulač-
né, sociálno-akceptačné a administratívne potreby, potreby osobnostného rozvoja atď.
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aspekty korešpondovali identifikovanými potrebami spoločnosti, občana 
a samotných policajných subjektov.5 

Fungovanie akéhokoľvek sociálneho systému (v našom prípade policaj-
né konanie) výrazne determinujú realizované organizačno-riadiace opat-
renia. Pod organizáciou práce a riadením policajného konania sa rozu-
mie vytváranie optimálnych podmienok na účinné fungovanie policajných 
štruktúr a ich koordinácia pri ochrane bezpečnosti občanov a ochrane ve-
rejného poriadku. Policajnú štruktúru predstavuje sieť normatívnych 
a  dobrovoľne a  spontánne vznikajúce vzťahy medzi policajnými organi-
záciami, policajtmi, občianskymi zamestnancami a spoločnosťou (v najšir-
šom zmysle slova policajnými subjektmi). 

Z  týchto skutočností vyplýva, že systém policajného konania nie je 
možné uzatvárať len do rámca policajného prostredia. Jeho neoddeliteľ-
ným atribútom je charakter jeho väzieb na  vonkajšie prostredie. Tento 
vzťah je celkom samozrejme obojstranný (vlastné pôsobenie buď prijmú, 
alebo neprijmú a pod.). V danom prípade je vhodné zdôrazniť, že práve tie-
to atribúty vytvárajú predpoklady na  jeho modelovanie do  formy systé-
mu (model). Je to preto, lebo tieto atribúty odrážajú jeho podstatu, rysy 
a princípy, a aj z toho dôvodu je možné uvažovať o jeho konkrétnom obsa-
hu. V týchto intenciách štruktúru tohto systému je možné vytvoriť vyme-
dzenou právnou reguláciou jeho procesov (v súlade s funkciami a princípmi 
právneho štátu), špeciálnymi a  špecifickými činnosťami a  úlohami, ktoré 
plnia policajné subjekty. 

Vytváranie systémového modelu policajného konania úzko súvisí s   
funkciami, ktoré musia nutne nachádzať svoj výraz v jeho obsahovej strán-
ke. Inak povedané, obsah policajného konania má slúžiť na  napĺňanie 
funkcií, a  to v súlade s potrebami spoločnosti a  jeho potrebami. V  tých-
to intenciách pri charakterizovaní systému policajného konania je vhod-
né využiť najmä jeho poznávacie, preventívne, ochranné, donucovacie 
a výchovné funkcie. Z  logiky veci vyplýva, že funkcie tohto systému sú 
naplňované rôznorodými formami a  druhmi procesov (činnosti), realizá-
ciou adekvátnych, často špecifických opatrení a úkonov, za využitia urči-
tých síl, metód, prostriedkov a foriem.6 

Zavádzaním diferenciačných kritérií je možné v danom systéme vyčle-
niť určité subsystémy a tie samostatne analyzovať a skúmať, určovať ich 

5 Dworzecki, J Policja w Polsce wybrane zagadnienia. Kraków European Association 
for Security, s. 34.

6 Dworzecki, J Policja w Polsce wybrane zagadnienia. Kraków European Association 
for Security, s. 41-42.
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vzájomné väzby. Ich akceptáciou je možné vyčleniť organizačno-taktické 
formy policajného konania, ktoré sú štrukturálne začlenené do sub-
systémov:

- kriminálno-policajného konania (činností),

- správno-policajného konania (činností). 

V súčasnosti sú tieto formy z hľadiska poslania a úloh policajných sub-
jektov najtypickejšie. Podľa významu, šírky záberu a frekvencie využívania 
bývajú označované tiež ako hlavné smery činností policajného kona-
nia. Takto sú najčastejšie vnímané aj v očiach verejnosti. 

Pestrá paleta predstáv o subsystémoch policajného konania len pod-
čiarkuje aktuálnosť potreby presnejšie a  v  súlade s  dosiahnutým vedec-
kým poslaním štrukturalizovať ich obsah. Procesy policajného konania sú 
permanentne spojené s celospoločenským prostredím ako jednotný sys-
tém. Štát vytváraním predpokladov na ich realizáciu zabezpečuje účinnú 
a efektívnu reguláciu spoločenských vzťahov najmä vo veciach vnútorné-
ho poriadku a bezpečnosti. Vymedzenými funkciami v systéme policajné-
ho konania adekvátne reaguje na potreby celospoločenského vývoja tak, 
ako ich identifikujú štátne orgány, ktoré ho konštituujú a určujú jeho stra-
tégiu, ako tieto potreby saturovať (uspokojovať). 

Uvádzané skutočnosti sú v zhode s prístupmi, ktoré chceme akcepto-
vať pri presadzovaní našej výskumnej ambície. 

2 Kriminálne aktivity v komunitách – objekt výskumu

Nielen v  Slovenskej republike, ale aj v  zahraničí v  komunitách, ktoré 
vznikli a fungujú na etnickom princípe, je pomerne frekventovane regis-
trovaná špecifická trestná činnosť.7 Obeťami a  páchateľmi tejto trestnej 
činnosti sú subjekty žijúci v týchto komunitách. V danej súvislosti za mi-
moriadne spoločenskú závažnosť je možné označiť, že obeťami týchto 
aktivít sú najmä bezbranné osoby – deti, ženy, manželky, zdravotne 
postihnutí, rodiny a iní. V právnom štáte nie je prípustné, aby rôzne 
formy, koristníckych až otrokárskych praktík (aktivít) boli tolerované. 

Z  poznania policajnej praxe vyplýva, že odhaľovanie a  objasňovanie 
tejto trestnej činnosti a následné zabezpečenie ochrany jej obetí je spá-
jané s konkrétnymi ťažkosťami. Je tomu tak preto, lebo jednou z čŕt tejto 
trestnej činnosti je vysoká miera latencie. Táto skutočnosť je rozpore s prin-
cípmi právneho štátu, so záujmami spoločnosti. Záujmom spoločnosti 

7 Trestné činy proti životu a zdraviu, Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, 
Trestné činy proti rodine a mládeži a iné.
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je zabezpečenie účinnej ochrany pred kriminalitou. Je nesporné, že čím 
vyšší je pomer nezistených (neodhalených, neregistrovaných a teda zásad-
ne nepostihnuteľných) trestných činov k  počtu zistených (odhalených, re-
gistrovaných a  postihnuteľných), tým viac sa prehlbuje situácia, ktorá je 
v  najhlbšom rozpore so záujmami spoločnosti na  účinnej ochrane pred 
kriminalitou. Latentná kriminalita je fenomén, ktorý výrazne oslabuje pre-
ventívnu i represívnu úlohu trestného práva. Podľa nášho názoru, spoloč-
ným znakom latentnej kriminality je skutočnosť, že orgány zabezpečujúce 
úlohy na úseku kontroly kriminality o nich nevedia a objektívne nemôžu 
na ne adekvátne reagovať. Za rozhodujúce kritérium pre začlenenie spá-
chaného trestného činu do  kategórie latentnej kriminality je potrebné 
považovať povahu prekážky, ktorá existuje a bráni jeho poznaniu. Inými 
slovami, je to tá časť skutočne páchanej a spáchanej trestnej činnosti, kto-
rá z rôznych dôvodov zostáva pre poznávajúce subjekty neznáma a nie je 
preto štatisticky registrovaná. Jej objem ako celok, alebo špecificky k jed-
notlivým druhom trestných činov, je možné na základe rôznych symptó-
mov len odhadovať.

Zistiť skutočný stav a štruktúru všetkých kriminálnych aktivít, ktorými 
boli porušené trestnoprávne normy, za ktoré by mala byť, ako právny ná-
sledok, uložená trestná sankcia, nie je vzhľadom na  existenciu latentnej 
kriminality páchanej v komunitách v súčasnosti možné. Je totiž veľmi zlo-
žité vypracovať exaktné metódy, ktorými je možné dospieť k zisteniu kvan-
titatívneho podielu latentnej kriminality na celkovej kriminalite a vo vnútri 
jednotlivých kategórií kriminality – miera, doba a podmienky a príčiny a 
latencie a pod.

Tieto skutočnosti ako keby samé vyvolávajú potrebu hľadať odpovede 
na otázku: „Čo spôsobuje vznik a existenciu latencie trestných činov pá-
chaných v komunitách?“ Pri hľadaní odpovedí na uvedenú otázku je mož-
né dospieť k poznaniu, z ktorého vyplýva, že proces odhaľovania trestných 
činov páchaných v komunitách prebieha za konfliktnej situácie. Tá sťažuje 
zistenie samotnej existencie udalosti – trestného činu. 

Z výsledkov realizovanej výskumnej sondy vyplýva, že konfliktnú 
situáciu, v ktorých sú realizované procesy kriminálno-policajného po-
znania (spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť a vyšetrova-
nie), napríklad odhaľovanie, predovšetkým ovplyvňuje: 

- nízka úroveň právneho vedomia osôb žijúcich v  komunitách (čle-
nov),

- akceptácia členov komunít historických tradícií, zvykov a pravidiel, 
ktoré sú určované a presadzované subjektmi trestných činov,
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- účelové vytváranie rôznych foriem závislosti členov komunít vo 
vzťahu ku komunite a  najmä vo vzťahu dominantných osobností 
v komunitách,

- cieľavedomé vytváranie kást (kastovanie) z členov komunít, 

- rozpor medzi rozsahom, kvalitou aktivít, ktoré vyvíja páchateľ v pro-
cese páchania trestného činu, v jeho jednotlivých štádiách,

- aktivitami, ktoré môžu realizovať príslušníci polície (subjekty odhaľo-
vania),

- právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi páchateľom a príslušníkmi po-
lície, ktorí sa podieľajú na odhaľovaní; ktoré vymedzujú práva a po-
vinnosti oboch strán pri realizácii trestnej činnosti a pod. 

Vo vzťahu k aktivitám, ktoré účelovo realizujú subjekty trestných 
činov v komunitách je možné uviesť, že:

• subjekty trestných činov pri realizácii vytýčených cieľov žiadne zá-
kony ani limity neuznávajú; ich aktivity sú utajené (konšpiratívne) 
nielen pred verejnosťou, ale aj pred príslušníkmi polície,

• kriminálne aktivity v komunitách sú vykonávané v čase a priestore, 
v ktorom sa nenachádzajú príslušníci polície,

• pri riešení úloh, ktoré sú spojené s odhaľovaním trestného činu, par-
ticipujú páchatelia trestného činu (priamo, resp. sprostredkovane),

• informácie o  aktivitách príslušníkov polície vyvolávajú reakciu zo 
strany páchateľov, ktorej cieľom je utajiť odraz kriminálnych aktivít, 
ktoré spôsobili v procese páchania trestného činu, resp. páchatelia 
ich realizujú za účelom paralyzovania účinnosti opatrení operatív-
nych orgánov,

• páchatelia trestných činov, v procese prípravy a páchania trestných 
činov, využívajú stále častejšie a  v  širšom rozsahu moderné tech-
nické prostriedky, nezriedka natoľko kvalitatívne nové, že im umož-
ňujú efektívne páchať a účinne zastierať trestnú činnosť, ktorá bola 
doposiaľ málo frekventovaná alebo sa doposiaľ vôbec nevyskytova-
la; rast profesionálnej úrovne páchateľov je zrejmý; (dopravné pro-
striedky, spojovacie prostriedky, výpočtovú techniku, kopírovacie za-
riadenia a iné),

• profesionálna úroveň páchateľov sa premieta aj v samotnej raciona-
lizácii organizácie a riadenia v procese páchania a utajovania trest-
nej činnosti, osobitne sa to premieta pri operatívnom a strategickom 
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reagovaní pri zneužívaní vzniknutých situácii v spoločnosti na nee-
tickú, nemorálnu a osobitne protiprávnu obhajobu,

• na riešenie určitých kriminálnych aktivít sú najatí odborníci, ktorí ne-
poznajú ciele svojej práce, poskytujú kriminálnym subjektom služ-
by (poradenstvo, informácie), umožňujúce kvalifikovanejšie a ľahšie 
postupy pri páchaní trestných činov,

• vzhľadom na miesto, čas, kde, resp. kedy dochádza k  trestnej čin-
nosti a k jej subjektom neexistujú svedkovia; uvedenú situáciu pá-
chatelia mnohokrát ovplyvňujú tým, že napríklad do  trestnej čin-
nosti angažujú svojich podriadených (resp. tzv. „biele kone“),

• veľmi cieľavedome a systematicky vytvárajú u svojich podriadených 
stav určitej závislosti (napríklad korumpovaním, vydieraním, zastra-
šovaním a pod.), 

• do  páchania trestnej činnosti zapájajú páchatelia aj iné subjekty 
– firmy, organizácie (aj v zahraničí), čím výrazne sťažujú odhalenie 
a následne dokazovanie trestných činov,

• páchatelia využívajú korupciu ako prostriedok na presadenie svo-
jich zámerov, napríklad na zabránenie  realizovania objektívnej kon-
troly, prípadne nerušeného procesu odhaľovania trestných činov, 
a to aj zo strany operatívnych pracovníkov a pod.,

• dôkladná príprava, premyslený postup páchateľov pri dokonaní 
trestného činu a ich kriminálna skúsenosť spôsobuje, že trestný čin 
je ťažko odhaliteľný, a pod.

Vo vzťahu k  obetiam trestných činov v  komunitách je možné 
uviesť, že obete:

• akceptujú svoju pozíciu v komunitách, akceptujú tradície presadzo-
vané v komunitách,

• neuvedomujú si svoju pozíciu a rolu v systéme páchania trestných 
činov (obete),

• poznajú právnu a ekonomickú silu subjektov trestných činov, obá-
vajú sa vykonanej pomsty (psychická, fyzická, ekonomická) zo strany 
subjektov trestných činov, 

• v prípade spolupráce s políciou obávajú sa odsúdenia zo strany čle-
nov komunity, 

• nepoznajú východiská zo vzniknutej spoločenskej a kriminálnej si-
tuácie, v ktorej sa nachádzajú,
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• nerešpektujú v požadovanom rozsahu platný a účinný právny po-
riadok presadzovaný štátom,

• nedôverujú v akcieschopnosť polície a iných orgánov štátnej sprá-
vy, ktoré participujú pri zabezpečovaní ochrany práva,

• akceptujú svoju kriminálnu závislosť, ktorú účelovo vytvárajú sub-
jekty (páchatelia) trestných činov (napríklad aj ich zapojením do kri-
minálnych aktivít a pod.), 

• sú závislí od príjmov z trestnej činnosti (páchať trestné činy sa vyplá-
ca), a pod.

Vo vzťahu k  aktivitám, ktoré účelovo realizujú príslušníci polície 
(orgány štátnej správy) v komunitách je možné uviesť, že tí:

• môžu plniť úlohy na  úseku odhaľovania len v  súlade a  v  rozsahu, 
ktoré sú stanovené (limitované, regulované) v zákone; uvedené limi-
ty sú známe subjektom (páchateľom) trestných činov, táto skutoč-
nosť je využívaná páchateľmi pri svojej neetickej a nemorálnej ob-
hajobe,

• nie sú schopní v požadovanom rozsahu využívať dispozíciu svojich 
kompetencií (osobitne pri vytváraní a využívaní informačných sietí),

• sú pracovne vyťažení plnením úloh, ktoré súvisia s riešením nápadu 
trestných činov (k plneniu týchto úloh sú motivovaní členmi z majorit-
nej spoločnosti),

• neuvedomujú si vyvíjajúcu sa spoločenskú závažnosť tejto trestnej 
činnosti, 

• majú predsudky (konkrétne) pri rozvíjaní komunikácie s členmi ko-
munít,

• nie sú priamo zainteresovaní do riešenia existujúceho spoločenské-
ho a kriminálneho problému, ktorý sa nepriaznivo vyvíja v komuni-
tách,

• vzhľadom na nezistené objektívne a subjektívne podmienky krimi-
nality v  komunitách neeliminujú vytváranie podmienok na  jej la-
tentnosť, 

• v súlade s existujúcou potrebou nie sú adekvátne pripravovaní pre 
výkon služby v komunitách a pod.
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Vo vzťahu k  aktivitám, ktoré realizuje majoritná spoločnosť je 
možné zistiť, že:

• pre túto spoločnosť téma trestnej činnosti v komunitách nepredsta-
vuje problém,

• občania majoritnej spoločnosti, aj na základe historických predsud-
kov, nevnímajú rozsah ujmy, ktorá je spôsobená obetiam trestných 
činov v komunitách,

• občania majoritnej spoločnosti majú konkrétne predsudky pri roz-
víjaní komunikácie s členmi komunít,

• občania majoritnej spoločnosti nevytvárajú systémové opatrenia, 
ktorými je možné dosiahnuť adekvátne výsledky a efekty pri elimi-
nácii kriminálnych aktivít v komunitách, a pod.

Zovšeobecnením uvedeného poznania je možné vysloviť záver, že za-
krývanie, zahladzovanie trestnej činnosti v komunitách sťažuje a mnoho-
krát i znemožňuje jej odhalenie, čo má vplyv na rast miery latencie. Pro-
cesy kriminálno-policajného poznania majú nezastupiteľnú funkčnú 
pozíciu pri odhaľovaní latentných trestných činov, predovšetkým ak 
sú páchateľmi alebo inými zainteresovaným osobami zámerne zakrý-
vané.

3 Oprávnený záujem polície o obete kriminálnych aktivít  
v komunitách

Aktuálnosť a kvalita účelového oprávneného poznania určitých osôb 
výrazne ovplyvňuje účinnosť a efektivitu policajného konania. Z tohto dô-
vodu, delegované úlohy a  funkcionalita procesov policajného konania, 
ako keby samé vyvolávali oprávnený záujem u príslušníkov polície o určité 
osoby. V Slovenskej republike, v ktorej sú rešpektované princípy práva, de-
mokracie, slobody a humanizmu, je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia 
zaručená. Obmedziť ju možno iba v  prípadoch ustanovených zákonom 
(Základná listina práv a slobôd, Ústava). Charakter účelovej realizácie pro-
cesov policajného konania, ktorej objektom sú určité osoby predpokladá 
prelomenie tohto základného práva. Pri zdôvodňovaní aplikácie policaj-
ných opatrení a  úkonov vo vzťahu k  určitým, resp. konkrétnym osobám 
sú využívané rôzne kritériá, ktoré majú heterogénny charakter. Rešpektu-
júc potreby účelovej realizácie procesov policajného konania (pre jej teóriu 
a prax), je z týchto kritérií vhodné vymedziť tie, ktoré vykazujú určitú rele-
vanciu vo vzťahu práve k týmto činnostiam. 

V  policajnej praxi je účelovo zavedená kategória, oprávnený záujem 
– záujmová osoba (oprávnený záujem o  osobu). Oprávnený záujem 
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o osobu tvorí účelovo vytvorený sumár kritérií (dôvodov) všeobecné-
ho a konkrétneho charakteru, ktorý využívajú príslušníci polície pri 
zdôvodňovaní účelovej realizácie procesov (opatrenia, úkony), a to vo 
vzťahu k  určitej skupine osôb, ku konkrétnym osobám, alebo iným 
objektom. 

Príslušníci polície pri zdôvodnení oprávneného záujmu obligatórne vy-
užívajú kritériá (kritérium), ktoré majú všeobecný normatívny charakter. 
Tieto kritériá sú deklaratórne vymedzené v právnych normách, ktoré vy-
medzujú právnu reguláciu realizácie procesov policajného konania (nor-
matívne kritériá, napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z.). Príslušníci polície ich ak-
ceptáciou určujú predovšetkým právny status týchto objektov. Napríklad 
záujmovými osobami vo vzťahu k účelovej realizácii procesov policajného 
konania sú:

• občania,

• obete trestných činov,

• potenciálni páchatelia trestných činov:

- osoby podozrivé z páchania trestného činu (príprava, pokus, ná-
vod, pomoc, spolupáchateľ, dokonanie),

- osoby obvinené, obžalované zo spáchania trestného činu,

- vo výkone väzby,

• osoby s  kriminálnou minulosťou – právoplatne odsúdené za  spá-
chaný trestný čin (podmienečne, nepodmienečne):

- s jednorazovou kriminálnou minulosťou,

- recidivisti, 

- nenastúpili do výkonu trestu, 

- vo výkone trestu, 

- prepustení z výkonu trestu,

- a iné kategórie.

Význam tejto klasifikačnej kategorizácie záujmových osôb predovšet-
kým vyplýva z ich pozičnej roly, ktorá má konkrétny vzťah k plneniu poli-
cajných úloh. Účelovým zjednodušením tejto kategorizácie je možné záuj-
mové osoby klasifikovať do dvoch skupín:

1. skupina – osoby , ktoré pri realizácii procesov policajného konania 
kooperujú s príslušníkmi polície,
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2. skupina – osoby, ktoré je potrebné účelovo realizovanými procesmi 
policajného konania poznávať, kontrolovať, eliminovať ich aktivity 
a pod.

Touto klasifikačnou štrukturalizáciou sú zvýraznené predovšetkým sle-
dované preventívne funkcie procesov policajného konania a to vo vzťahu 
ku konkrétnym záujmovým osobám. Na  druhej strane je však potrebné 
zdôrazniť, že táto klasifikácia vytvára predpoklady aj pre využitie represie, 
a to vo vzťahu k týmto osobám. 

Oprávnený záujem polície o občana 

Analýzou týchto úvah je možné uviesť, že účelovo realizované procesy 
policajného konania je možné posudzovať aj ako službu, poslanie, predo-
všetkým pri zabezpečovaní ochrany práv a  slobôd občanov, ich životov, 
zdravia a majetku a pod. Z uvedeného vyplýva, že v štrukturálnej realizácii 
týchto procesov má občan, člen komunity, konkrétny status, ktorý sú po-
vinní príslušníci polície rešpektovať. 

Prax potvrdzuje, že občan vo vzťahu ku kriminalite nesmie byť apatický 
(pasívny). Je nevhodné, ak je registrovaná situácia, v ktorej občan, ako keby 
toleroval kriminalitu, dokonca naučil sa paralelne s ňou žiť (zámerne nie je 
použitá formulácia „tolerancia trestného činu“). Registrované prejavy jeho 
apatie vo vzťahu ku kriminalite (v mnohých prípadoch podvedomá apatia) 
sú spoločensky mimoriadne závažné. Ako príklad je možné uviesť rešpek-
tovanie a schvaľovanie výskytu „samojustície" a iných protiprávnych prí-
stupov a nežiaducich postupov pri kvázi „riešení“ otázok súvisiacich so za-
bezpečovaním kontroly kriminality. 

Medzi základné predpoklady účinného a  efektívneho koordinované-
ho plnenia úloh je možné zaradiť vzájomné poznanie a budovanie dôve-
ry subjektov, ktoré sa rozhodli plniť spoločný cieľ. Príslušníci polície plnia 
delegované úlohy v koordinácii s celým radom subjektov. Z hľadiska za-
bezpečenia funkcionality procesov policajného konania sú predovšetkým 
povinní permanentne vytvárať vhodné podmienky pre koordináciu s ob-
čanom. Z praktických skúseností vyplýva, že realizáciou týchto procesov 
nie sú dosahované požadované výsledky a efekty, ak táto činnosť nie je 
občanom akceptovaná. Zjednodušene povedané, ak príslušníci polície ne-
majú na úseku hospodárstva, v médiách a vôbec v celej spoločnosti dosta-
tok partnerov, ktorým ide tiež o bezpečné a civilizované spolužitie, a ktorí 
sú ochotní pre to niečo urobiť. 

Z  empirického poznania vyplýva, že úroveň koordinácie príslušníkov 
polície s  občanom (verejnosťou) výrazne determinuje podmienky pre 
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aplikáciu preventívnych opatrení na úseku kontroly kriminality. Z  týchto 
dôvodov sa pre takéto spolupôsobenie musia permanentne nachádzať 
vhodné organizačné formy na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Preto je dôležité, aby príslušníci polície boli „blízko“ pri občanom, aby ich 
občania „videli“, aby mali pocit istoty, a aby im boli pomocníkom a rad-
com v krízových situáciách. Príslušníci polície musia preukázať, že sú pre 
nich zásadne dosiahnuteľní. Potom môžu počítať s  tým, že im občania 
budú svojou všímavosťou a svojimi informáciami pomáhať pri zabezpečo-
vaní kontroly kriminality.

Príslušníci polície účelovou realizáciou procesov plnia úlohy v  pro-
spech spoločnosti, to znamená aj občana, ktorý je členom komunity. Sys-
tematickou, cieľavedomou a účelovou činnosťou slúžia a chránia občana, 
jeho práva a  oprávnené záujmy. Úsilie príslušníkov polície je orientova-
né na postupné vytváranie širokej sociálnej bázy, a to v súlade s plnením 
úloh na úseku kontroly kriminality. Pritom musia akceptovať, že kontrola 
kriminality predpokladá komplexné riešenia, ktoré umožňujú eliminovať 
negatívne dôsledky späté s páchaním trestných činov. Komplexný prístup 
pri riešení kontroly kriminality zahŕňa celý rad činiteľov. Medzi základné 
patrí aj koordinovanosť postupov všetkých subjektov, tvoriacich systém 
kontroly, za  využitia ich dispozičných metód, prostriedkov a  foriem, ďa-
lej vzájomné prepojenie ekonomických, politických, sociálnych, právnych, 
kultúrnych a  iných opatrení. Z  uvedeného vyplýva, že v  praxi je spolu 
s občanmi potrebné zamerať sa na cieľavedomé, diferencované pôsobe-
nie do všetkých oblastí spoločenského života, v nadväznosti na poznané 
príčiny a podmienky kriminality páchanej v komunitách. V tomto zmysle, 
otázky súvisiace s kriminalitou je potrebné riešiť nielen z pohľadu trestné-
ho práva a  kriminológie, ale taktiež ako problém sociologický, politický, 
psychologický, pedagogický a v neposlednom rade aj ako problém poli-
cajný (eliminovať kriminálne aktivity). K  realizácii uvedených požiadaviek 
je však potrebné vytvoriť zodpovedajúce podmienky, napríklad odstrániť 
medzery v pôsobení subjektov daného systému, zdokonaliť poznanie sta-
vu, štruktúry a dynamiky kriminality, zaistiť riadenie a koordináciu prísluš-
níkov polície s občanmi, vzájomnú informovanosť týchto subjektov a pod. 
V súčasnej dobe, v týchto intenciách, pri účelovej realizácii procesov poli-
cajného konania vo vzťahu k ochrane obetí kriminálnych aktivít v komuni-
tách, zohrávajú práve tieto požiadavky nezastupiteľnú rolu a funkciu.

Príslušníci polície sú povinní motivovať občana k  spoločnému plne-
niu úloh na úseku kontroly kriminality. Pre túto činnosť občana získava-
jú svojim nekompromisným, cieľavedomým postojom ku kriminalite, kto-
rý sa musí adekvátne odrážať v  dosahovaných výstupoch – výsledkoch 
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a efektoch. Príslušníci polície občana, ktorý žije v komunite, objektívne in-
formujú o kriminálnej realite a o problémoch tejto reality. Kriminálnu reali-
tu vytvárajú protispoločenské aktivity, ako aj aktivity, ktorými je ich možné 
eliminovať a pod.

Úsilie príslušníkov polície pri zabezpečovaní kontroly kriminality je 
v prvom rade zamerané na vytváranie predpokladov pre aplikáciu preven-
tívnych opatrení. Aj napriek oprávnenému záujmu spoločnosti o, čo naj-
širší rozvoj prevencie, je pri riešení úloh potrebné diferencovať jej rozsah, 
metódy a formy. V komunitách je potrebné nachádzať preventívne mož-
nosti. Presadzovať ich v rôznych sociálnych činnostiach. O týchto skutoč-
nostiach je potrebné občana informovať. Z týchto dôvodov musia byť po-
žiadavky, postoje a názory občana na realizáciu procesov, činnosť polície 
a jednotlivých príslušníkov, predmetom permanentnej evalvácie.

Jedným zo základných predpokladov úspešného riešenia úloh, predo-
všetkým v oblasti kontroly kriminality, je zaistenie požiadaviek neodvrat-
nosti trestného postihu. To znamená, rýchle a úplné objasnenie trestného 
činu, zabezpečenie, aby každý páchateľ niesol za svoje kriminálne aktivity 
zákonnú zodpovednosť. Aj z týchto dôvodov sú príslušníci polície povinní 
zvyšovať účinnosť a  efektivitu procesov. Prax potvrdzuje, že tieto požia-
davky je možné dosiahnuť aj zapojením osôb do cieľavedomej a systema-
tickej kooperácie. 

Domnievame sa, že týmito konštatáciami sú v  dostatočnom rozsahu 
zvýraznené nielen konkrétne dôvody záujmu, ale aj potreba účelovej reali-
zácie procesov policajného konania vo vzťahu k občanovi.

Oprávnený záujem o obete kriminálnych aktivít

Obeť kriminálnych aktivít zohráva dôležitú rolu v genéze spáchaných 
a páchaných trestných činov (kriminality). Príslušníci polície pomerne frek-
ventovane využívajú viktimologické poznanie, a to nielen v prevencii, ale 
aj pri odhaľovaní a dokazovaní trestných činov. V systéme realizácie proce-
sov policajného konania, obete kriminálnych aktivít tvoria špecifickú ka-
tegóriu osôb oprávneného policajného záujmu. Obeť kriminálnych aktivít 
v komunitách je konkrétna fyzická osoba, ktorá môže utrpieť alebo už utr-
pela v súvislosti so spáchaným trestným činom ujmu na svojich subjektív-
nych právach. Kľúčovými pojmovými znakmi v tomto vymedzení sú fyzic-
ká osoba, potenciálna a reálna ujma, ktorá jej vznikla v súvislosti s trestným 
činom. Táto realita vyplýva z existujúceho právneho stavu, pretože obete 
sú v trestnoprávnom zmysle vymedzené len u niektorých skutkových pod-
stát trestných činov, v ktorých objektom sú hodnoty osobnej povahy. 
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Na základe praktických skúseností, je možné označiť ochranu obetí kri-
minálnych aktivít v komunitách za spoločenský problém, ktorému je po-
trené aj zo strany príslušníkov polície venovať náležitú pozornosť. Ak je 
to možné, je potrebné, aby príslušníci polície svoju pozornosť zamerali aj 
na zamedzovanie vzniku ujmy, odstraňovanie príčin a podmienok pácha-
nia trestných činov, ktorých potenciálnou obeťou je fyzická osoba žijúca 
v komunite.

Povinnosťou príslušníkov polície je poskytnúť obetiam všemožnú pod-
poru a zabrániť ich sekundárnej viktimizácii. Významnou cestou k tomuto 
je aj realizované cieľavedomé a systematické kriminálno-policajné pozná-
vanie a snaha zamedziť opakovaným úkonom, ktoré sú pre obete veľmi 
zaťažujúce.

Poznávanie a preverovanie informácií o obetiach trestných činov v kon-
krétnych prípadoch prispieva pri naplňovaní účelu procesov policajného 
konania. Na základe výstupov z výskumnej sondy sme nadobudli presved-
čenie, že príslušníci polície sa pri tejto činnosti zameriavajú predovšetkým 
na zistenie účasti obete: 

• na vzniku a priebehu kriminálnej aktivity (obeť úkladnej vraždy, úno-
su, hrubého nátlaku, znásilnenia, podvodu, ... ),

• na  zamedzovaní, predchádzaní, odhaľovaní trestných činov a  zis-
ťovaní ich páchateľov (obeť trestných činov sexuálneho zneužívania, 
detskej pornografie, úžery, ...),

• na plnení ďalších úloh (ublíženia na zdraví, podvodu, ... ) a pod. 

Z praktického poznania vyplýva, že správanie obete pred, v priebehu 
a po spáchaní trestného činu, často ovplyvňuje aj jej správanie v proce-
se odhaľovania a dokazovania. Pri účelovej realizácii procesov policajného 
konania má osobitný význam zistenie vzťahu obete k páchateľovi. Týmto 
poznaním príslušníci polície v mnohých prípadoch upresňujú:

• spôsob spáchania trestného činu a identitu jeho páchateľa,

• motív, účel a ciele kriminálnych aktivít,

• znaky charakterizujúce konanie páchateľa v štádiu prípravy, doko-
nania a po odchode z miesta trestného činu,

• vzťah páchateľa k iným členom komunity a pod.

Vzťah medzi obeťou a páchateľom sa premieta do ochoty obete ozna-
movať trestný čin a  spolupracovať s  príslušníkmi polície (orgánmi činný-
mi v  trestnom konaní), ako aj do  vierohodnosti jej svedeckej výpovede. 
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V danej súvislosti je nutné zdôrazniť, že skúmanie týchto viktimologických 
aspektov v procese policajného konania má mimoriadny význam pri prijí-
maní opatrení, ktorými je zabezpečovaná ochrana a pomoc obetiam trest-
ného činu. Z hľadiska potrieb sa pre policjanú prax javí ako vhodné obete 
trestných činov klasifikovať podľa:

• veku a pohlavia – maloleté, mladistvé, dospelé osoby; ženy, muži,

• spôsobenia ujmy – potenciálne obete a obete, ktorým bola spôsobená 
ujma,

• vzťahu obete k páchateľovi – rodinný, skupinový, pedagogický, pra-
covný, náboženský, politický, teritoriálny, nacionálny, štátny, medziná-
rodný, iný,

• obavy obete – z pomsty páchateľa, reakcie sociálneho okolia, media-
lizácie, z nutnej potreby osobnej účasti na dokazovaní,

• vzťahu obete k operatívnym pracovníkom, orgánom činným v trest-
nom konaní – ich akcieschopnosť,

• vzťahu obete k štátnym inštitúciám a k právu,

• dôveryhodnosti obete – vyskytujú sa obete, ktoré vedome uvádzajú 
nepravdivé výpovede,

• právnej pozície obete v rámci trestného konania – oznamovateľ, sve-
dok, a pod.

Príslušníci polície sú si pri plnení úloh povinní uvedomiť, že osobná 
účasť na  vykonávaných policajných úkonoch je pre obete kriminálnych 
aktivít páchaných v komunitách veľmi náročná a spravidla aj nepríjemná. 
Túto skutočnosť uvádzame aj napriek tomu, že sme si vedomí, že len v oje-
dinelých prípadoch obeť týchto aktivít je ochotná túto záťaž podstúpiť, 
a tak prispieť k spravodlivému výkonu trestnej justície a k potrestaniu pá-
chateľa. 

Záver

Uvedomujeme si, že aj v našom vystúpení na tejto konferencii je celý 
rad neukončených odpovedí. Podľa nášho názoru, jedná odpoveď je však 
komplexne sformulovaná. Z  jej obsahu vyplýva, že problém, ktorý je vy-
medzený v názve tohto príspevku je potrebné poznávať a vysvetľovať (po-
treba praxe a teórie). Aj napriek existujúcim prekážkam, s ktorými sa v pro-
cese aplikovaného výskumu stretneme, akceptujeme, že tento problém 
je poznateľný. Sme presvedčení, že spoločným úsilím, aj s účastníkmi tej-
to konferencie, sa nám podarí aplikovaný výskum, ktorého objektom je 
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participácia polície pri ochrane obetí kriminálnych aktivít v komunitách, 
úspešne zavŕšiť. 
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Abstract
In the course of the pilot of our Hungarian Peacemaking Circles research, we 
focused on four cases that could have ended in the traditional way, i.e. in penal 
procedure. We examined the advantages/disadvantages of using the peace-
making circle method in these cases. The perpetrators were young adults, mi-
nors and children, which highlights how important using the method and in-
volving the community may have with respect to offenders of this age group. 
The cases included deterioration, theft at a dormitory and battery and depri-
ving a person of personal freedom during a school fight. The success of the ca-
ses has highlighted the manifold and versatile application of the peacemaking 
circle, as well as the wide scope of cases where its use may be important for 
resolving local problems as well, beyond interpersonal conflicts. 

Key words
Peacemaking circle, Pilot, Community, Mediation, Principle of equality

Abstrakt
V  priebehu pilotného projektu vytvárania špeciálnych komunít v  Maďarsku 
a nasledujúceho výskumu v danej oblasti, sme sa zamerali na štyri trestné prí-
pady, ktoré sa skončili tradičným spôsobom v trestnom konaní. Skúmali sme 
výhody/nevýhody metódy vytvárania zmierovacieho dialógu v daných prípa-
doch. Páchatelia boli mladí dospelí, mladiství a deti, a teda okruh páchateľov, 
u ktorých sa zdôrazňuje, aké je dôležité ich zapojenie do komunity. Prípady, 
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ktoré boli skúmané, boli najmä poškodenia majetku či krádeže a útoky v rámci 
školskej bitky. Úspech v rámci daných prípadov vymedzil využitie vytvárania 
špeciálnych komunít obetí a páchateľov trestných činov aj do iných oblastí rie-
šenia medziľudských konfliktov. 

Kľúčové slová
komunitný kruh, pilotný projekt, mediácia, komunity, princíp rovnosti

In Hungary mediation in criminal cases has been allowed as of 1 Jan-
uary 2007. There are legislative limits to mediation: the regulations stipu-
late that it can only be used in crimes punishable with imprisonment of 
no more than five years, in offences against the person, property or traf-
fic offences. Mediation between the parties is conducted by a profession-
al mediator who, beside the prosecutor, is another key for the success of 
the mediation process. Although the scope of mediation is relatively lim-
ited, the past years have shown significant success, which is demonstrat-
ed partly by the increasing number of cases and partly by the high level 
(close to 100%) of satisfaction among the parties involved, and also by the 
increasing level of acceptance and initiations on the part of the competent 
authorities, especially the prosecutor’s offices. 

The uniqueness of the peacemaking circle as a new restorative method 
lies in facilitating reconciliation between the parties, ensuring compensa-
tion for the victim, as well as promoting the reintegration of the offender. 
It is particularly distinctive in that it allows the involvement of “victims”, 
interpreted in a broader sense, in the process of justice, thus fostering rec-
onciliation on community level, the reinforcement of community, as well 
as the (re)integration of the offender.

The circles allow those involved to share their opinions, express their 
desires, feelings, fears and acknowledge their mistakes. This method for 
searching for the truth is completely foreign to traditional justice. None of 
the elements of the ceremony itself – opening and closing the circle, the 
talking piece, the facilitator who does not control but may interfere, taking 
responsibility and joint decision-making – can be found in the justice sys-
tem today. (Pranis et al., 2003)

In the course of the research in Hungary, we focused on four cases that 
could have ended in the traditional way, i.e. in penal procedure. We ex-
amined the advantages/disadvantages of using the peacemaking circle 
method in these cases. The perpetrators were young adults, minors and 
children, which highlights how important using the method and involving 
the community may have with respect to offenders of this age group. The 
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cases included deterioration, theft at a dormitory and battery and depriv-
ing a person of personal freedom during a school fight. 

The acts would have been punishable with imprisonment of a relative-
ly short duration, up to one or two years. For this reason it was possible to 
use diversion, the tool of which would have been mediation under ordi-
nary circumstances. The mediator-probation officers, however, sensed the 
community nature of the cases, i.e. the fact that the acts affected the wider 
community as well, beyond the direct victims. There is no doubt that the 
peacemaking circle was a more adequate method to use than traditional 
penal procedure – the circle method was an excellent choice in the giv-
en cases. The parties had the opportunity to speak about their feelings 
and the harms they suffered, the offenders were given the chance to di-
rectly express their regret towards the victims. In each case victims were 
members of the community: the Down Foundation, dormitory, school, the 
community of a village, an ethnic group. In one case offenders included 
juveniles ho are not punishable according to the stipulations of section 
22, point a) of the Criminal Code, which excludes them from the tradition-
al penal procedures, so they are not in a position to take responsibility for 
their acts. The two processes enfolding during a peacemaking circle (ex-
pression of emotions, regret/apology) provided an opportunity for those 
involved that would not have been available neither in mediation, nor in 
traditional penal tools. 

The Hungarian legal regulations prescribe that the only people who 
can take part in the mediation process are the parties directly involved, 
two supporters each, and their legal representatives. Therefore reconcil-
iation is not possible for a wider circle of victims (including family mem-
bers, relatives, neighbours and community members). It remains a ques-
tion if during mediation the offenders had been able to see any of the pain 
that they had inflicted, and if those more broadly affected by the act (for 
instance, youth with Down syndrome and the school community) could 
have found relief. 

Possibilities of Peacemaking Circles in Hungary
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Four case studies

1. Deterioration

1.1. Description of the case

 On 27 March, 2012, in the evening hours, two offenders deteriorated 
five posters belonging to a  Foundation representing people with Down 
syndrome (hereinafter referred to as Foundation), which were exhibited 
on a square in front of a shopping centre: they scribbled on them using 
ball point pens, wrote words on them, one of them drew a swastika. Based 
on the recording of the surveillance cameras, offenders were caught on 
the spot. The following day the president of the Foundation found out 
about the deterioration, wanted to report the case to the police but he was 
told that investigation had already been started ex officio. The offenders 
brought up in defense that they were under the influence of alcohol and 
because of the light conditions they could not see the photos well, they did 
not know they depicted people with disability. They admitted to some of 
the deterioration. 

1.2. Classification of the case

Suspects caused a damage amounting to HUF 150,000, as the tip of the 
pen scratched the pictures, thus making them unfit for further use. 

The suspects with their conduct committed misdemeanour causing 
minor damage on one count, which falls under section 324 subsection (1) 
of the Criminal Code and is governed under and punished by subsection 
(2) point a., which they committed, according to section (20) subsection 
(3) of the Criminal Code, as joint participants.

The legal facts according to the Criminal Code:

324. § (1) The person who causes damage by the destruction or 
deterioration of an alien property item, commits deterioration. (2) The 
punishment shall be for a misdemeanour imprisonment of up to one 
year, if a) the deterioration causes a smaller damage

According to the provisions of the Hungarian Criminal Code, the court 
could have imposed imprisonment for the action if the prosecutor had 
brought charges. 
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During the hearings the suspects gave detailed testimonies, demon-
strated regret and also initiated the referral of the case for mediation. 

Mediation is a more advantageous legal solution for the suspects than 
criminal procedure, since, as it can be seen, those involved could be pun-
ishable even with imprisonment in case of the establishment of proof, 
whereas in mediation, if parties come to an agreement and the offender 
complies with what he/she had agreed to do, then – in case of actions pun-
ishable with up to three years of imprisonment, as in the case in question 
– the prosecutor’s office terminates the procedure, provided mediation 
takes place in the prosecution phase. The prosecutor involved recognised 
well, following the hearing of the parties, that the case was appropriate for 
diversion and, based on the current legal regulations, agreed to resolving 
the case via mediation process.

In the course of the mediation process a mediator contacts the parties 
to initiate the procedure. The mediator assigned to the case correctly iden-
tified the communal nature of the case and proposed that the circle of par-
ticipants be expanded and the peacemaking circle method be used. Ac-
cording to the Hungarian legal provisions, mediation may include parties 
directly involved in the case and one supporter on each side. Here the di-
rectly affected plaintiff in the penal procedure was the Foundation that ex-
hibited the posters and its representative would have participated in the 
mediation process. The mediator, however, suggested the involvement of 
those youngsters, as well as their parents, who were depicted in the pic-
tures, the deterioration of which had direct impact on them and seriously 
affected them emotionally. Thus the mediator expanded the circle of par-
ticipants, which was allowed for in the pilot project. Additional participants 
included: a passerby that became very fond of the exhibition and passed by 
it whenever he could; a probation officer mediator; as well as “community 
plaintiff”, who was present because of the use of symbols.

1.3. The experiences of the circle – Agreement

The peacemaking circle turned out to be an excellent choice in this 
case. The parties had the chance to speak about their emotions and the 
harms they suffered, offenders had the chance to directly express regret to 
the victims. Both processes (expression of emotions, regret – seeking apol-
ogy) provided an opportunity for those involved, which would not have 
been provided neither in mediation, nor in tradition penal measures. 

The open and powerful expression of emotions implied the possibility 
of genuine reconciliation/forgiving later on, as well as relief for the parties. 
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A part of the agreement included compensation for the damage and 
stipulated that the offenders shall pay it in one instalment. The other part 
prescribed that offenders give a talk during the upcoming university se-
mester about what they had done and what they have learned of the case, 
whom they hurt with their actions and how and why, also describing the 
process they went through during the peacemaking circle, as well as the 
thoughts and feelings they have had since the event. (Offenders did in-
deed give this talk on 30 October 2012 at a university seminar, which was 
attended by the Foundation’s representatives. Thus they fulfilled all the re-
quirements of compensation that were laid down in the agreement.) So 
the agreement included a different kind of compensation as well beyond 
restoring the concrete, material harm, which represented a  gesture to-
ward the plaintiffs, beyond having educational character.

1.4. Community-related themes in the circle

-   community of people with disabilities and their families (instead of 
the Foundation as plaintiff as defined by criminal law),

-  raising awareness of the goals of the Foundation, as well as the dis-
ability, in the society at large,

-  acceptance of difference by the offenders and in the community – 
holding a seminar at the university.

2. Dormitory theft

2.1. Description of the case

The juvenile accused shared a room in the town’s dormitory with the 
3 minor plaintiffs in the 2010/2011 school year. The juvenile suspect has 
been purloining smaller sums, clothing items and cosmetic goods from 
the roommates on a  weekly basis for 7 months. According to the psy-
chologist the so-called impulse control disorder anomaly might be in-
volved, but this does not allow a mental disorder to be taken into con-
sideration.

2.2. Classification of the case

In this case several crimes were committed. 

The juvenile suspect with his conduct committed the  felony of con-
tinuous, serial theft on two counts in respect of a minor value  that falls 
under section 316 subsection (1) of the Criminal Code but according to 
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subsection (2) point d. it is governed under and punished by subsection 
(4) point b/1., the misdemeanour of continuous, businesslike theft on one 
count in respect of a petty offense value to the detriment of a party who 
was sharing premises with the perpetrator falls under section 316 subsec-
tion (1) but it is governed under and punished by subsection (2) expres-
sion II. point c. and h., and the misdemeanour of misuse of a document on 
six counts governed under and punished by section 277 subsection (1) of 
the Criminal Code.

The legal facts according to the Criminal Code: Section 316 (1) 
The person who takes away an alien thing from somebody else in or-
der to unlawfully appropriate it, commits theft.

(2) The punishment shall be for a misdemeanour imprisonment of 
up to two years, if the theft is committed in respect of a smaller value 
or the theft committed in respect of the value of a minor offence is 
committed.

Section 277 (1) The person who unlawfully acquires an official doc-
ument which is not or not exclusively his own, from another person 
without the latter’s consent, or destroys, damages or conceals the 
same, commits a misdemeanour, and shall be punishable with impris-
onment of up to two years.

According to the provisions of the Criminal Code, this act could have 
been punishable even with imprisonment in case the prosecutor brings 
charges. The suspect has pleaded guilty for the crimes imputed to her and 
asked for penal mediation to be conducted, since she intends to compen-
sate the damage of the plaintiffs and wishes to redeem the grievances 
caused. All the plaintiffs agreed to the penal mediation. 

After hearing the parties, the prosecutor in charge recognised correctly 
that the case is suitable for diversion and agreed to settle the case using 
penal mediation, which is possible according to the current regulations.

The mediator in charge with the case sensed the communal character 
of the case and suggested expanding the circle of participants, respec-
tively using the peacemaking circle method. According to the Hungarian 
legal regulations the parties directly concerned, plus a supporter of each 
party, can take part in penal mediation. In this penal procedure the parties 
directly harmed were the students from whom the perpetrator has stolen. 
The mediator, on the other hand, has initiated that those young people 
and their parents, who were affected emotionally by the case, also partic-
ipate in the session on the behalf of the dormitory, i.e., the facilitator has 
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enlarged the circle of participants. This was a measure that the pilot pro-
ject allowed for.

2.3. The experiences of the circle – Agreement

The juvenile offender has admitted responsibility and apologised to 
the plaintiffs. As further reparation, together with her legal representatives 
they undertook to pay the reparations as follow:

For plaintiff 1. HUF 24.000

For plaintiff 2. HUF 45.000 in 3 instalments (HUF 15,000 each)

For plaintiff 3. HUF 500.

The offender and her legal representatives have additionally com-
mitted to continue to make use of the support of the expert (psycholo-
gist). 

The offender and her legal representative has committed to compen-
sating the parties harmed for the material damage, while the repair of the 
psychological damage was addressed through the discussion itself. Addi-
tionally the offender has committed to continuing to use the support of 
the psychologist.  

The offender has settled everything with the plaintiffs according to the 
agreement and has notified the mediator on time about this. The offend-
er later told the mediator that the discussion and being able to take the 
blame in front of the other girls has helped her a lot and it contributed to 
her coming to terms with what has happened. 

Meetings with the psychologist did not continue, however, because 
of the decision of the offender and her parent. Since the offender volun-
teered to meet the psychologist and this was not the plaintiffs‘ wish, this 
did not affect the success of the process.

The procedure has been successful from the legal point of view. To what 
extent this has meant a real solution for the offender remains a question, 
however. In case psychological problems may have played a  role in the 
thefts, the assistance of the psychologist is essential. Even if the offender 
viewed the solution of the case positively, together with her parents they 
decided to transfer to another school already during the procedure.

2.4. Community-related themes in the circle

- the community of the dormitory 
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The community of the dormitory did not participate in the discussion 
of the peacemaking circle since the leadership of the school did not con-
sent to it. This has partly worked against reconciliation within the commu-
nity. On the other hand, the peaceful settlement of the case – as opposed 
to using penal instruments – became known to the members of the dor-
mitory community and it has indeed strengthened the relief and restora-
tion of trust that the community is built upon. 

3. School fight 

3.1. Description of the case

On January 31, 2012, in the break starting at 8:45 a.m., juvenile sus-
pect number 1 went into one of the classrooms of the local primary 
school, and because of an earlier dispute between his underage brother 
and the 11-year old plaintiff, he stepped up to the plaintiff without any 
preceding arguing, he grabbed his right hand and twisted his finger. As 
a result of the assault the juvenile plaintiff‘s proximal phalanges of the 
4th finger of the right hand broke, resulting in an injury healing in more 
than eight days.

After the event the juvenile suspect number 2, finding out what 
his cousin, suspect 1, did, decided to discuss the events with the plain-
tiff. Therefore, during the break after the third class on the same day, at 
around 10 a.m., juvenile suspect 2 stepped to the plaintiff who was on the 
corridor on the first floor, and without saying anything, grabbed his right 
arm with two hands and pulled the plaintiff despite his protests towards 
the toilets.

3.2. Classification of the case

Several crimes were committed in this case. 

Juvenile suspect 1 with his conduct committed on one count the fel-
ony of aggravated battery against a  defenseless person that falls under 
section 170 subsection (1) of the Criminal Code but is governed under and 
punished by subsection (3), part II, and juvenile suspect 2 on with his con-
duct committed on one count felony of depriving a person under 18 years 
of age of his personal freedom, that falls under Section 175, subsection (1)
of the Criminal Code but is governed under and punished by subsection 
(3), point e.) These felonies are punishable with imprisonment of one to 
five years. 
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The legal facts according to the Criminal Code: Section 175 (1) 
Any person who deprives another person of his personal freedom, 
commits a felony offense and shall be punishable with imprisonment 
of up to three years. (3) The punishment shall be imprisonment of up 
to five years in respect of Subsection (1), e) against a person under the 
age of eighteen. 

Section 170 (1) A person who injures the bodily integrity or health 
on another person, if the injury or illness heals within eight days, com-
mits the misdemeanour of simple battery, and shall be punishable 
with imprisonment of up to two years.(2)..., . (3) If the battery is com-
mitted against a person defenseless or unable to express his will, the 
punishment shall be for a felony imprisonment of up to five years in 
case of aggravated battery.

The severity of the case is indicated by the fact that both states of af-
fair can be punishable even with imprisonment. During the investigation 
juvenile suspects 1 and 2 have pleaded guilty of the felonies, repented 
and have requested a penal mediation unanimously with the minor plain-
tiff and his legal representative, during which the offenders committed to 
performing moral reparation. 

After hearing the parties, the prosecutor in charge recognised correctly 
that the case is suitable for diversion and agreed to settle the case using 
penal mediation, which is possible according to the current regulations.

The mediator in charge of the case sensed the communal character of 
the case and suggested expanding the circle of participants, respectively 
using the peacemaking circle method. In this penal procedure the student 
who was injured by the offenders was the plaintiff. The mediator, however, 
has proposed that the Family Support Service (családsegítő szolgálat) and 
the teachers who know the local conflict in the background of the case 
could help solving and appeasing the conflict. In other words, she has en-
larged the circle of the participants. This was a measure that the pilot pro-
ject allowed for.

3.3. The experiences of the circle – Agreement:

The circle started with personal preparations in the offender-plaintiff 
relation. This was of outstanding importance, as it later turned out. It is im-
portant that it turns out during the preparatory stage that there are sev-
eral charges against one of the offenders. On the plaintiff side the child is 
under protection, there is a probation officer involved and the family is in 

Možnosti budovania špeciálnych komunít v Maďarsku



346  |

the care of the Family Support Service. It was an additional source of ten-
sion that the offenders’ families were of Roma origin, which meant in that 
community that their relationship with the plaintiff’s family (belonging to 
the non-Roma majority) is ab ovo aggravated by problems and conflicts 
well beyond the given felony. 

The plaintiff has made it clear during the preparatory stage that he will 
only participate in indirect mediation, he is not willing to sit down with the 
offenders.

This peacemaking circle session took place in a special way. The plain-
tiff’s guardian consented to the mediation, but due to prejudices against 
the Roma offenders she stated clearly on the first occasion that she was 
not willing to participate in it personally. She has indicated that an apolo-
gy will suffice as appeasement. Despite this the facilitators have decided 
to hold the peacemaking circle, stressing that the interests of the plaintiff 
have to be taken into consideration also.

During the encounter it became clear that the perpetrator feels offend-
ed for being called a “Gypsy”, therefore the issues of personal grievances 
and the conflicts arising from Roma-non-Roma cohabitation were covered 
instead of those of responsibility.

Following the session of the peacemaking circle the facilitators in-
formed the plaintiff of what happened and summed up the essence and 
conclusions of the meeting. The openness, interest and collaboration of 
the plaintiff and his family were limited to signing the agreement.

According to the agreement the offenders and their legal representa-
tives have repented and expressed regret for their actions and the conse-
quences and apologised to the plaintiff and his legal representatives. They 
have promised that this would not happen again. In case any conflict oc-
curs in the future between the parties, they will try to discuss it and in case 
this will not be successful for any reason, they will ask the teacher’s help to 
settle the case peacefully.

The minor plaintiff and his legal representative were willing to accept 
apologies as moral reparation.

Taking into consideration the effectiveness of the penal mediation, the 
legal case started against the offenders was discontinued based on Section 
221/A. subsection 7, considering. Section 36.subsection 1 of the Criminal 
Code
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3.4. Community-related themes in the circle

-  The school that the involved parties attended was affected by the 
actions;

-  the teachers were in denial of responsibility in handling cases like 
this or similar to this;

-  the schoolmates of the plaintiff, who were afraid of the primary ac-
cused because of his aggressive behaviour, were also affected;

-  the whole community was affected since the difficulties of the co-
habitation of the Roma and non-Roma population, the tension be-
tween the minority and majority population lie in the background;

-  the official offenders expressed their grievances and needs (physi-
cal abuse was a reaction to the abusive language used against the 
Roma);

-  the offenders and their supporters have expressed their sense of re-
sponsibility and care towards one another, which has strengthened 
their position within their own community;

-  the families discussed the various behaviours that could help avoid-
ing such outcomes.

All in all the community involvement in this case is quite complex. 
A part of it is a social issue that the peacemaking circle alone is unable to 
solve. The circle, however, could be suitable to solve immediate local prob-
lems. This had only very limited success in this case, supposedly due to 
the fact that the plaintiff and his supporters did not participate in the cir-
cle and could not represent the feelings they had related to the situation. 
Partly this is the reason why the offenders’ responsibility taking was quite 
limited. But the Roma/minority community could profit from this way of 
resolving the case, because with external help they could consider how to 
avoid such problems in the future and the relationships in the community 
were also strengthened.

An opinion from the circle: “There won’t be a problem like this again 
– but still, there will always be. We should learn how to handle the prob-
lems. We should learn how to live together in this community”. “he tells 
me every night that he is always harassed. I could also report to the po-
lice…”
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4. Deterioration committed by juveniles and minors

4.1. Description of the case

Two juvenile and 3 minor perpetrators have been going to the building 
of the disused airport in an industrial park belonging to the local govern-
ment, the harmed party, on a weekly basis, at indefinable times, and they 
have been throwing stones at the building. The perpetrators have broken 
the windows and knocked the plaster down. The damage is HUF 150,000.

During the investigation the minors were interrogated for the re-
cord of evidence. They have admitted to the crime and they confessed 
that they had been going to the site since approximately mid-August to 
look around, ride their bicycles, and later have decided together to throw 
stones at the building and its windows, competing who hits them. They 
told that occasionally they were joined by juveniles L.V. and B.B., residents 
of Fehérgyarmat, who have also been throwing stones at the windows. 
They have all admitted during the interrogation that they have indeed 
broken windows, but according to them the two juveniles did not succeed 
in breaking any window. Based on the above state of affairs juveniles L.V. 
and B.B. were interrogated as well-grounded suspects of the misdemean-
our of deterioration. 

4.2. Classification of the case

It was established during the interrogation based on document evi-
dence – copy of birth certificate, the personal records of the Central Office 
of the Department of the Interior (BM Központi Hivatal) – that 3 offenders 
were minor, under the age of 14, at the time of perpetration. Taking into 
consideration that the named minors, due to their age, are not liable un-
der the Criminal Code for the acts they are accused of because of reasons 
excluding criminal liability – based on the Criminal Code, Section 22, sub-
section C a., the investigation was discontinued.

Juveniles L.V. and B.B. have committed with their conduct on one count 
the misdemeanour of continuously perpetrated deterioration causing 
smaller damage against section 324, subsection (1) of the Criminal Code, 
governed under subsection (2) point a.

The legal facts according to the Criminal Code: Section 324, subsec-
tion (1) The person who causes damage by the destruction or deteriora-
tion of an alien property item, commits deterioration.
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2.  The punishment shall be for a misdemeanour imprisonment of up 
to one year, if

a)  the deterioration causes a smaller damage.

During the investigation the primary and secondary juvenile accused 
have pleaded guilty, have repented and have requested penal mediation 
to be conducted and committed to paying their share of the damage. The 
representative of the plaintiff also suggested penal mediation.

After hearing the parties, the prosecutor in charge recognised correctly 
that the case is suitable for diversion and agreed to settle the case using 
penal mediation, which is possible according to the current regulations.

The mediator in charge with the case identified the communal charac-
ter of the case and suggested expanding the circle of participants, respec-
tively using the peacemaking circle method. 

4. 3. The experience of the circle – Agreement

During the preparatory phase, with the help of the Family Support 
Service it was possible to involve two minor perpetrators, who are not 
officially accused due to their age but participated in the procedure as 
witnesses, and based on the testimonies it can be presumed that they are 
coprincipal perpetrators. However, the third minor, who was on the spot 
and who participated in breaking the windows based on the testimonies 
of the others, could not be involved. This has rendered the process more 
difficult in general and so did the absence of the security guard who re-
ported the crime.

It was a problem that after the first hour of the circle the representative 
of the injured party left, which made impossible to reach a consensus. The 
plaintiff’s wish was that the repentance of the children be exemplary for 
the others, thus for the other members of the community. It was a goal for 
the minor perpetrators and their parents to express that they share the re-
sponsibility. “We deemed it decent to come here.”

The mother of one of the juvenile perpetrators expressed at the begin-
ning of the circle that she expects the encounter to reveal “ what they did 
and didn’t“. In other words, the truth should come to light since it seemed, 
based on the testimonies, that the deterioration was not even caused by 
the juveniles. The minors, maybe also because of this, expressed regret 
more easily. At the same time this did not really take place in the case of 
the juveniles accused in the criminal procedure.
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The discussion about sharing the responsibilities was made more diffi-
cult by the fact that the minors cannot be held responsible for their acts. It 
also acted against establishing the responsibilities that financial compen-
sation is a great burden for the families living in bad financial circumstanc-
es in the small settlement, meaning that if it is not compulsory, nobody 
can pay. Moreover, the families of the juvenile perpetrators found it unfair 
to take full financial responsibility exactly because of the unclear and de-
bated extent of guilt. 

Finally next time a written agreement was drafted with the participa-
tion of the parents of the juveniles and the representative of the plain-
tiff. In this the parents of the two juveniles have committed to pay the 
full damages. The minors did not appear during the settling and no other 
commitment was made beyond the financial one.

4.4. Community-related themes in the circle

1.  Leisure: it was a topic of public interest that there is a lack of leisure 
activities for youth in the settlement. Since there is no decent possi-
bility for this, the parents feel comfortable when they know that the 
children are playing in this area.

2.  Consensus regarding violation of the rules of conduct: viewed from 
the point of view of community norms, the violation of trespassing 
and playing in the area are not obvious. The adults also go to this 
area and usually it is not a problem.

Typically mainly the parents were speaking in the circle, especially on 
behalf of the juveniles, which might be connected to the fact that the fi-
nancial stakes were theirs. They interpreted the supposed thoughts of 
their children: “How should he repent for something he has not commit-
ted?”, or: “He did not break a single window, he said, and he has never lied 
to me.” The fact is that the parent is paying for the damage also on the be-
half of the juvenile offender. During the discussion exemplary manifesta-
tions of taking responsibility occurred: one of the parents considers him-
self responsible for allowing the child to a “forbidden” area. This can be 
considered a positive outcome of the circle, as is involving juveniles liable 
under the Criminal Code, together with their parents, even if finally this 
did not lead to concrete contribution to paying the damages. 

Summary

The detailed presentation of the cases shows how varied and diverse the 
use of peacemaking circles, as a diversion method, can be. It has also shown 
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the great scope of cases where it might be important to use this method to 
solve problems, beyond the interpersonal conflicts, of the local community. 
In respect to involving additional participants, the involvement of judicial 
representatives in the peacemaking circles is useful but it might seem prob-
lematic at the same time, exactly because of the nature and basic principle 
of the circles (ensuring the principle of equality). The judicial representative 
who orders such a procedure to take place, who “returns” to his initial role in 
the penal procedure in case of an unsuccessful process, cannot participate 
as an equal party. Furthermore, it might be problematic for the judicial rep-
resentative to discover information in the peacemaking circle about further 
crimes, in connection with which he is obliged to take action ex officio. This 
type of participation is questionable also because involving the judicial rep-
resentative as an “equal party” strips the representative of the given body 
of its very function and this might undermine trust in the appropriate func-
tioning of the justice system. For instance, if during the peacemaking circle 
the perpetrator and the policeman acting in the case get closer to each oth-
er, at the next police action the perpetrator might be unwilling to relinquish 
this closeness, therefore a stronger measure might be required or the meas-
ures might be unsuccessful, causing further conflict.

The success of the cases has highlighted the manifold and versatile 
application of the peacemaking circle, as well as the wide scope of cases 
where its use may be important for resolving local problems as well, be-
yond interpersonal conflicts. 
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Possibilities of Peacemaking Circles  
in Hungary according to the Opinions  
of Prosecutors

Možnosti budovania špeciálnych komunít (PMC) 
v Maďarsku v nadväznosti na názory prokurátorov

Szandra Windt

Abstract
The article shows an experimental research project between 2011 and 2013 
in Germany, Belgium and Hungary (With the Financial Support from the Eu-
ropean Commission’s Criminal Justice Programme 2010, No. JUST/2010/JPEN/
AG/1609). The project aimed at experimenting peacemaking circles in these 
three European countries having similar legal roots. Furthermore, the objecti-
ve was to explore whether this method can be implemented into the Europe-
an continental legal systems, and if so, how. Firstly, it introduces the meaning 
and features of peacemaking circles.

Secondly, it reviews the results of two focus group meetings, because the Na-
tional Institute of Criminology was asked to research the attitudes of prose-
cutors towards their presence in PMC’s and try to find the Hungarian way of 
using PMC methods. The study summarises the main attitudes and opinions of 
prosecutors and give some suggestions. 

Key words
Restorative Justice, peacemaking circle, prosecutor, attitude 

Abstrakt
Predkladaný článok poukazuje na experimentálny výskumný projekt realizo-
vaný v rokoch 2011 – 2013 v Nemecku, Belgicku a Maďarsku (s finančnom pod-
porou programu Európskej komisie na rok 2010, č. JUST/2010/JPEN/AG/1609. 
– program trestné súdnictvo.) Projekt je zameraný na experimentálne nasto-
lenie komunitných kruhov v  týchto troch európskych krajinách, ktoré majú 
podobné právne korene. Cieľom bolo preskúmať, či táto metóda môže byť im-
plementovaná do európskych kontinentálnych právnych systémov a v prípa-
de, že áno, akým spôsobom by mala implementácia prebiehať. V prvom bode 
výskumu sa preto charakterizoval význam a  vlastnosti komunitných kruhov, 
pričom v druhom bode výskumu sa preskúmavali výsledky dvoch stretnutí tzv. 
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focus groups. Národný inštitút pre kriminológiu bol požiadaný, aby realizoval 
výskum postojov zástupcov, ktorí sa zúčastnili na týchto stretnutiach a pokúsil 
sa nájsť maďarský spôsob použitia PMC metódy. Štúdia zahŕňa hlavné postoje 
a názory zástupcov a rovnako podáva aj návrhy riešení. 

Kľúčové slová
restoratívna justícia, vytváranie mierových komunít/kruhov, prokurátor, názo-
rová hladina

Introduction

Recognising the importance of the above listed questions and the 
growing importance of circles in the European context led to an experi-
mental research project between 2011 and 2013 in Germany, Belgium and 
Hungary.1 The project aimed at experimenting peacemaking circles in the-
se three European countries having similar legal roots. Furthermore, the 
objective was to explore whether this method can be implemented into 
the European continental legal systems, and if so, how. 

The consortium was led by the University of Tübingen (Germany) and 
partners were the Catholic University of Leuven (Belgium), the Foresee Re-
search Group (Hungary) and the National Institute of Criminology (Hun-
gary).

Within the framework of the project peacemaking circles were piloted 
in almost 30 cases that (with some exceptions) primarily were criminal ca-
ses. These cases were part of an action research that tested both theoreti-
cally and practically the applicability of circles in countries that are all go-
verned by the legality principle and the rule of law. As an outcome of the 
project the participating countries have written a complex research ana-
lysis of the circles and the legal and institutional background in the three 
countries.

What does peacemaking circle mean?

According to Pranis peacemaking circles (PMC) “offer a  way to inclu-
de those harmed by crime, those who commit crime, and the community 
in a partnership with the justice system to determine the most effective 
response to a  crime that would promote healing and safety for every - 
one”.2

1 With the Financial Support from the European Commission’s Criminal Justice 
Programme 2010, No. JUST/2010/JPEN/AG/1609

2 Pranis K., The little book of circle processes, Intercourse: Good books, 2005. p. 9.
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Its roots are in the indigenous practices of First Nations from North 
America, where people started to use this model based on traditional pe-
acemaking practices to deal with wrongful acts committed by mostly indi-
genous young people.

Concerning its main philosophy, circles put a large emphasis on the in-
terconnectedness of all humans. Based on a holistic approach circles “con-
sciously engage all aspects of human experience – spiritual, emotional, 
physical, and mental”.3 

The „most important difference between the circle, the conferencing 
and the mediation model is that in addition to communities of care, mem-
bers of the wider community and state officials (police, prosecutors, pro-
bation officers etc.) are also present. 

Justice system representatives participate in the circle on equal foo-
ting with everybody else, as equal members of the community, without 
a special role or function. They share their personal views and contribute 
to the compilation of a restitution and reintegration plan in the same way 
as the other people affected by the incident. Moreover, community mem-
bers who are not personally affected by the offence but who may have 
a stake in the issue or can contribute to a restorative outcome may also be 
included”. If possible, community members, e.g. volunteers, who are not 
involved into the case in any way can also participate and contribute to 
the circle.

However, the best way to understand the main differences of PMC 
compared to conferencing and mediation is to participate in it. The cir-
cle setting, the various rituals and ceremonies create an atmosphere that 
makes the circle method especially appropriate to handle complex con-
flicts in which a wider group of people are affected within and out of the 
scope of criminal justice. 

The main differences between circles, mediation and conferencing lie 
in the following features of circles: 

- ceremonies and rituals as a framework; 

- the circle-setting that creates a special dynamic of the dialogue ; 

- the inclusion of the wider community and of the judicial represen-
tatives (if possible);

- the potential of circle participants to create the values and rules of 
the discussion;

3 see above
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- the keeper’s role that is different from a mediator’s or a conference 
facilitator’s role;

- and the consensus-based decision making that covers all partici-
pants.

In the following let us briefly share some thoughts on each of the abo-
ve-mentioned features.

Ceremonies and rituals

Applying culture-sensitive opening and closing ceremonies, as well as 
using the talking piece to give an equal right to speak are mostly about 
creating an atmosphere and setting the outlines of a special event, a time 
and space of safety, respect and equity. These give a chance to bring the 
emotional and even spiritual aspects of a conflict into focus. The function 
of ceremonies is also to highlight the starting point of this special meeting 
for everyone: to set apart the circle session from the daily routine and inte-
ractions of the participants.

Circle-shape related dynamic

One of the most important differences from mediation and conferen-
cing is the talking piece-governed structure of the dialogue: in circles the 
keeper asks one question to the entire group. Each question (e.g. What 
happened?) is answered by each participant before a  new question is 
asked by the keeper. (Unlike in circles, in several mediation and confe-
rencing models e.g. while applying the scripted restorative conferencing 
method, a significant part of the discussion is based on a dialogue betwe-
en the facilitator/mediator and the addressed participant. Often the set of 
questions (‘What happened? What did you think then? How did you feel 
then?’etc.) is asked from the same person before the mediator/facilitator 
turns to the other persons with the same set of questions.) 

This feature of circles has a significant impact on the dynamics: slowing 
down the rhythm and allowing people to think more before they react. 
Everyone gets equal voice: the circle framework equalises the individual 
contributions (the focus is less on the individuals), counter-balances the 
differences between verbal skills and power-imbalances and results in 
a less dominant role for the circle keeper. As a result, more responsibility 
is taken by the participants helping each individual to take their own part 
of responsibility.
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Inclusivity 

Peacemaking circles are looking at the context where the conflict ori-
ginated and are aiming at addressing broader levels of harm than other 
methods. The starting point of circles is that a broader community around 
the participants was also harmed by the conflict. This community, hence, 
also may take responsibility for the conflict to some extent. “Community” 
in this sense means everyone affected by the crime, persons who feel re-
lated to the victim or to the offender, or who have been affected in other 
ways by what happened. 

The more people are involved into the resolution of a conflict, the more 
likely it is that an adequate solution is found. The various perspectives of 
the participants help towards the restorative outcomes as well, such as 
responsibility-taking, the better understanding of each other, acceptance 
and relief. (However, it has to be noted that sometimes it is not true: some 
people might arrive to the circle with an own agenda that is not compa-
tible with or cannot be integrated into the core issues of the circle. If it is 
recognised during the preparation or the circle session, keepers can poli-
tely remind each participant about the main issue(s) of the circle and ask 
everyone to focus on them.)

As Pranis says about circles: “Every participant has gifts to offer in finding 
a  good solution to the problem.” Therefore, circles allow space to discuss 
what the responsibilities of the community members are concerning the 
conflict, and in what ways they can contribute to the reparation of the 
harm caused. 

Decision making in circles also harmonises with the inclusivity-prin-
ciple: the decisions made during a circle try to meet the needs of all par-
ticipants as much as possible. Circles are aiming for the contribution and 
consensus of every participant that doesn’t necessarily mean a „full sati-
sfaction” by each of the participants, but at least everyone can accept and 
“live with” the decision.

In some circles that are organised in crime-related conflicts judicial re-
presentatives may also be invited (prosecutors, judges, policemen, proba-
tion officers). They can represent the legal and societal perspective and 
give information about the penal procedure, hence can create a “bridge” 
between the circles and the judicial process. 

Furthermore, other professionals (who are also considered as com-
munity-members in certain contexts) can participate in the circle (e.g. so-
cial workers, mental health consultants, psychologists etc.) who can help 
in understanding the roots of the conflict and/or providing resources 

Možnosti budovania špeciálnych komunít (PMC) v Maďarsku



358  |

(information, services etc.) in order to avoid future conflicts in the com-
munity.

The keepers’ role also differs from the role of the mediator and the con-
ference facilitator. 

Based on equality as a main principle, keepers discuss the guidelines 
of the meeting together with the participants at the beginning of the 
circle. Hence, decisions on the rules are made together with the partici-
pants. Therefore – supported by the circle dynamic as well – instead of 
being „governors”, the keepers more become one of the participants of 
the circle. 

Furthermore, just as in mediation and conferencing, keepers are im-
partial, or as often described, they are ‘all-partial’. However, since they are 
primarily a “human being” in the circle, keepers are not necessarily neutral: 
they are encouraged to express themselves with sharing their opinions, 
feelings and own stories related to the issues of the circle.4

The National Institute of Criminology was asked to research the atti-
tudes of prosecutors towards their presence in PMC’s and try to find the 
Hungarian way of using PMC methods.

I. Results of focus group discussions

On 18 April 2013 we held a focus group discussion at the National In-
stitute of Criminology (Országos Kriminológiai Intézet, OKRI) with the par-
ticipation of sixteen prosecutors. Following the presentation of the expe-
rience of peacemaking circles conducted in the pilot year, we discussed 
the possibility of introducing and implementing the peacemaking circle 
method in the Hungarian practice. The discussion allowed us to compare 
prosecutors’ views collected at the first focus group held on 1 March 2012, 
before the start of the pilot, with the opinion of prosecutors who had had 
experience with peacemaking circles by the end of the pilot, and to see 
whether their attitudes have changed to the issues after they have had 
a chance to learn about the essence of the method and the first results. 
The focus group discussion explored four main issues.

4 see more: Borbála Fellegi and Dóra Szegő: Handbook for facilitating Peacemaking 
Circles, P-T Műhely, Budapest, 2013., Pranis K., Barry S., Wedge M., Peacemaking cir-
cles: From crime to community, St. Paul: Living Justice Press, 2003., Boyes-Watson, C., 
Peacemaking circles & urban youth, St. Paul: Living Justice Press, 2008., Pavlich, G., 
Governing paradoxes of Restorative Justice, New York: Routledge-Cavendish, 2007.
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Questions related to the implementation of peacemaking circles

1. Peacemaking circle as an alternative to mediation?

a) Do you think the peacemaking circle method has an added va-
lue compared to mediation?

b) What do you think of using of the peacemaking method?

Participants of both focus groups unanimously evaluated mediation 
as a successful method, which they voiced right at the beginning of the 
discussion. They emphasized that they were referring the majority of traf-
fic violation crime cases to mediation. Nearly all of the participating prose-
cutors mentioned having used this legal instrument in many cases.

At the 2012 discussion only few participants had heard of peacema-
king circles but were open to the new method. One of the main problems 
raised by the prosecutors participating in the first discussion was that they 
had difficulty clearly differentiating between encounters conducted with 
mediation procedures and peacemaking circles. In what respect is it more 
than mediation? A peacemaking circle, some prosecutors said, is nothing 
but “collective meditation involving group therapy”. 

This explains the mild suspicion that surrounded the new method in 
2012. At this point participants of the focus group clearly gave preference 
to the mediation procedure that has already “stood the test of time”. 

“Peacemaking circles cannot compete with mediation, we would re-
commend introducing it as a  method of conducting penal mediation, 
rather than as a new legal instrument.”

In light of the experience they had in 2013, participants of the second 
focus group had a  far more positive attitude to the peacemaking circle 
method. They no longer saw it in a negative light that the peacemaking 
circle method gives space for the expression of feelings and emotions, 
which the mediation process cannot accommodate. 

“I have the feeling that when it comes to mediation, children of rich pa-
rents can benefit more by buying themselves out of criminal liability, but 
perhaps peacemaking circles provide less opportunity for that. Here there 
are additional burdens related to feelings and emotions. At this point, of 
course, we cannot foresee the extent to which it will impact the offender 
or the victim.”
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2. Possibilities of implementing peacemaking circles, 
recommendations –  Does the peacemaking circle have a place 
among alternative, diversion procedures and if so, where?

An encounter conducted using the peacemaking circle method seems 
applicable in some well-selected cases, especially where community harm 
is involved, with the involvement of representatives of the community, but 
in no way in the presence of prosecutors. 

The fact is that the current law does not allow mediation in the majori-
ty of such cases. The possibilities of applying the peacemaking circle sho-
uld not be regulated in the Act on Criminal Proceedings (Büntetőeljárási 
törvény) but in the Act on Mediation (Törvény a közvetítői tevékenységről) 
and should be included as a possibility, the use of which depends on the 
mediator’s decision and assessment, as well as on the actors in the case.

Prosecutors did not recommend introducing the peacemaking circle 
as a separate legal instrument neither at the first, nor at the closing focus 
group. What they found plausible, however, was to have the mediator de-
cide whether to use this method in cases that was referred for mediation. 
The peacemaking circle can be conceived as a  method within the fra-
mework of the mediation, rather than as a rival legal instrument.

3. Points of view and criteria related to case selecting for peacema-
king circle

During the selection process, it is possible for prosecutors to suggest 
that the peacemaking circle method be used. Participants explained that 
often the prosecutor cannot recognise that there may be a  community 
concerned in the case, which could be included in the peacemaking circle 
as victim. They think that mediators, currently endowed to conduct me-
diation, are the ones suited for this, just as well as for deciding if the pea-
cemaking method should be used or not in a given case referred for penal 
mediation.

The mediator’s role – given that he/she is the one to personally meet 
the victim and the offender – is to assess whether mediation or the pea-
cemaking circle is suitable. The mediator issues a subpoena for the peo-
ple concerned and he/she evaluates already in the preparatory phase if, 
taking into consideration the parties’ personality as well, the case is sui-
table for another encounter that may take the form of a peacemaking cir-
cle. Here it is equally important that the prosecutor should only consider 
whether peacemaking is worth it or not. 
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Prosecutors participating in the focus groups concluded that peace-
making circles could be applied only in a small scope of cases. They thou-
ght it useful in the case of juveniles but not adults, whose “personalities 
have already been formed”.

“What happened in the poster case (see later case No. 1) was excellent, 
because there the expression of regret turned out perfectly well. I think in-
volving participants from the community is an excellent idea in that it gi-
ves space for a kind of alternative justice, when the offender has to express 
regret in front of a whole bunch of people.

“I think it should be used in cases where there is some conflict remai-
ning. I don’t think there is a room for it if, for example, in a car accident the 
insurance company covers the damage. A  sixty-year-old won’t say that 
yes, I was so moved by people with Down syndrome and I now feel sorry 
for the university students, as there is no way to shape his/her personality.”

“I liked the description of the first case, where the offenders were chil-
dren or juveniles, which made it especially fit for a  peacemaking circle. 
In this case the offender was liable under the Criminal Code but was ne-
vertheless involved in restoration, there are no procedural concerns here.”

Delineating of the scope of cases suitable for mediation varies. Similar-
ly to mediation, using the peacemaking circle in cases of domestic violen-
ce is disputed.

“The peacemaking circle may indeed be effective with youngsters, but 
not in the case of domestic violence. I don’t think the offender would chan-
ge his/her habits. Hard-core alcoholics will always lie themselves, they 
are keen to close the whole thing as soon as possible, they will promise 
anything only to be left alone. So in certain cases I  see the benefits but 
I can’t see any benefits in it this way.”

During the discussions it was stressed that it might be worthwhile to 
expand the application of circles to cases related to rowdyism or to crimes 
of racist character. Such cases involve juveniles or young adult offenders 
in greater numbers anyhow, where confronting the harm caused may be 
particularly important. 5

5 A good example for this is the case in Debrecen, where we held a peacemaking 
circle.
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4. The prosecutor’s role?

Prosecutors at both focus group discussions unanimously thought that 
prosecutors should not have any role in the procedure beyond referring 
the case for mediation, provided the offender and the victim have agre-
ed to it. At the first discussion the new approach was met with reluctance, 
which was reflected in the opinion that prosecutors’ workload is so sub-
stantial that introducing a new legal instrument would imply further stra-
ins. In addition, in 2012 prosecutors considered it doubtful that the energy 
invested would return, as they thought the result was highly dubious. As 
a result of the experience gained, this opinion changed by the time of the 
focus group discussion in 2013.

In 2013 the prosecutors participating in the focus group considered 
the use of the peacemaking method acceptable. They, however, upheld 
the opinion that mediators should decide whether the method should be 
used in a particular case and insisted that they should not take part in the 
encounter.

The primary reason behind this, however, was not aversion but the fact 
that the case documentation alone does not enable prosecutors to decide 
which method would be the most appropriate. If they conclude – based 
on parties’ intentions, the nature and circumstances of the case, etc. – that 
diversion would be adequate in the early stage, then selecting the concre-
te method, they claim, is within the competency of the probation officer 
mediator.

“I think the probation officers could decide about which case should be 
referred for a peacemaking circle, we only see the files, not the persons, de-
cision could be in their hands. If the probation officer listens to the parties, 
he/she could make a decision more easily.”

The victim has to make a declaration, so does the offender, if he/she 
requests mediation to be conducted in the case. As my colleague said, and 
I agree, not all cases are suitable, physical assault is, but it always depends 
on the given case. As a prosecutor, I cannot decide about it with only ha-
ving the file in front of me.”

Prosecutors’ participation at the circle could imply particular problems, 
if, for instance, a further crime committed is brought up in the course of 
the discussion. The majority of respondents expect that the presence of 
prosecutors would negatively affect the sincerity of parties. The probation 
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officer mediator involved in the procedure represents the official side and 
ensures the legality of the procedure.

“The participation of prosecutors, either as a representative of the law 
or in any other capacity, is out of the question, due to their role in the jus-
tice system (prosecution).”

“This is precisely why I can’t see the role of, or the need for, the prose-
cutor in this case, because I’m not sure the prosecutor, or even the judge, 
has the right qualifications for it. I think that it would entail the duplica-
tion of cases because tasks overlap in the prosecution and investigation 
phases, I mean assignment and mediation.”

“The role of the prosecutor lies in approval and the facilitation of clo-
sure but I can’t imagine their participation.”

5. Problems, hazards and methodological dilemmas  
in connection with the introduction of circles

Around 20% of mediation procedures continue in penal procedures. 
(In 2010, for instance, 2634 (80.4%) of the completed 3275 cases ended in 
agreement based on active regretting. In: KIH: Report on 2010 data on me-
diation in penal cases.)

We may ask what happens if the peacemaking circle encounter does 
not yield any result relevant from the point of view of the penal procedu-
re? Here the prosecutor’s presence may be particularly problematic, as he/
she could potentially learn about circumstances during the encounters, 
which may potentially lead to more severe punishment with respect to 
further procedures.

A further question is that the involvement of many actors has the po-
tential to prolong the case. Organisation and making arrangements with 
the actors, meetings, the involvement of parties’ interests are time-consu-
ming activities and imply risks in respect of efficiently organising and con-
ducting circles. In practice, this can indeed lengthen the organisation of 
the encounter and increase costs.

Another problem may arise in connection with defining community: 
the composition and the notion of the community. How do we interpret 
community in a big city, how can it be reached and involved, and how can 
members of the “harmed” community be motivated?

Možnosti budovania špeciálnych komunít (PMC) v Maďarsku
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Participants of both focus groups were very much interested in the 
effectiveness of the peacemaking circle and especially in the rate of reci-
divism.

In sum, the following risks and advantages should be considered when 
proposing the use of the peacemaking circle method, with respect to the in-
volvement of different actors:

-  Involvement and participation of parties, its difficulties.

-  Definition of the directly affected community, as well as the more im-
mediate and broader community, and making their representatives in-
terested to participate.

-  Participation of the representatives of the judicial system and its limita-
tions (prosecutors, judges, probation officers).

-  Dilemmas as to trust in the circle and confidentiality.

- Involvement of additional actors (e.g. victim supporters, psychologist) 
in the exploration and understanding problems.

Summary

During the focus group discussions the following issues related to the 
applicability of peacemaking circles as a diversion method came up from 
the point of view of the prosecutors:

a) The prosecutors still do not see the goal, reason or the legal possibi-
lity of participating in the peacemaking circle.

b) The regulations of the applicability of the peacemaking circle sho-
uld not be in the Act on Criminal Proceedings (law XIX. of 1998), but 
in the law on Mediation Act (law CXXIII. from 2006) and included as 
a possibility that depends on the judgement of the mediator and 
the participants of the case,

c) The participants have stressed the role of the mediator. They have 
underlined that her professional preparedness, the preparato-
ry work done and her knowledge is essential not only during the 
selection of the case but also during the procedure itself and the 
application of the peacemaking circle method.

d) According to the opinions expressed it is of outstanding importance 
that in the phase when the case is before the prosecutor, the autho-
rity lies with the prosecutors and it is their task to decide whether 
the case is suitable for restorative settlement and they can decide, 
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based on the recommendation of the mediator/facilitator, whether 
peacemaking circle can be used in the case.

e) The prosecutor supervises the legality of the procedure and the 
lawfulness of the agreement and at the same time the prosecutor 
does not want to participate in the session itself, since legal advi-
sing is not his/her task, nor is his/her task to legitimise, and anyway 
his/her participation is incompatible with other roles.

The focus group discussion and the results of the pilot project reflect 
clearly the view that directly adopting the Anglo-Saxon method of the pe-
acemaking circles is very far from the Hungarian legal system that is based 
on the principle of legality. The solution in this respect may be to enlarge 
the circle of participants in mediation, in particular with the representati-
ves of the community. 

According to the prosecutors, the involvement of the judicial represen-
tatives could happen in the following ways:

- they only participate outside the criminal proceeding, for instance 
in peacemaking circle used in guardianship cases,

- in the case of persons who are not liable under the Criminal Code 
(minor) or in peacemaking circles following conviction,

- only those judicial representatives take part who are active in fields 
other than the criminal law,

- they participate only in selecting participants of the peacemaking 
circle.

In conclusion it can be said that the results of the project are indeed 
promising and with appropriate legal regulations the method could be 
used even within the penal procedure. In the Hungarian context it can be 
conceived as a method of direct mediation between the plaintiff and the 
offender that can be used well in certain cases. It works similarly to the 
process of mediation but it allows for a wider range of reparation of inju-
ries with the settlement of the conflict and it also serves preventive aims.

Dr. Szandra Windt, PhD.

senior researcher 

National Institute of Criminology, windt@okri.hu
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Některé faktory ovlivňující viktimologii  
a oběti kriminality

Selected Factors Influencing Victimology  
and Victims of Crime 

Petr Ibl

Abstrakt
S rozvojem vědního oboru kriminologie dochází k rozšíření pohledu na otázky 
spojené s pachateli trestných činů. Při vyšetřování obětí trestných činů poměr-
ně často dochází k  pochybením, která pramení více z  neznalosti než úmysl-
ného jednání. Je důležité si uvědomit citové rozpoložení obětí, jejich snížený 
práh citlivosti, pocity bezmocnosti a  určité izolace, a  tomu přizpůsobit naše 
chování a  jednání. Společenskou nutností je podpořit zájem o rozvoj oblasti 
viktimologie.

Klíčová slova
Viktimologie, problémy viktimologie, role oběti, viktimizace z nenávisti, opa-
kovaná viktimizace, primární a sekundární újma, fáze újmy, prevence.

Abstract
The development of criminology is accompanied by an ever broader scope of 
issues related with the perpetrators of crimes. In the process of investigating 
crime victims, mistakes often occur as a consequence of ignorance rather than 
intentional malpractice. It is important to be aware of the victim’s emotional 
state of mind, his or her lowered sensitivity threshold, the feeling of helpless-
ness and isolation, and to adjust our conduct accordingly. Boosting interest in 
the development of victimology is a social necessity.

Keywords
Victimology, issues of victimology, the victim‘s role, hate-related victimization, 
repeated victimization, primary and secondary injury, phases of injury, preven-
tion.

Úvod

V historii vědních oborů jako jsou kriminologie, kriminalistika, psycho-
logie a dalších, ale i v teorii a praxi trestněprávní, byli v minulosti vždy před-
mětem zkoumání zločinů především pachatelé. Druhé straně kriminálních 
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deliktů, tj. obětem, nebyla přisuzována žádná významná role, která by 
stalá za to, podrobit je stejnému zkoumání. Na oběti se zapomínalo, byli 
neviditelní pro justiční orgány, politiku a zákonodárství, veřejnost i média.1

Z historického pohledu to byla sama oběť, která se snažila pachatele 
vypátrat, dopadnout a dokonce i potrestat. K tomu ji dopomáhaly instituty 
tehdejší doby – jako soukromá msta, ordál (boží soud), svépomoc a krevní 
msta. S vývojem společnosti však oběť ztrácela své přirozené aktivní po-
stavení při uplatňování spravedlnosti, a na její místo, v zájmu bezpečnosti 
a  veřejného pořádku, nastupovaly jiné povolané osoby. Systém trestání 
a uplatňování práva se v období feudalismu více zaměřoval na samotný 
stát a na pachatele. Bylo tomu tak zejména proto, že práva a povinnosti 
těchto subjektů, byly již přesně upraveny. Oběti zločinů, jakož i přítomní 
svědkové, tak byli opomíjenými osobami.

S nárůstem negativních událostí, jejichž tragické následky vzbuzovaly 
pozornost veřejnosti, narůstaly i hlasy, které poukazovaly na to, že oběti už 
nelze přehlížet. Určitou roli zde hrála média, která svým „specifickým“ in-
formováním o osudech lidí poznamenaných zločinem, vzbuzovala zájem 
veřejnosti. Rostla kriminalita a  pozornost byla zaměřena na  zločin, jako 
původce škod působených nevinným obětem. Začaly vznikat snahy o re-
formu trestního práva. Pod vlivem těchto událostí se pomalu začaly vyvíjet 
podmínky pro vznik nové vědy – viktimologie.

První polovinu 20. století tak lze označit za vznik samostatného odvět-
ví kriminologie, které se začalo zabývat oběťmi jako základním zdrojem 
poznání trestného činu. Současná kriminologie se prostřednictvím vikti-
mologie zaměřuje především na vztah oběti k pachateli a trestnému činu, 
na následky trestného činu z hlediska oběti a na snahu obětem pomoci 
(individuálně i formou právních úprav ve prospěch oběti obecně).

Procesem vývoje viktimologie prošlo mnoho odborníků, kteří se snažili 
ovlivňovat svými teoriemi její současnou podobu. Za zakladatele viktimo-
logie bývají označováni Izraelec Benjamín MENDELSOHN, který se věnoval 
různým typům obětí, obětem pracovních úrazů, obětem genocidy, aj., dal-
ším je Němec Hans von HENTIG, který svým dílem The Criminal and his Vic-
tim („Zločinec a jeho oběť“) z roku 1948 odstartoval zvýšený zájem o oběti. 
Hovoří se také o české stopě, kterou zanechal Leo EITINGER, který se po II. 
sv. válce, ovlivněn válečnými zkušenostmi, jako psychiatr v Norsku, zaměřil 
na psychiku válečných obětí.

1 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J.:Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 
2012, 636 s., ISBN: 978-80-74004-29-2
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Zakladatelé viktimologie definovali obsah pojmu oběť a vytvořili první 
vědecky podložené typologie oběti. Obsah pojmu oběť však formulovali 
poměrně široce. Oběť tak byla označena jako „osoba, organizace, mo-
rální nebo právní řád, které jsou ohroženy, poškozeny nebo zničeny 
trestným činem“.2     

Současná česká kriminologie, kriminalistika i viktimologie však pojetí 
kolektivní oběti kriminality nahrazuje spíše pojetím individuálním, kdy 
oběť je chápána jako konkrétní fyzická osoba. 

Česká legislativa prostřednictvím z.č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peně-
žité pomoci obětem trestné činnosti „obětí rozuměla fyzickou osobu, 
které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví“.  

Přijetím z.č. 45/20013 Sb., o  obětech trestných činů došlo k  rozšíření 
tohoto pojmu a „ obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo 
být trestným činem ublíženo na zdraví, zejména způsobená majetko-
vá nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným či-
nem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje 
se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvoje-
nec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li oso-
bou blízkou.

Viktimologie zkoumá oběti především jako konkrétní osoby, včetně 
jejich biosociálních a psychologických charakteristik. Současně se zabývá 
i procesy viktimizace, vztahy mezi obětí a pachatelem, rolí obětí v průběhu 
vyšetřování a soudního projednávání trestného činu.  

Specifický důraz je kladen na pomoc obětem (odškodnění, rehabilita-
ce) a na prevenci viktimizace (hledání způsobů ochrany potenciální oběti 
před kriminalitou). Náležitá pozornost je věnována i opakovaným (vícená-
sobným) obětem kriminálních deliktů, včetně hledání etiologie a to zejmé-
na opětovné viktimizace.

Viktimologie a její problémy

V  posledních letech byl zaznamenán určitý posun ve  vývoji viktimo-
logie, kdy je na akademické půdě více diskutována její problematika, zej-
ména úloha viktimologie (oběti kriminality a přístup k nim) a  jaké místo 
mezi vědami zaujímá. Posun ve  vývoji a  významnosti viktimologie lze 
dokumentovat na  vzniku dvou vědeckých institucí, které jsou zaměřeny 
na hlubší studium obětí trestné činnosti. Těmito institucemi jsou:

2 GÖPPINGER, H.: Kriminologie., München: C. H. Beck Verlagshuchhaltung, 1980,  
s. 589
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• INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg) – mezinárod-
ní viktimologický institut v  Holandsku, který podporuje a  provádí 
mezioborový výzkum ke  zrovnoprávnění obětí kriminality a  násilí 
ve společnosti a k jejich podpoře.

• TIVI (Tokiwa International Victimology Institute) – institut se speciál-
ním zaměřením na problematiku obětí trestné činnosti

Za  zmínku stojí připomenout i  konání několika mezinárodních vikti-
mologických sympozií včetně existence Světové viktimologické společ-
nosti (The World Society of Victimology) – nevládní neziskové organizace se 
zvláštním statutem u OSN a Rady Evropy.

Podle některých autorů je však viktimologie, přes její postupný rozvoj, 
dosud převážně považována za součást kriminologie. I přes deklarovaný 
posun ve vývoji a postupný rozvoj má např. podle indického kriminolo-
ga K. JAISHANKARA (President SASCV – South Asian Society of Criminology 
and Victimology /jihoasijská společnosti pro kriminologii a  viktimologii/) 
některé závažné problémy:

• viktimologie má nedostatek vlastních výrazných teoretických orien-
tací a větší část viktimologie dosud stojí na sociologických teoriích. 
Pokusy o  viktimologické modely byly (Fattah /2000/, Schneider 
/2001/), ale ty nebyly přijaty. Ty čistě viktimologické teorie, které 
byly přijaty, pokrývají jen malou část viktimologické tématiky.

• viktimologie má dosud malý objem její výuky na  univerzitách 
(na některých VŠ není výuka žádná). Následkem toho je, že není vy-
tvářen základní předpoklad pro odtrhnutí se viktimologie od krimi-
nologie a pro její samostatný rozvoj jako vědy.

• viktimologie, ač se to nezdá, není příliš uznávanou disciplínou ze 
strany širší mezinárodní komunity. Pokud se viktimologie nevyučuje 
na univerzitách, potřebuje všeobecně výraznější podporu. Národní 
viktimologické společnosti byly založeny jen v několika zemích svě-
ta a pokud existují, není o nich dostatečné národní povědomí.

• viktimologie se zatím rozvíjí celkem logicky v úřednickém prostředí 
(úřady musí reagovat na kriminalitu a její dopady, tj zajímají je obě-
ti – např. výplata kompenzací). Odpovědnost za vývoj viktimologie 
jako nezávislé vědecké disciplíny a provádění viktimologických výz-
kumů však musí ležet na vědcích.

• velkým problémem viktimologie je rozšíření její působnosti. Na so-
učasnou viktimologii se nahlíží z atomistické perspektivy a ne z per-
spektivy celostní (chybí pohled např. na viktimizaci při genocidách, 
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při vzpourách a  nepokojích, při terorismu). Postrádá rovněž inter-
disciplinární výzkumy ve spojení s politickými vědami a sociologií.

• někteří odborníci (např. Turvey /2008/, Petherick /2008/) nahlíže-
jí na viktimologii z užšího – forenzního pohledu. Argumentují pak 
potřebou nové discipliny – forenzní viktimologie, bez nejrůznějších 
politických nebo ideologických vlivů, včetně nejrůznějších před-
sudků vůči obětem.3

Z uvedeného vyplývá, že cesta osamostatnění viktimologie od krimi-
nologie, a její další vývoj jako samostatného vědního oboru, bude asi ještě 
velmi složitá. S ohledem na praktickou důležitost témat, kterých se dotýká, 
tak i vzhledem k stále vzrůstajícímu zájmu společnosti o oběti kriminality, 
lze předpokládat, že možná bude postupovat rychleji než tomu bylo do-
sud.

Oběťi kriminality

Oběti trestného činu jsou nedílnou součástí systému trestního řízení. 
Bohužel z některých projevů a dění kolem obětí kriminality v ČR je zřejmé, 
že ne všichni vzali tuto skutečnost na vědomí. Nedostatek uvědomění je 
rovněž kolem poznávání problematiky obětí v co nejširším společenském 
a psychologickém kontextu. Přitom toto poznání hraje podstatnou a důle-
žitou roli při pomáhání samotným obětem, ale také při přípravě a provádě-
ní preventivních opatření proti kriminalitě. Poznatky o obětech kriminality, 
ale i od obětí, sehrávají svoji úlohu i při vytváření trestní politiky státu.

Základní role obětí:

• mají vliv na  vznik a  průběh kriminálního jednání; existuje-li vztah 
mezi pachatelem a obětí, ovlivňuje vznik a průběh trestného činu 
a také efektivitu všech základních postupů trestního řízení,

• jsou nositeli kriminalistických stop, jakož i zdrojem informací o pa-
chateli a potenciální motivaci útoku; jsou také svědky v trestněpráv-
ním řízení,

• jsou aktivními účastníky vyšetřování TČ a průběhu trestního řízení,

• jsou zdrojem informací o reálném zasažení společnosti trestnou čin-
ností; zdrojem informací při zjišťování rozsahu latence kriminality 
a zdrojem informací o úspěšnosti preventivních opatření (viktimo-
logické výzkumy),

3 SCHEINOST, M.: Kriminalita očima kriminologů, Praha 2010, IKSP, ISBN 978-80-7338-
096-0
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• jsou specifickým aspektem zaevidované kriminality (vliv zazname-
naných trestných činů na jedince i na společnost),

• viktimizace obětí některými druhy trestné činnosti (např. zločiny 
z  nenávisti), může v  některých případech sehrát významnou roli 
v destabilizaci společnosti. 

Uvedené role obětí vyvolávají řadu otázek, na  které může být různě 
nahlíženo. Jejich řešení v teoretické rovině je závislé na stádiích poznání 
a zpracování. Vše také souvisí na aktuálnosti a praktickém dopadu dané 
problematiky. Mezi nejproblémovější a nejaktuálnější témata viktimizace 
lze zařadit zejména – viktimizaci způsobenou zločiny z nenávisti a tzv. opa-
kovanou viktimizaci. 

a)  viktimizace způsobená zločiny z nenávisti /hate crime/ (z předsud-
ku) /bias crime/ – často bývá argumentováno tím, že účinky (zej-
ména ideově motivovaných zločinů) jsou pro společnost destruk-
tivnější než je tomu u „běžných“ trestných činů. Předpokládá se, že 
těchto deliktů v ČR není málo, přesto existuje nižší počet ohlášení 
a objasnění této kriminality – tj. značná latence. Oběti této trestné 
činnosti zůstávají mimo centrum většího zájmu. Mediální pozornost 
je obvykle věnována trestným činům vraždy, závažnějším ublíže-
ním na zdraví, často spojených s rasistickým podtextem). Za zločiny 
z  nenávisti, lze považovat trestné činy, kde nepřátelství (nenávist, 
agrese) útočníka nebo jeho předsudek proti identifikovatelné sku-
pině osob je determinujícím faktorem pro to, kdo bude viktimizo-
ván. Jejími oběťmi bývají často např. cizinci, žadatelé o azyl, homo-
sexuálové, bezdomovci,aj. Oběti se stávají cílem útoku hlavně kvůli 
svým odlišnostem. Fyzickým atakům obvykle předchází psychické 
zastrašování. Podle Čírtkové jsou zločiny z nenávisti tzv. nevztaho-
vé delikty – obvykle nevyplývají z osobních vazeb a kontaktů mezi 
pachatelem a obětí. Na oběti se útočí jen proto, že existují. Tím je 
omezena i  možnost prevence viktimizace. Nebezpečnost zločinu 
z nenávisti spočívá v tom, že zasahuje:

- oběť a její blízké,

- členy skupiny, ke které oběť patří (může vyvolat skupinové kon-
flikty),

- celou společnost (musí se vyrovnat s tímto druhem viktimizace.

b) opakovaná viktimizace – definice podle Bridgemana a  Hobbse: 
totožná osoba nebo totožné místo jsou vystaveny během ur-
čitého časového období více než jednomu incidentu. Jde o jev 
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poměrně často se vyskytující, který ale bohužel není dostatečně 
vnímán jako důležitý z pohledu detekce a prevence kriminality. Vik-
timologický výzkum z roku 2006 např. ukázal v ČR opakovanou vik-
timizaci u 20,2 % zjištěných obětí krádeže osobního majetku, 23,4 % 
obětí vloupání do obydlí a 9,1 % zjištěných obětí loupežného přepa-
dení. V ČR sice policie zaznamenává případy opakované viktimiza-
ce určitých skupin osob kriminalitou, ale tyto záznamy nejsou dále 
využívány pro přímou práci s oběťmi na individuální úrovni. Policie 
sbírá data o  opakované viktimizaci pouze pro vlastní potřeby, tj. 
pro lepší vyhledávání a postih pachatelů trestné činnosti, ale nikoli 
za účelem zvýšení ochrany jednotlivých obětí. V ročních policejních 
statistikách o počtu evidovaných obětí kriminality, není v ČR revikti-
mizace jednotlivých osob-obětí kriminality zohledňována.

Empirické poznatky o reviktimizaci (proč se jí zabývat):

• viktimizace osoby je nejlepším odhadcem prognózy (prediktorem) 
její další možné viktimizace,

• malá část obětí kriminality je postižena nepoměrně vysokým poč-
tem trestných činů,

• pravděpodobnost opakované viktimizace je přímo úměrná tomu, 
kolikrát již předtím byla daná osoba viktimizována,

• riziko opakované viktimizace je nejvyšší v  období těsně po  před-
chozí vikitimizaci (platí pro téměř všechny druhy trestných činů, ať 
jsou zaměřeny na osoby či majetek),

• ochota oběti hlásit trestnou činnost policii klesá s každou další vikti-
mizací,

• důvěra oběti v policii klesá s každou další viktimizací,

• pocity nejistoty a ohrožení oběti s každou další viktimizací vzrůstají,

• s  každou další viktimizací roste pravděpodobnost vzniku psychic-
kých problémů kriminalitou poškozených osob,

• při boji s kriminalitou jsou vhodné a účinné taktiky, které jsou zalo-
ženy na koncepci opakované viktimizace.4

Problematika opakované viktimizace umožňuje zaměřit pozornost 
na  osoby zvýšeně ohrožené kriminalitou (několikrát se již oběťmi staly) 

4   SCHEINOST, M.: Kriminalita očima kriminologů., Praha 2010, IKSP, ISBN 978-80-7338-
096-0
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a  někdy umožňuje lépe se dostat k  pachatelům trestné činnosti, kteří 
jsou již etablováni v kriminální kariéře. Umožňuje také lepší identifikaci 
vybrané trestné činnosti, protože nahlíží na páchanou trestnou činnost 
jako na určitý celek a nikoli na jednotlivá (nesouvisející) jednání pacha-
telů.

Z modelů opakovaných incidentů lze vycházet při zpracovávání plánů 
prevence viktimizace. Problémem již zmíněným ale zůstává, že mnoho 
trestných činů se vůbec neohlašuje, a  rozsah i  podoba opakované vikti-
mizace zůstává z velké části skrytá. V mnoha případech pokud je opakova-
ná viktimizace hlášena policii, nebývá podle dosavadních zkušeností vždy 
zaznamenána a je spíše podceňována. Je na příslušných odbornících a au-
toritách, aby zřetelně prohlásily, že opakovaná viktimizace je důležitým 
jevem a také proč. S tím souvisí i začlenění problematiky opakované vik-
timizace nejen do policejních výzkumů, ale i do výchovy osob, které ana-
lyzují kriminalitu a údaje o ní. Znalost problematiky obětí trestné činnos-
ti může přispět k  řešení mnoha praktických problémů, proto by neměla 
být opomíjena. Děje a  vývoj ve  společnosti, které se mimo jiné odrážejí 
i ve zvyšujícím se výskytu různých sociálně patologických jevů, včetně kri-
minality, přispívají logicky ke zvyšování počtu osob násilím a kriminalitou 
zasažených. Jejich viktimizací je třeba se nejen zabývat, ale usilovat i o její 
předcházení. 

Vybrané faktory primární a sekundární újmy

Při analyzování či zkoumání obětí trestných činů musíme přistupovat 
s  náležitou důležitostí – nelze postupovat povrchně. Stejné platí i  o  ná-
sledcích, které s sebou kriminalita většinou přináší. Na viktimizaci je nutné 
pohlížet jako na komplexní proces od primární újmy až po všechny dopro-
vodné jevy. Důležité jsou zejména tyto faktory:

• primární újma – vztahuje se k  trestnému činu, resp. ke  všem 
efektům, které interakce mezi pachatelem a obětí vyvolá,

• reakce oběti na delikt – včetně veškerých změn v psychice oběti 
(úzkost, bázeň, nedůvěra k lidem pocit bezmoci, sebelítost, sebeob-
viňování),

• sekundární újma – zločin předznamenává řadu následných kon-
taktů mezi obětí a dalšími jedinci (OČTŘ, institucemi) – tyto zkuše-
nosti mají často negativní dopad na oběť.

Mezi důležité následky a doprovodné jevy kriminálního deliktu řadíme 
i  sociální újmu (poškození postavení oběti v  rodině, zaměstnání, škole, 
okolí) a  rovněž nenapravitelnost újmy. Majetkovou škodu lze snadno 
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napravit, ovšem jiná újma (škoda) může být nenahraditelná, neodstrani-
telná nebo i zhoršující se (narůstá).

Z  pohledu nebezpečnosti újmy (resp. způsobeného efektu) řadíme 
nejvýše sekundární újmu, která je výlučně psychologického rázu. I když 
z právního hlediska chybí výraznější materiální znaky – sekundární újma 
zraňuje daleko více a krutějším způsobem než újma primární (např. pacha-
tel zastrašuje oběť, aby neoznamovala trestný čin; tisk zveřejní podrobnos-
ti o znásilněné oběti; rodiče vyčítají zneužitému dítěti lehkomyslné cho-
vání; pohlavně zneužité dítě je opakovaně a  nešetrně vyslýcháno OČTŘ 
jako svědek, aj.). Jsou zaznamenány i případy, kdy oběť spáchá sebevraždu 
poté, co se od ní rodina odvrátila.5    

Uvádí se, že sekundární újmy jsou často tvořeny těmito pocity:

• pocit nespravedlnosti (např. zájem o oběť se omezuje jen na zisk 
informací důležitých pro objasnění případu; odkládané soudní jed-
nání; vyšetřování pachatele na svobodě; absence instituce zajišťující 
integraci oběti zpět do normálního života; státem deklarovaný zá-
jem o osudy obětí eliminuje pocit nespravedlnosti),

• pocit nedůstojnosti (necitlivě vedený výslech či senzacechtivý 
přístup médií vede ke ztrátě lidské důstojnosti a ponížení; nevhod-
ná reakce okolí – výzkumy potvrdily tendenci lidí vyhýbat se kon-
taktům s oběťmi trestných činů /pocit ponížení/),

• pocit izolace (oběť prožívá změny ve vztazích ve svém okolí, v ro-
dině, na pracovišti – postoj lidí k obětem se často mění, kontakty 
řídnou, vytrácí se přirozenost, snahy vyhýbat se kontaktům s obětí 
/často i proto, že nevíme jak se k oběti správně chovat/). Oběť tyto 
změny citlivě vnímá, trpí pocity izolace a osamění; dokonce se utvr-
zuje v tom že ji delikt změnil, že je jiná než bývala dříve.

Existují autoři, kteří soudí, že viktimizace může mít negativní vliv na bu-
doucí sociální chování oběti a  může dokonce odstartovat její kriminální 
kariéru. Vychází přitom z  empirických výzkumů, kdy mnoho pachatelů 
udává, že se v dětství stali oběťmi násilí, pohlavního zneužívání, znásilně-
ní, apod.

Psychologický vliv zločinu na jedince má obecnou platnost (netýká se 
jen obětí). Viktimizace představuje pro oběť silně stresující událost, která je 
neočekávaná, přichází nenadále, je svévolná a nepředvídatelná. Prakticky 

5 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J., a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 148, 
ISBN 80-7357-026-2 
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není možné se na ni dopředu připravit a je obtížné se s ní rozumově vy-
pořádat. Z těchto důvodů oběť prožívá viktimizaci jako krizi, která ohro-
žuje nitro osobnosti. V prožívání oběti je signalizována emocionální újma. 
Někteří psychologové používají v  této souvislosti pro pocity zneuctění, 
ztrátu důvěry a  ztrátu pocitu autonomie (kontroly) výraz „neviditelné 
rány“.       

Prožívání jakékoliv újmy má svou vnitřní dynamiku a obecné fáze:

• fáze nárazu (šoku) – bezprostřední stresová reakce na  kritickou 
událost, tzv. ztuhnutí úlekem. Oběť se cítí zmatená, uplatňuje ob-
ranné mechanismy (zejména popření, regresi nebo netečnost). 
Projevuje se neschopnost srozumitelně se vyjadřovat, souvisle 
mluvit a racionálně uvažovat. V této fázi se s obětí setkávají přede-
vším OČTŘ. Vyskytují se i určité typy chování – expresivní (navenek 
rozjitřené a často protichůdné vnitřní emoce – strach, vztek, zoufal-
ství; oběť je otřesena.) a kontrolované chování (chybí vnější výraz; 
oběť je strnulá, strojená, chladná),

• adaptační fáze (hojení) – oběť se začíná vyrovnávat s  prožitou 
událostí, zpravidla ve dvou polohách – první (oběť hovoří o trauma-
tické události se svými blízkými a konfrontuje s nimi své pocity; opět 
projevy silných emocí, smutku, zloby, strachu,aj.) a druhá (opak prv-
ní polohy, popírá své přirozené pocity, uzavírá se do sebe, odmítá 
o traumatu hovořit). Obě tyto polohy včetně střídání nálad jsou do-
kladem přirozeně postupující adaptace na prožitou krizi. Délka této 
fáze je individuálně odlišná.

• konečná adaptace (zhojení) – vzpomínky postupně ztrácejí bez-
prostřední emocionální náboj, jsou integrovány do ostatních prožit-
ků. Z počáteční fáze rezignace (netečnosti, lhostejnosti a podceně-
ní vzniklé újmy) dochází do fáze psychické reorganizace – návratu 
do  plnohodnotného života. Oběť se znovu integruje a  začíná dis-
ponovat volnou emocionální energií, kterou může podřídit novým 
prožitkům.

Oběť však zcela nevytěsňuje prožité trauma. V určité podobě zůstává 
trvalou součástí její osobnosti, protože prožitou újmou se pozměnila 
struktura životních jistot a hodnot.

Závěr

Jednání, chování i  komunikace s  jedincem, který prožil kriminální 
útok nebo jinou tragickou událost je nesmírně složitou, náročnou a stre-
sující záležitostí. Každý kdo prožil negativní událost ji má ve své paměti 
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(psychice) uschovanou jako trvalou vzpomínku, kterou při vší snaze nel-
ze okamžitě vytěsnit, ani ji vzít jakkoli zpět. Situace je složitá pro širší 
okolí i nejbližší členy rodiny. Lidé často sami nevědí jak se zachovat a ja-
kým způsobem reagovat na bolest druhého člověka. V tuto chvíli zále-
ží na  odbornících a  dalších osobách, které mohou poskytnout pomoc 
obětem. Bohužel určitou pochybnost a nejistotu, jak se chovat, mnohdy 
prožívají i tito profesionálové, kteří s oběťmi trestných nebo jiných nega-
tivních činů pracují.

První kontakty s obětí, sdělování nepříjemných, zpráv, výslech obě-
ti či jiné nezbytné úkony, vytvářejí situace, kdy je zapotřebí citlivě volit 
způsob komunikace a  správný psychologický postup. Záleží na  každé 
maličkosti, kterou můžeme zmírnit následky vzniklé újmy a pomoci tak 
oběti, znovu se integrovat do  plnohodnotného osobního života i  ži-
vota ve  společnosti. Mezi nejdůležitější patří poskytnutí informací 
o  základních právech oběti, o  průběhu trestního řízení, o  programech 
a možnostech pomoci obětem včetně další následné péče. Významnou 
pomocí obětem je znovunalezení a zajištění pocitu bezpečí např. po-
skytnutím rady o  vhodném bezpečnostním opatření pro zabezpečení 
bytu, zajištěním maximálního bezpečí oběti v průběhu trestního řízení 
nebo ochranou svědka před zastrašováním. Důležité jsou formy pomoci 
jak psychologickými prostředky, tak i  faktickými opatřeními. S pocitem 
bezpečí souvisí i znovunabytí pocitu důvěry jak oběti k sobě samé, tak 
i vůči okolí. Pocit nedůvěry často vzniká i v důsledku nevhodně vedené-
ho výslechu či dotazování. Často bývají kladeny otázky, které s vlastním 
deliktem přímo nesouvisejí. Důraz musí být kladen i  na  ochranu souk-
romí oběti. Důležité při jednání s obětí je vcítit se do jejich pocitů. To je 
mít dostatečnou míru empatie nebo o ní alespoň usilovat. Schopnost 
vcítit se do role oběti je důležitá zejména při objasňování a vyšetřování 
trestného činu.

Významná při jednání s obětí kriminálního deliktu je i verbální a non-
verbální komunikace (aktivní naslouchání, osobní vyjadřování, čtení 
myšlenek, vyjadřování pocitů, zrakový kontakt, držení těla, vzdálenost 
mezi jednajícím a obětí, atd.). Vývoj ve  společnosti a  zvyšující se vý-
skyt různých sociálně patologických jevů, kriminalitu nevyjímaje, logicky 
přispívá k nárůstu počtu osob, které byly násilím a kriminalitou zasaženi. 
Viktimizací takto zasažených osob se musíme nejen zabývat, ale také usi-
lovat o její předcházení. Důležité je snahu a úsilí směřovat tak, aby potře-
by a práva, kriminalitou zasažených osob, nebyly opomíjeny jak okamžitě 
po prožitém útoku, tak ani ve všech dalších situacích a úkonech, které ná-
sledují poté. 
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Mimo výše uvedené doporučení a  postupy při jednání a  komunikaci 
s oběťmi, je mít vytvořen i právní rámec, který obětem umožní lepší adap-
taci a vyrovnání se s následky vzniklé újmy.

Posledním takovým krokem, který směřuje k vymezení práv oběti jako 
subjektu zvláštní péče ze strany státu, k  poskytování peněžité pomoci 
a stanovení právního základu pro spolupráci mezi státem a organizacemi, 
které obětem poskytují pomoc je přijetí nového zákona č. 45/2013 Sb., 
o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Zákon výslovně stanoví, že oběti mají právo na citlivé zacházení, od-
borné právní rady a vyšší peněžitou pomoc než dosud.

Posiluje se i  role akreditovaných sdružení (akreditace MS, dotace 
ze státního rozpočtu), které obětem poskytují psychologické, právní 
nebo sociální poradenství.

Použitá literatura

1. GÖPPINGER, H.: Kriminologie., München: C. H. Beck Verlagshuchhaltung, 1980, 
s. 589

2. GREER, CH.: News media, victims and crime. London: sage, 2007

3. MARTINKOVÁ, M.: Oběti některých kriminálních deliktů v ČR v roce 2004. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006

4. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J., a  kol.: Kriminologie.Praha: ASPI Publishing, 2004,  
s. 148, ISBN 80-7357-026-2 

5. SCHEINOST, M.: Kriminalita očima kriminologů., Praha 2010, IKSP, ISBN 978-80-
7338-096-0

6. VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J.: Základy kriminologie a  trestní politiky. Praha:  
C. H. Beck, 2012, 636 s., ISBN: 978-80-74004-29-2

JUDr. Petr Ibl, PhD 

Vysoká škola Karlovy Vary, e-mail: petr.ibl@volny.cz

Některé faktory ovlivňující viktimologii a oběti kriminality



378  |

Rodina páchateľa ako sekundárna obeť  
dopadu trestnej činnosti jej člena

Offender`s Family as Secondary Victim  
of Crime`s Impact of its Member

Lenka Suchá

Abstrakt
Cieľom príspevku je predstaviť rodinu ako obeť trestnej činnosti jej člena. Ta-
káto rodina (či už nukleárna alebo aktuálna) sa stáva súčasťou celého procesu 
od spáchania trestného činu cez odsúdenie až po samotné odpykanie trestu 
a  následné prepustenie. Všetky tieto zložky intenzívne (väčšinou negatívne) 
vplývajú na  každého z  jej členov preto si práca s  takouto rodinou vyžaduje 
špecifický prístup. Výkonom trestu (najmä odňatia slobody) rodina nedobro-
voľne nadobúda kvalitatívne odlišné zloženie, výkon nových rolí jednotlivých 
členov a nutnosť voľby podporných, pasívnych alebo deštruktívnych stratégií 
voči odsúdenému členovi. Tieto v procese zotrvávajú alebo sa menia, výraz-
ne sa však uplatňujú aj po prepustení člena rodiny z výkonu trestu. Prax nám 
ukazuje zjavné ujmy na psychickom a sociálnom vývine členov spomínaných 
rodín, z týchto dôvodov možno rodinu považovať za sekundárnu obeť spácha-
nia trestného činu jej člena.

Kľúčové slová
rodina, trest, obeť, sociálny pracovník, penitenciárna a postpenitenci-

árna starostlivosť

Abstract
The goal of this contribution is to introduce the family as a  victim of crimi-
nal activity of its member. This type of family, (nuclear or actual) is becoming 
a part of the whole process from committing the crime to the sentence, impri-
sonment and the release. All these parts have a serious (mostly negative) in-
fluence on each member of the family, that is why it is required to use a special 
attitude when working with such a family. Because of „involuntary“ causes like 
imprisonment, the family‘s qualitative composition changes. Creation of new 
roles of each member of the family, and the necessity to chose supporting, 
passive or destructive strategies towards the imprisoned member occurs.  The-
se roles may change or remain during the process and are usually implied also 
after the release of the imprisoned member of the family. Day to day practice 
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shows evident damage in psychical and social development of members from 
such families and that is the reason why we see the family – as the secondary 
victim of committing a crime.

Key words
family, sanction, victim, social worker, penitentiary care, post-penitentiary care

Úvod

Podozrenie, obžaloba, odsúdenie, nástup na výkon trestu (odňatia slo-
body) a následné prepustenie je pre človeka veľmi záťažový proces, ktorý 
vo vzťahu k budúcnosti prestavuje množstvo nezodpovedaných otázok. 
Ide však o  logický následok spáchania trestnej činnosti jednotlivca. Ten-
to predstavuje súbor sankcií, ktoré sú zhmotnením zodpovednosti za spá-
chaný čin. Súčasťou každej trestnej činnosti sú aj jej priame či nepriame 
obete. Okrem týchto dvoch strán však trestnom procese identifikujeme aj 
tretiu, ktorou je rodina páchateľa. Rodina páchateľa, či už nukleárna alebo 
aktuálna, sa tak stáva súčasťou dopadu trestu za čin, s ktorým reálne ne-
mala a nemá nič spoločné. Každý člen rodiny túto pozíciu vníma, prežíva 
a zvláda inak. Tak ako medzi páchateľom a primárnou obeťou vzniká špe-
cifický vzťah, platí to aj pre sekundárnu obeť – rodinu. Táto má možnosť vý-
beru z viacerých stratégií, ktoré začne voliť a realizovať vo vzťahu k odsú-
denému členovi. To ako rodina funguje (alebo nefunguje) v období trestu 
väčšinou predikuje postoje ktoré bude zastávať aj po odpykaní trestu svoj-
ho člena. Práve preto je veľmi dôležitá intervencia pomáhajúceho odbor-
níka v práci s rodinou odsúdeného už počas výkonu jeho trestu. Z proce-
suálneho hľadiska ju vnímame ako prevenciu vzniku možných dysfunkcií 
v postpenitenciárnom období. 

1 Rodina ako primárne sociálne prostredie odsúdeného

Podľa Ondruškovej je človek bytosť geneticky sociálna, je „odsúdený“ 
na  vzťah k  sociálnemu svetu, pretože ako biologický druh je odkázaný 
na starostlivosť. (Ondrušková, 2006)

Hoci hovoríme o  odkázanosti v  detstve, práve tu sa realizuje počia-
točný proces socializácie. Prvé sociálne prostredie kde si človek formuje 
svoju identitu, vytvára vzťahy, postoje a názory je rodina. Práve k rodine 
máme tendenciu najskôr sa utiekať v krízových životných situáciách. Spo-
čiatku ide o nukleárnu rodinu z ktorej pochádzame, neskôr si zakladáme 
svoju vlastnú aktuálnu rodinu. Nie len v  psychológii, rovnako aj v  soci-
álnej práci identifikujeme rodinu ako prvú inštanciu. Je prvou „vrstvou“ 

Rodina páchateľa ako sekundárna obeť dopadu trestnej činnosti jej člena
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sociálnej siete, ktorá má jedinca chrániť v prípade potreby pomoci. Rov-
nako to platí aj pre rodinu odsúdeného. Vo väčšine prípadov je to práve 
rodina ktorá je priamou alebo nepriamou súčasťou celého trestného pro-
cesu. Všetky tieto zložky sa dotýkajú všetkých jej členov a často spôsobu-
jú stigmatizáciu. 

2  Špecifiká rodiny s členom vo výkone trestu

Podľa platnej slovenskej legislatívy rodinu vnímame ako základnú bun-
ku spoločnosti, ktorú spoločnosť všestranne chráni (Zákon č. 36 Z.z. o rodi-
ne a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Samotný trestný zákon SR 
hovorí, že „trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo 
najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.“ (Zákon č. 300/2005, 
§ 34, ods. 3). Túto časť spomínanej právnej normy je však veľmi náročné 
dodržať, pretože miera vplyvu na rodinu je veľmi ťažko ovplyvniteľná a re-
gulovateľná. Napriek spomínanému sa rodine odsúdeného venuje nedo-
statok podpory a pomoci. Stále nie je jasne stanovené ktorí odborníci sú 
zodpovední za  prácu s  touto skupinou. Do  úvahy pripadajú pracovníci 
ÚVTOS a ÚVV, ktorí však pôsobia takmer výlučne v rámci rezidencie, so-
ciálni kurátori, ktorí sa venujú (ani to však nie je pravidlom) väčšinou od-
súdenému až po prepustení a odborníci pôsobiaci v rámci rôznych MVO. 
Prečo je nutné venovať špecifickú pozornosť práve rodine? Rodina je často 
základným motivátorom odsúdeného k náprave a k snahe viesť v budúc-
nosti život bez kriminálnych kontextov. Má však možnosť výberu z  via-
cerých stratégií, ktoré začne voliť a  realizovať vo vzťahu k  odsúdenému 
členovi. Patria medzi ne podporné, pasívne alebo deštruktívne stratégie. 
Tieto v  procese zotrvávajú alebo sa menia, výrazne sa však uplatňujú aj 
po prepustení člena rodiny z výkonu trestu. Tak ako u primárnych obetí, aj 
tu väčšinou prevládajú pocity strachu, hanby, chuť pomstiť sa. Tieto pocity 
sa realizujú najčastejšie v podobe pasívnych alebo deštruktívnych straté-
gií, postoj rodiny je negatívny a podpora absentuje. V odsúdenom to môže 
vyvolať pocity bezcennosti a rezignácie. 

Najčastejšie témy ktoré rezonujú v rodinách s členom vo výkone trestu 
sú podľa Suchej (2012) tieto:

• pravidlá vzájomného fungovania na diaľku,

• spôsob vzájomnej komunikácie

• čo povedať a čo nepovedať deťom

• zmysel zachovania rodiny

• výkon nových rolí v domácnosti
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• zabezpečenie náhradného príjmu

• prispôsobenie sa nižšiemu životnému štandardu

• práca s nepriazňou okolia

• sexualita

• vzájomné odcudzenie sa

• nové rodinné usporiadanie...

3  Špecifiká rodiny s členom po výkone trestu

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich kapitolách, jedným zo sprie-
vodných znakov ktoré často charakterizujú rodinu odsúdeného je stigma-
tizácia jednotlivých členov a značkovanie rodiny z vonkajšieho prostredia. 
Tieto dva rizikové sprievodné znaky spomínaných rodín sa najfrekventova-
nejšie prejavujú počas odchodu člena rodiny do ÚVTOS, počas jeho pobytu 
v rezidencii zväčša z časti utíchnu a opäť nadobúdajú na intenzite práve pri 
jeho prepustení. V tomto období sa naplno prejavia stratégie ktoré rodina 
zvolila už počas jeho výkonu trestu (väčšinou ide o stratégie ktoré rodina 
preferovala v  penitenciárnom období). Pokiaľ rodina preferuje podporné 
stratégie, proces opätovnej socializácie sa skracuje a intervencia odborníka 
z vonku je väčšinou krátkodobá (ak je vôbec nutná). Opačný proces spúš-
ťajú deštruktívne stratégie, ktoré rodinu ohrozujú a väčšinou vedú k jej roz-
padu. Tieto stratégie sa odrážajú aj na opätovnej socializácii prepusteného 
člena, ktorá je náročnejšia, prepustený väčšinou nie je motivovaný k pozi-
tívnej zmene a je takmer nevyhnutná postpenitenciárna intervencia odbor-
níka. Pasívne stratégie síce nevnímame pozitívne, no vytvárajú priestor pre 
efektívnu intervenciu ktorá má potenciál rehabilitovať rodinu a jej funkcie. 

Najčastejšie sociálne témy ktoré rezonujú v rodinách s členom po výko-
ne trestu sú podľa Suchej (2012) tieto: 

• rodinné usporiadanie

• opätovné včlenenie sa do  každodenného rodinného života a  do   
spoločnosti

• práca so vzťahmi

• odpustenie

• návrat do role a z nej vyplývajúcich povinností

• vyrovnanie sa s  novou životnou situáciou (najčastejšie nový part-
ner)...

Rodina páchateľa ako sekundárna obeť dopadu trestnej činnosti jej člena
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Pokiaľ je prepustenie podmienečné, pridávajú sa k nim:

• „Damoklov meč“ (obava z toho, že sa niečo stane bez aktívneho 
pričinenia)

• strach

• neistota

• napätie

• rezignácia...

4  Vymedzenie priestoru pre sociálnu prácu s rodinou trestaného 

Najmä pre verejnosť stále nie je úplne zrejmé, čo to vlastne sociálna 
práca je. „Jedni si pod týmto pojmom prestavujú akúkoľvek pomoc ľuďom 
, ktorí ju potrebujú, pre iných je odbornou profesiou, ktorú môže vyko-
návať iba profesionálne pripravený pracovník.“ (Slobodová, 2012:380). Pre 
potreby tohto príspevku budeme vnímať sociálnu prácu ako odbornú pro-
fesiu, rodiny odsúdených si však pod týmto pojmom predstavujú konkrét-
nu a hlavne efektívnu a rýchlu pomoc.

V  rámci penitenciárnej starostlivosti pôsobia sociálni pracovníci len 
v rámci rezidencie a priamo pracujú len s odsúdeným (nie s jeho rodinou 
či širším sociálnym prostredím). Ak má však byť jeden zo základných cieľov 
sociálnej práce s odsúdeným jeho príprava na prepustenie z VT, je nevy-
hnutné zaradiť do práce aj systémový prístup. Odsúdený totiž nie je jediný, 
koho treba na prepustenie pripraviť. Pokiaľ sociálny pracovník kontinuál-
ne nepracuje s rodinou odsúdeného, môže sa stať že odsúdený síce bude 
„pripravený“ opustiť ÚVTOS, no nikto iný nebude „pripravený“ na jeho prí-
chod. „Pokiaľ prepusteného človeka po odpykaní si trestu odňatia slobody 
nikto na slobode nečaká, jeho ďalšia existencia na slobode prináša veľké 
riziká, ktoré môže byť nad jeho sily zvládnuť.“ (Kujevská, Dundrová, 2012: 
15). Zabezpečiť rodine odsúdeného sociálnu starostlivosť nie je nutné len 
z hľadiska dlhodobej perspektívy návratu jej člena, ale aj z dôvodu mini-
malizácie stigmatizácie rodiny pri aktuálnej „strate“ člena ktorý odchádza 
na výkon trestu. Práve sociálny pracovník by mal rodine pomôcť prekle-
núť toto obdobie s čo najmenšou ujmou. Tieto činnosti by mal už počas 
výkonu trestu člena rodiny z časti zastrešovať sociálny kurátor pre dospe-
lých, v praxi ide však skôr o ojedinelé prípady. Podobná situácia nastáva 
aj v  oblasti postpenitenciárnej starostlivosti, kde sa prepustení stretáva 
najčastejšie práve so sociálnymi pracovníkmi, keďže väčšinu pozícií v tejto 
oblasti zastáva práve profesia „sociálny pracovník“(sociálny kurátor pre do-
spelých, sociálny pracovník na oddelení sociálnych vecí v obci, mediačný 
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a probačný úradník). Mnohí zo spomínaných odborníkov (štátnej či regi-
onálnej sféry) v praxi z rôznych dôvodov neposkytujú postpenitenciárnu 
starostlivosť a  ak ju poskytujú ide zväčša o  prácu s  jednotlivcom. Práve 
práca s rodinou (či už v penitenciárnom alebo postpenitenciárnom obdo-
bí) poskytuje priestor pre činnosť odborníkov z mimovládnych organizá-
cií ktorí sa venujú tejto cieľovej skupine. Vedia tak vhodnými metódami 
a  technikami suplovať povinnosti štátu pričom aktívna participácia štát-
nych úradníkov je žiaduca. Práve táto oblasť poskytuje sociálnym pracov-
níkom výzvu a priestor pre efektívnu spoluprácu na viacerých úrovniach. 
Keďže ide o z rôznych hľadísk náročnú cieľovú skupinu, nemožno v tomto 
kontexte zabúdať na pravidelnú supervíziu sociálnych pracovníkov. Tá je 
„nástrojom pre optimalizovanie a overovanie si správnosti postupov, a je 
priestorom pre hľadanie alternatív v práci sociálneho pracovníka, pre po-
skytnutie spätnej väzby a  svojimi intervenciami chráni užívateľa služieb 
sociálnej práce pred poškodením a zneužitím.“ (Vaska, 2012: 26) 

Záver

Keďže rodina páchateľa disponuje všetkými charakteristickými znakmi 
obete, je nutné venovať jej patričnú pozornosť a odbornú podporu. Nejde 
len o dôvody a potreby týkajúce sa priamo jej jednotlivých členov, úloha 
rodiny je významná z viacerých hľadísk v rámci penitenciárnej a postpe-
nitenciárnej starostlivosti. Práve postoj rodiny v  tomto zložitom období 
(či už pri nástupe na výkon trestu alebo pri prepustení) tvorí významnú 
časť úspechu, resp. neúspechu opätovnej socializácie člena. Táto prebieha 
najskôr v malých sociálnych skupinách (kde zaraďujeme aj rodinu) a ak je 
úspešná vytvára podporu aj pre pozitívne včlenenie sa do väčších (pracov-
ný kolektív, susedská komunita...). Participácia rodiny je veľmi dôležitá aj 
z hľadiska efektivity intervencií odborníkov v tomto zložitom období. Prá-
ve z týchto dôvodov je nutné považovať prácu s rodinou ktorá má člena 
vo/po výkone trestu za vážnu tému diskurzu o nepokrytom priestore pô-
sobnosti sociálnej práce. 

Zoznam skratiek

ÚVTOS – Ústav na výkon trestu odňatia slobody

ÚVV – Ústav na výkon väzby

MVO – mimovládna organizácia

VT – výkon trestu

Rodina páchateľa ako sekundárna obeť dopadu trestnej činnosti jej člena
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Psychologická pomoc  
obětem loupežného přepadení

Psychological Assistance to Robbery Victims

Stanislav Nečas

Abstrakt
Stať se věnuje otázkám psychologické pomoci obětem trestných činů, zejména 
vztahujícím se k obětem loupežného přepadení. Tato pomoc je reglementová-
na právní normou – zákonem o obětech trestných činů. Jsou popsány postupy 
psychologické přípravy směřující k racionálnímu zvládnutí krizových situací.

Klíčová slova
Oběť trestného činu, psychologická příprava na krizovou situaci, mentální vy-
ladění

Abstract
The article focuses on issues pertaining to psychological assistance provided 
to crime victims, especially those of the crime of robbery. This aid is legally re-
gulated by Crime Victims‘ Act. The article describes procedures of psychologi-
cal training aimed at a rational way of coping with crisis situations. 

Key words
crime victim, psychological training for a crisis situation, mental tuning

Problematika poškozeného a  oběti trestného činu přesahuje vý-
znamně právní rámec, tedy není problematikou pouze právní. O adek-
vátní přístup k oběti, k poškozenému, se musí postarat nejen právní věda 
a praxe. Právo vytvořilo pro zacházení s obětí trestného činu určitý rá-
mec, který je v právním státě nutný. Nicméně jsou tu i aspekty psycholo-
gické, sociální, zdravotní, filozofické a dlouhá řada dalších, kterými je tře-
ba se zabývat. Ani kriminologie jako celek není pouze záležitostí zákonů 
a zákonnosti. 

V naší stati se budeme věnovat zejména psychologickým aspektů po-
skytování pomoci obětem s akcentem na loupežné přepadení.

Jaké jsou prožitky člověka, který je traumatizovaný trestným činem? 
Z toho psychologická pomoc musí vycházet.
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Často bývá v prožitkové úrovni pocit vlastní viny oběti, že se staly obětí. 
Okolí ji v tom někdy i posiluje, podobně pachatel se může snažit vyvolat 
v oběti pocit, že si za to může sama. Tím může být za určitých okolností 
znemožněno nebo oddáleno prozrazení trestného činu. Oběť ztrácí rov-
nováhu, je tedy narušena jeho homeostáza, emoce se stávají negativními, 
mívá pocity bezmoci, dezorientace až po fyzickou bolest. Může se objevo-
vat i absence kontroly nad vlastním životem.

Oběť se často domnívá, že nějaká příčina přece musí existovat, začíná 
ji hledat převážně zpočátku u sebe. Stát se obětí trestného činu není však 
hanbou nebo chybou postižené osoby. Takový člověk rovněž může ztrá-
cet sebedůvěru, byl zvyklý svůj život řídit, plánovat, ale najednou dochází 
vlivem trestného činu k prožívání něčeho iracionálního, vyvolávajícího ne-
zřídka pocity nepochopení od okolí, samoty, opuštění. V tom ještě může 
přicházet představa, že se čin může opakovat. To mívá až destruktivní cha-
rakter vlivu na oběť. 

Uvedené psychologické aspekty jsou pouze orientační, jejich šíře je ne-
skutečně rozsáhlá a je závislá zejména na procesu jejich prožívání, které je 
individuální. Psychika oběti pracuje pochopitelně dál – mohou se projevit 
některé reakce, které nepůsobí na psychiku „léčivě“, ba naopak. Může dojít 
i k trvalým změnám v psychice. Nelze opomíjet zákonitosti, že duševní re-
akce jdou ruku v ruce projevy somatickými. Hrozí tu vznik posttraumatic-
ké stresové poruchy. Nejčastější projevy psychické a fyzické reakce obětí 
na trestnou činnost jsou: pocity provinění (sebeviny), ztráta sebedůvěry, 
pocit neskutečnosti, jako ve snu, fóbie, pocity nejistoty, zhoršení paměti 
a rozumových schopností až po zpomalení myšlení, snížení koncentrace 
pozornosti, náladovost, zvýšená potřeba tolerance a ohledů, fyzická sla-
bost, srdeční obtíže, bolesti hlavy, žaludeční potíže a plačtivost.

Co s touto situací lze dělat?

Především snažit se žít plnohodnotným, harmonických životem, což 
znamená být blíže zvládnutí traumatu. Pochopitelně, že reakce a  deter-
minace jednotlivců řešit tuto situaci je přísně individuální. Nicméně jisté 
obecně platné rysy lze vysledovat a rozdělit možné vhodné reakce na trau-
matizující situaci následovně:

a) První fáze – šok

Nastává ihned po útoku, projevuje se např. Zmateným jednáním, stu-
porem (jakýmsi celkovým ztuhnutím), oběť ani nemůže uvěřit tomu, co se 
stalo, co má za sebou. To trvá od několika hodin až po několik dnů. Trauma 
je hlubší, jestliže se jedná o fyzické násilí.
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b) Druhá fáze – začínající adaptace, reakce

Postupně dochází k vyrovnávání se se situací, avšak emoční nálož stále 
působí, racionalita je stále omezena. Postupně oběť dospívá k rozumové-
mu náhledu na situaci. To se projevuje v zásadě dvojím způsobem. První 
je, že oběť se k trestnému činu stále a neodvratitelně vrací, mluví o něm, 
znovu prožívá negativní pocity. Druhý spočívá v tom, že má opačnou ten-
denci, nechce o tom mluvit, uzavírají se do sebe, skrývá pocity do sebe. 
Fáze může trvat i rok, ale její průběh a prožívání je opět velmi individuální.

c) Třetí fáze – závěrečná adaptace, nová životní orientace

Dochází k  psychické reorganizaci osobnosti oběti, člověk se znovu 
„sbírá“, postupně přichází ke  svému původnímu životu, životnímu stylu, 
normálnímu životu jako před událostí. Nicméně prožité trauma zůstává. 
Dochází rovněž k  tzv. sekundární traumatizaci způsobený nekorektními, 
necitlivými vlivy a reakcemi okolí, jako jsou špatně vedený výslech, průběh 
trestního řízení, konfrontace s pachatelem, nevhodné poznámky zdravot-
nického personálu aj. Tyto fenomény mohou vést opět k navození post-
traumatické psychické změny. Zvláště to bývá u znásilnění a násilí pácha-
ném na ženách. Rozdílná je doba, po kterou je oběť přepadení vystavena 
páchání trestné činnosti a  možné traumatizaci je velice rozdílná, např. 
u loupežných přepadení se jedná zpravidla o několik málo minut na rozdíl 
od týrání či pohlavního zneužívání, kdy jde o měsíce či roky. 

Klademe si otázku, jak pomoci obětem trestné činnosti?

Na  ni neexistuje univerzální odpověď, ale je třeba, abychom nebyli 
lhostejní k utrpení jiných lidí, když si neumí poradit a pomoci sami.

Uveďme několik obecných doporučení a zásad: (Vyhlídalová, P., 1998)

a) oběť nelitujeme

b) obětem nic nevyčítáme

c) obětem nic nevymlouváme

d) snažme se obětem pomoci při vytvoření zázemí

Po  právní stránce nacházíme v  současnosti oporu pro psychologic-
kou pomoc obětem obecně, včetně obětí loupežného přepadení v zá-
koně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 
zákonů (zákon o obětech trestných činů) ze dne 30. 1. 2013. Účinnosti 
nabyl dne 1. 8. 2013. Předmět úpravy tohoto zákona směřuje k vymezení 
práv oběti jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, úpravu poskytování 
peněžité pomoci obětem ze strany státu a  stanovení právního základu 
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pro spolupráci mezi státem a organizacemi, které poskytují pomoc obě-
tem.

 Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným či-
nem ublíženo na zdraví, zejména způsobena majetková nebo nemajetko-
vá újma nebo na  jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li 
trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuz-
ný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo re-
gistrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. 

Zvlášť zranitelnou obětí se za splnění uvedené definice rozumí:

-  dítě,

-  osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychic-
kým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve  spojení 
s  různými překážkami může bránit plnému a  účelnému uplatně-
ní této osoby ve  společnosti ve  srovnání s  jejími ostatními členy, 
- oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 
- oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo 
trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je 
v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy 
zejména s  ohledem na  její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální 
orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspě-
lost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo 
s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 
nebo závislost na ní.

Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je tře-
ba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně 
o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Na postavení oběti nemá 
vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.

Policie České republiky, orgány činné v  trestním řízení a další orgány 
veřejné moci, subjekty zapsané v  registru poskytovatelů pomoci obě-
tem trestných činů, poskytovatelé zdravotních služeb, znalci, tlumoční-
ci, obhájci a  sdělovací prostředky mají povinnost respektovat osobnost 
a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle možností jí 
vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu věku, zdravot-
nímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové vyspělosti a kulturní 
identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené ve vztahu 
k oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.

Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty zapsa-
né v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají povinnost 
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srozumitelným způsobem informovat oběť o  jejích právech a umožnit jí 
jejich plné uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit i opakovaně.

Nyní se budeme věnovat blíže některým ustanovením uvedeného zá-
kona vztahujícím se pomoci obětem trestných činů.

V  § 39 představuje zákon subjekty poskytující pomoc obětem trest-
ných činů:

(1) Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů pod-
le tohoto zákona a získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se 
musí akreditovat pro jednu nebo obě služby, kterými jsou

a) poskytování právních informací a

b) restorativní programy.

(2) Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávně-
ny obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro posky-
tování sociálního poradenství a  služeb sociální prevence na  základě 
rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních 
služeb. Dotace ze státního rozpočtu na tyto služby náleží subjektu jen pod-
le zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.

(3) Akreditací pro službu poskytování právních informací nejsou dotče-
na ustanovení o zastupování v řízení podle jiných právních předpisů.

§ 40 stanoví podmínky pro udělení akreditace

(1)  Podmínkou pro udělení akreditace je

a)  doložení popisu realizace poskytovaných služeb, který je v sou-
ladu se standardy kvality poskytovaných služeb (§ 44 odst. 2),

b)  skutečnost, že žadatel je právnickou osobou, která byla založena 
za jiným účelem, než je podnikání,

c)  vlastnické nebo jiné užívací právo k  objektu nebo prostorám, 
v nichž budou poskytovány služby,

d)  poskytování pomoci obětem žadatelem nejméně po dobu jed-
noho roku před podáním žádosti podle tohoto zákona,

e)  bezúhonnost žadatele a všech fyzických osob, které budou služ-
by poskytovat,

f ) odborná způsobilost alespoň jedné fyzické osoby, která bude ga-
rantovat úroveň služeb spočívajících v poskytování právních in-
formací,
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g) pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou při poskytování 
služeb podle tohoto zákona.

(2) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsou-
zen pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti 
v  souvislosti s  vykonáváním činností při poskytování služeb nebo 
činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto 
trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z  jiných důvodů hledí, 
jako by nebyl odsouzen.

(3) Za odborně způsobilou k poskytování právních informací se pova-
žuje osoba, která získala úplné vysokoškolské vzdělání v oboru prá-
vo v magisterském studijním programu.

Nahlédněme na práva obětí trestných činů ve smyslu uvedeného zá-
kona.

Podle § 4 subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů poskytují obětem v zapsaném rozsahu a za podmínek sta-
novených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou po-
moc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, 
právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní progra-
my, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skonče-
ní. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel.

Ustanovení § 5 vymezuje bezplatnou odbornou pomoc takto:

 (1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trest-
ných činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zby-
tečného odkladu bezplatně na  základě žádosti zvlášť zranitelné 
oběti, která tuto pomoc potřebuje. To neplatí, jedná-li se o oběť 
trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního záko-
níku), nevzniklo-li tímto činem nebezpečí nouze nebo trvale ne-
příznivý následek.

(2) Odstavec 1 nebrání tomu, aby subjekty zapsané v  registru posky-
tovatelů pomoci obětem trestných činů poskytovaly odbornou po-
moc bezplatně i jiným obětem; jiné právní předpisy týkající se po-
skytování těchto služeb tím nejsou dotčeny.

V § 6 je vymezena právní pomoc a poskytování právních informací

(1) Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována bezplatně za pod-
mínek a v rozsahu stanoveném v jiném právním předpise.

(2) Právní pomoc obětem podle tohoto zákona mohou za úplatu po-
skytovat pouze advokáti.
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(3) Subjekty akreditované pro poskytování právních informací a  Pro-
bační a  mediační služba mohou podle tohoto zákona poskytovat 
obětem trestných činů právní informace.

Povinnosti akreditovaných subjektů jsou uvedeny v  § 44 citovaného 
zákona následujícím způsobem:

(1) Akreditovaný subjekt je povinen

a) poskytnout oběti bezplatně službu podle § 5 a § 6 odst. 3 v roz-
sahu akreditace,

b) poskytnout oběti informace podle § 9,

c) vést evidenci obětí, které požádaly o  poskytnutí služby, a  po-
skytnutých služeb,

d) dodržovat standardy kvality poskytovaných služeb stanovené 
prováděcím právním předpisem.

(2) Standardy kvality poskytovaných služeb jsou souborem kritérií, je-
jichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování jed-
notlivých služeb poskytovaných obětem v  oblasti personálního 
a provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi akreditovaným 
subjektem a obětí, které je služba poskytována.

(3) Poskytnutí služby je akreditovaný subjekt oprávněn odmítnout

a)  z důvodu naplnění svých kapacit,

b)  byly-li služby poskytnuty osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se záj-
my oběti,

c)  jestliže zájmy oběti, která žádá o poskytnutí služby, jsou v rozpo-
ru se zájmy akreditovaného subjektu, nebo

d)  jestliže oběť neposkytuje odpovídající součinnost nebo došlo 
k narušení důvěry mezi obětí a akreditovaným subjektem.

Ustanovení § 45 se týká kontroly plnění podmínek akreditace a povin-
ností akreditovaných subjektů

(1) Ministerstvo kontroluje plnění podmínek stanovených pro akredi-
taci u akreditovaného subjektu a plnění jeho povinností. Postup při 
této kontrole se řídí zákonem upravujícím státní kontrolu.

(2) Pro kontrolu plnění standardů kvality poskytovaných služeb u akre-
ditovaného subjektu podle odstavce 1 může ministerstvo zřídit 
hodnotící komisi.
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(3) Ministerstvo je oprávněno ukládat akreditovaným subjektům 
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Akredito-
vaný subjekt je povinen splnit uložená opatření ve stanovené lhůtě.

(4) Ministerstvo přijímá a prověřuje stížnosti na postup akreditovaných 
subjektů.

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle § 48 stanoví, 
že:

(1) Ministerstvo vede registr poskytovatelů pomoci obětem trestných 
činů, do kterého zapisuje

a) subjekty podle § 39 odst. 2 na základě jejich žádosti,

b) akreditované subjekty podle § 39 odst. 1,

c) advokáty na základě žádosti podle § 47,

d) střediska Probační a mediační služby.

(2) Subjekt podle § 39 odst. 2 k žádosti o zápis do registru poskytova-
telů pomoci obětem trestných činů přiloží úředně ověřené rozhod-
nutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních 
služeb. Ministerstvo zašle informaci o zápisu do registru poskytova-
telů pomoci obětem trestných činů orgánu, který rozhodl o regis-
traci tohoto subjektu podle zákona upravujícího poskytování sociál-
ních služeb. Je-li u ministerstva podána stížnost na činnost subjektu 
registrovaného podle zákona upravujícího poskytování sociálních 
služeb, postoupí ji ministerstvo inspekci poskytování sociálních slu-
žeb. Ministerstvo vyškrtne subjekt z registru poskytovatelů pomoci 
obětem trestných činů také na základě jeho žádosti.

(3)  Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje 
údaje podle § 42 odst. 2, § 47 odst. 2, v případě subjektů akreditova-
ných pro poskytování právních informací i informaci o počtu odbor-
ně způsobilých osob podle § 40 odst. 3 a v případě subjektů podle 
§ 39 odst. 2 údaje uvedené v  rozhodnutí o  registraci podle záko-
na upravujícího poskytování sociálních služeb. U středisek Probační 
a mediační služby se uvádí adresa střediska.

(4) Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů je veden v in-
formačním systému veřejné správy. Registr je veřejným seznamem, 
který je dostupný na internetových stránkách ministerstva. Do re-
gistru má každý právo bezplatně nahlížet.
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Ministerstvo spravedlnosti podporuje činnost subjektů poskytujících 
pomoc obětem trestných činů, a  to poskytováním dotací ze státního roz-
počtu, kterou mohou získat jen akreditované subjekty. Subjekt, který hodlá 
poskytovat pomoc obětem trestných činů podle tohoto zákona a získat do-
taci ze státního rozpočtu na  svou činnost, se musí  akreditovat pro jednu 
nebo dvě služby, kterými jsou poskytování právních informací a restorativní 
programy. Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny 
obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro poskytování sociál-
ního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí o regis-
traci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.

Pomoc obětem trestných činů

Jako každá oblast lidského života v  moderní společnosti, je i  pomoc 
obětem trestných činů a  jejich postavení regulováno právem. Právo ov-
livňuje společnost v případě, kdy je jeho obsah společnosti znám a záro-
veň je i vynucován státní mocí. V případě pomoci obětem trestných činů 
je zvláště citlivou otázkou problematika práva a spravedlnosti. Oběť trest-
ného činu je dotčena porušením práva a  očekává spravedlivou nápravu 
ve formě trestu pro pachatele. Často dochází ke zklamání, pocitu bezmoci. 
Jednotlivec, který se stane obětí protiprávního jednání, je následně vtažen 
do systému, který byl společností (zákonodárcem) ustanoven jako institut 
pro řešení obdobných situací. Fungování tohoto systému je pro postiže-
ného jednotlivce většinou neznámé, nepřehledné, zdlouhavé a frustrující. 
Proto je důležitá role profesních organizací, které se zabývají právní po-
mocí, ale zejména je nezbytné vhodné chování osob, které fakticky vyko-
návají činnost orgánů činných v trestním řízení. Základní zásadou při po-
skytování právní pomoci nestátními organizacemi je vždy vycházet z verze 
udané obětí trestného činu, tato zásada je klíčová pro další postup, obsah 
a efektivitu poskytované pomoci. Tím se zároveň stává pozice právního po-
radce velmi komplikovanou, neboť verze, z níž musí vycházet, je založena 
pouze na jednostranné výpovědi zainteresované osoby, v níž mohou být 
různé nepřesnosti, ať už zcela neúmyslné (vzniklé opominutím, nedostat-
kem času či stresem) či záměrné. Oběť trestného činu je v podobném sta-
vu jako osoby procházející náhlou, nečekanou vnější krizí (přírodní neštěs-
tí, katastrofy, teroristické útoky). Nicméně tzv. viktimologická intervence 
má určitá specifika. Těsně po spáchaném trestném činu se oběti nacházejí 
ve stavu šoku a podle toho by se též měla řídit psychologická první pomoc. 
Nejdůležitější je obnovit v oběti pocit bezpečí a stability, což se děje zej-
ména poskytnutím informací (o nastalé situaci, možných reakcích, dalším 
postupu, možnosti obrátit se na odborníky), intervencí za podmínek, které 
jsou adekvátní prožité události, a navození normálního duševního stavu.
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Vlastní psychologická pomoc

Má za účel snižování stresu (přičemž komunikace by měla být založe-
na na  tzv. nehodnotící akceptaci, důležité je vždy poskytování úplných 
a  transparentních informací o  probíhajícím postupu, aktuálním stavu 
a dalším průběhu). Důležité ze strany pomáhajících osob je též vyhodno-
tit, zda je oběť riziková ve smyslu větší pravděpodobnosti vzniku násled-
ných, přetrvávajících potíží. Rizikovými faktory jsou např. dřívější zdravotní 
problémy, reviktimizace, silná počáteční emocionální reakce, nedostatek 
zdrojů podpory po  událost, zvýšený výskyt neefektivních strategií zvlá-
dání stresu, děti. V případě psychologické pomoci oběti, která je již ve sta-
bilizované fázi po činu, jsou požadavky individuální podle aktuální potře-
by jednotlivce. Do poradenských organizací přicházejí oběti např. s žádostí 
o informace, jak postupovat při podání trestního oznámení a následném 
vyšetřování, jak odstranit strach z opakované viktimizace. Nejvíce zasaženy 
po psychické stránce jsou oběti úmyslným násilných trestných činů (pře-
padení, znásilnění, domácí násilí), v takových případech se z běžné pora-
denské činnosti stává potřeba náročné psychologické podpory. Následná 
psychologická péče spočívá v odborné pomoci obětem, která je založen 
na opakovaném, dlouhodobějším kontaktu s klientem. V České republice 
v současné době takovou pomoc poskytuje např. Bílý kruh bezpečí. Spe-
ciální projekty jsou zaměřeny na oběti závažných trestných činů, na osoby 
ohrožené závažnými případy domácího násilí a na svědky závažných trest-
ných činů. Práce s  takovými osobami (klienty) spočívá v  edukaci klienta 
(informování o zvláštnostech prožívání, reakcí), v práci s emocemi a od-
reagování a v zacházení se současným životem. Jednou z častých příčin 
sekundární viktimizace je nevhodné chování okolí, proto je nutné zaměřit 
pozornost kromě odborné i na laickou pomoc obětem trestných činů. Nej-
bližší okolí je totiž velmi často naprosto bezradné v kontaktu s obětí trest-
ného činu, nejčastěji se vyskytuje ignorování faktu, že k  trestnému činu 
došlo. Okolí poté nadále komunikuje s obětí, jako by se nic nestalo, ho-
vorům o traumatu se vyhýbá a nutí oběť k tomu, aby na nepříjemný záži-
tek zapomněla. Tato forma chování u oběti blokuje přirozený mechanis-
mus vyrovnávání se s traumatickým zážitkem. Oběť totiž nikdy na trestný 
čin zcela nezapomene a nelze jen pasivně čekat na to, až se navrátí do kaž-
dodenního všedního života.

Pro nejbližší okolí oběti lze doporučit následující způsoby komunikace: 
zpracování pocitů viny (oběti se při racionalizaci traumatu uchylují k se-
beobviňování a  výčitkám, z  okolí by mělo jasně zaznít, že za  trestný čin 
je zodpovědný pachatel, nikoliv oběť), normalizace následků viktimiza-
ce (po  trestném činu mohou u  oběti nastat různé poruchy v  prožívání 
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a chování, rodina by měla vědět, že se jedná o normální reakci na nenor-
mální situaci, v případě intenzivních a dlouhodobých reakcí je také vhod-
né zařídit odbornou pomoc), obnova pocitu bezpečí a schopnosti důvěřo-
vat, podpora vyjadřování emocí (emocionální reakce je důležitá v procesu 
zpracování traumatu), obnova víry ve vlastní schopnosti, podpora při řeše-
ní hlavních problémů oběti (asistence, doprovod, vyhledávání potřebných 
informací). (Čírtková, L.,1996)

Základy psychologické přípravy osob na krizové situace

Pojďme do konkrétních situací a míst, kde může docházet a také do-
chází k  loupežným přepadením. Začněme zejména u bankovních domů 
obecně a míst, kde se odehrává manipulace s penězi – pojišťovny, pošta, 
čerpací stanice pohonných hmot, herny, noční kluby, obchodní místa vše-
ho druhu apod.

Dobré firmy vnímají svůj personál jako nesmírně důležitou část celko-
vé koncepce firemní bezpečnosti. Člověk může být tím nejdokonalejším 
bezpečnostním systémem proti škůdcům. Něco to ovšem stojí. Bezpečné 
chování nevzniká totiž samo o sobě. Má-li skutečně fungovat, musí se pěs-
tovat, trénovat, čas od  času znovu vyladit např. na  opakovaném školení 
zaměstnanců.

Krizová situace typu napadení či přepadení je z pohledu ohrožené-
ho vždy náhlá a nečekaná. Každého psychicky zaskočí. Dech, tělo a mysl 
fungují jako po velkém horolezeckém výstupu, žaludek je na vodě, nohy 
jsou těžké, ruce se třesou, špatně koordinujeme atd. Ani kvalitní psycho-
logická příprava tyto přirozené reakce nemůže odstranit. Bylo by to do-
konce nesmyslné, protože i tento první úlek startuje rezervy, které bude 
přepadený potřebovat. Dobrá psychologická příprava je spíše o tom “jak 
dál“, jak se v situaci ohrožení dále rozumně chovat, aby přepadený zby-
tečně nezvyšoval rizika plynoucí z ohrožení a  také je o  tom, co by měl 
učinit se svou myslí, aby později mohl hodnotě vypovídat a přispět k do-
padení pachatele.

Příprava by neměla určitě opomenout následující body: 

1. Zásady bezpečného chování, které beze zbytku vyznává vlastní 
banka, pošta, firma ...

2. Informace o normálním chování člověka v roli oběti a to v průběhu 
útoku a po jeho ukončení.

3. Co se přesně odehrává od okamžiku, kdy je eventuálně použita bez-
pečnostní technika či vytočeno telefonní číslo 158.
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4. Povzbuzení víry ve vlastní schopnosti zvládnout krizovou situaci.

5. Desenzibilizaci či rozumné “odcitlivění“ na některé pravděpodobné 
signály a okolnosti nebezpečí.

6. Eventuální psychologická nadstavba.

Charakterizujme stručně jednotlivé body programu psychologické pří-
pravy:

1. Je věcí banky, pošty či firmy (obecně řečeno organizace) stanovit 
jasné priority chování pracovníků v  ohrožení. Jde vlastně o  jed-
noznačné určení hlavních hodnot, které musí zůstat, pokud možno, 
v bezpečí. Platí následující priority:

a) ochrana života a zdraví

b) minimalizace škod

 První bezpečnostní poučku “na  místě ohrožení chraňte přede-
vším životy a  zdraví“ by všichni měli znát. V  živých případech 
loupežných přepadení je však situace zřejmě psychologicky kom-
plikovanější. U  přepadeného se při rozhovoru s  psychologem 
opakovaně objevují intenzivní pocity viny, jestliže se pachateli 
podařilo odcizit určitou částku, a  také obavy přepadeného pra-
covníka z  eventuálního (třeba zamaskovaného či odloženého) 
postihu za toto jednání. Tento rozpor mezi oficiálně proklamova-
nou a vnitřně zažitou bezpečnostní filozofií považujeme za signál, 
že i v tomto ohledu má psychologická příprava na situace ohrože-
ní rezervy.

2. Dobrá psychologická příprava musí v  účastnících zanechat jas-
ný obraz o  tom, co zpravidla prožívá přepadená osoba za  pocity, 
co se jí míhá v mysli a  také jak se obvykle přepadený chová. Zák-
ladní varianty reakcí je třeba ilustrovat na příkladech z terénu. Pra-
covník za přepážkou by měl přesně vědět, co se myslí agresivním 
chováním přepadeného, co obnáší pasivní styl kontaktu s  útoční-
kem a jaké znaky má naopak zdravé bezpečné chování člověka tváří 
v  tvář neznámému útočníkovi. V  žádném případě nejde o  teorii, 
jde o vytváření plastických živých obrazů. Z výpovědí přepadených 
víme, že v náhlé situaci nouze vyvstanou střípky z  těchto mentál-
ních filmů spontánně v mysli ohroženého člověka, tiší silné emoce 
a posilují racionální uvažování na místě ohrožení. 

 Rovněž povědomí o  tom, jaké problémy mohou pravděpodobně 
nastat, až původní vybičování psychiky opadne, je pro pracovníky 
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ohrožených profesí nesmírně důležité. Psychologická příprava by 
měla jednoduchým způsobem poučit o  tzv. posttraumatické stre-
sové poruše, jejích příznacích a léčbě. Zkušenost ukazuje, že tak lze 
v každém druhém případě předejít vzniku vážných problémů u pře-
padeného, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost či trvalá ztrá-
ta pracovní způsobilosti v důsledku prožitého šoku.

3. Je až překvapivé, jak málo vědí pracovníci za  přepážkami o  tom, 
co se skutečně děje poté, co stisknou tísňový signál či použijí ji-
nou techniku k přivolání pomoci. V rozhovorech s oběťmi loupež-
ných přepadeních často slýcháváme, že pociťují přímo pudový tlak 
za každou cenu použít alarm bez ohledu na konkrétní okolnosti a ri-
zika (jde např. o hlasitý signál a pachatel je ozbrojen v místnosti). 
Hlubší povědomí o tom, za jakým účelem je bezpečnostní techni-
ka instalovaná a jaké je její optimální využití v situaci ohrožení, by 
nemělo v  psychologické přípravě chybět.

4. Klíčovými jsou hesla “mentální příprava“ a “pozitivní myšlení“. Za vel-
mi cennou část psychologické přípravy považujeme tu část, označe-
nou jako laickou analýzu rizik svého pracoviště a dále fantazírování 
o  nebezpečné situaci. Obě techniky jsou postaveny na  burcování 
aktivní spolupráce a zodpovědnosti za vytvoření a udržování bez-
pečného pracoviště a jsou určeny pro řadové pracovníky.

 Mentální, duševní vyladění je velmi důležité proto, aby každý 
zaměstnanec, který manipuluje s peněžní hotovostí, byl vnitřně sro-
zuměn se skutečností, že může být napaden. Mottem pro něj by 
mělo být: “Ano, i mě se to může stát. Vím však, jak mám postupo-
vat, vím, že jsem schopen(a) to zvládnout a nic se mi nestane.“ To 
je nezbytné zejména pro lepší schopnost překonat počáteční úlek, 
ustrnutí, ochromení. Rychleji se tak dostane do stavu, kdy je scho-
pen racionálně uvažovat, posuzovat riziko, komunikovat, pozorovat 
a vnímat. Nepodlehne tak snadno instinktivním sebezáchovným re-
akcím, které by mohly vyvolat pachatelovo násilné jednání.

5. Jde opět o  výcvikové postupy, při kterých se pracovníci učí tím, 
že sami na  vlastní kůži něco zažijí. Dobrá psychologická příprava 
předkládá účastníkům v  rozumné míře určité typické okolnosti či 
momenty, které nejvíce šokují a psychicky ochromují ohroženého 
člověka. Smyslem je, aby si pracovníci za přepážkami v bezpečném 
prostředí školení vyzkoušeli náhlý zážitek vjemu např. černé kukly 
nebo vjem ostrého hlasitého pokynu apod. Předpokládá se, že na-
stane efekt tzv. odcitlivění (desenzibilizace), tj. že se poněkud ztlumí 
přirozená šoková reakce. V rámci psychologické přípravy si účastníci 
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musí opakovaně klást otázku: “Co dělat, když se nedá dělat skoro 
nic.“ Doporučované strategie bezpečného chování pak fungují pod-
le hesla: “Když nepomohou, tak alespoň neublíží, krizovou situaci 
určitě nezhorší.“

6. Psychologická nadstavba může být různě koncipována; měla by 
přihlížet k tomu, zda další či v některém ohledu hlubší psychologic-
ká příprava má pro zaměstnance praktický či alespoň psychologic-
ký význam. Tématicky se může jednat např. o elementární základy 
krizové komunikace při jednání s ozbrojeným útočníkem, zásady ro-
zumné strategie chování pro rukojmí, používání vlastního hlasu atd.

V rámci viktimologické problematiky je potřebné se zorientovat v po-
znatcích o psychické zátěžové situaci a jejích základních druzích.

Rozvoj a  zkvalitňování bankovních služeb vystavuje především pra-
covníky přepážek silnému psychickému zatížení. Možnost jejich napadení 
při loupežném přepadení a již samotný charakter práce s penězi a jednání 
s klientelou vyžadují plné soustředění, přesnost a preciznost v práci, což 
na ně klade značné psychické nároky včetně psychického zatížení. 

S možností vzniku a s důsledky často velkého psychického zatížení je 
tedy nucen ve své práci počítat každý pracovník. Úspěšnost jeho činnos-
ti pak spočívá v tom, nakolik si tuto skutečnost uvědomuje a nakolik je 
schopen, z hlediska svého individuálního psychického a fyzického vyba-
vení, tyto zátěžové (stresové) situace snášet, řešit či je předvídat. Přitom 
pro vyrovnání s psychickou zátěží není rozhodující, jak náročné jsou zatě-
žující okolnosti plynoucí z vnějšího prostředí, ale jak a s jakou intenzitou 
je jejich zátěžový vliv člověkem subjektivně prožíván. Je tedy nezbytné 
zdůraznit, že psychická zátěž a intenzita jejího prožívání je záležitostí ryze 
individuální. Prožívání psychické zátěže vede zpravidla jedince k dvěma 
krajním aktivitám. Buď je usilováno o odstranění zátěžově působících vli-
vů z prostředí (způsob velmi problematický všude tam, kde vnější zátěžo-
vé vlivy jsou charakteristickým průvodním jevem té které činnosti a tudíž 
téměř neodstranitelné, viz loupežné přepadení) nebo se na vyhrocenou 
situaci a náročnost prostředí (při přepadení banky) snažíme cílevědomě 
adaptovat, což v podstatě znamená aktivně dosáhnout toho, aby se pro 
člověka zpočátku velmi těžké podmínky postupně staly přiměřenější-
mi a  snesitelnějšími. K  tomu napomáhá kvalitní příprava zaměstnanců 
na zvládání mimořádných a krizových situací. Z psychologického hledis-
ka každé loupežné přepadení banky či jiného místa ozbrojeným lupičem 
znamená pro pracovníky stres, tedy enormní (nepřiměřené) zatížení or-
ganismu.

Psychological Assistance to Robbery Victims



  |  401

Neustálé požadavky na přizpůsobování se měnící realitě, nutnost stá-
le se učit, doplňovat a rozšiřovat si svůj poznatkový systém dává na jedné 
straně prostor k  naplňování osobního rozvoje a  seberealizace, na  druhé 
straně, pokud se změna stane součástí každodenního života, může vyvolá-
vat pocit ohrožení procesu adekvátního uspokojování základních potřeb 
člověka a vytvářet stres. 

Stranou tohoto poměrně specifického tématu nelze ponechat daleko 
širší problematiku oblasti boje proti terorismu, zejména psychopatolo-
gického. P. Ibl uvádí, že „psychopatologické teroristy motivuje primárně 
pomsta a že za psychopatické teroristické aktivity lze považovat i někte-
ré subkulturní fenomény spojené s ničením věcí či poškozováním zdraví 
a životů, které mohou směřovat k zastrašování ostatních“ (Ibl, P., 2013,  
s. 61).

O důležitosti psychologické podpory a pomoci obětí obecně, ale zej-
ména loupežných přepadení nelze pochybovat. Lze ji jen efektivně zlep-
šovat.
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Práva obetí kriminality  
v slovenskej legislatíve a praxi

Rights of Victims of Crime  
in Slovak Legislation and Practice

Janka Šípošová

Abstrakt
Problematika postavenia obetí v trestnom konaní a  jej riešenie vyplynulo zo 
situácie, ktorá sa kreovala v Európe (a severnej Amerike) od Napoleona. Odde-
lením občianskeho a trestného kódexu sa vyvinula v trestnom práve väčšine 
krajín taká situácia, že obeť sa de facto odtrhla od procesu samého. V trestnom 
procese sú protistranami páchateľ a štát. V centre pozornosti a úsilia je po zis-
tení trestného činu vypátranie – zadržanie – usvedčenie – odsúdenie páchate-
ľa – výkon trestu a snáď prevýchova.

Smernica EP a Rady 2012/29/EÚ sa zaoberá právami obetí v týchto kapitolách:

Kapitola 2 : Poskytovanie informácií a podpory

Kapitola 3: Účasť na trestnom konaní

Kapitola 4: Ochrana obetí a uznanie obetí s osobitnými potrebami ochrany

Za osobitného zreteľa hodné považujem právo na prístup k službám na pod-
poru obetí (v kapitole 2). Realizácia tohto práva totiž výrazne napomôže uplat-
neniu mnohých ostatných práv. Pravdepodobne si toho boli vedomí aj tvorco-
via českého „Zákona o obětech“, ktorý toto právo dáva na prvé miesto v hlave 
II – ako právo na poskytnutie odbornej pomoci.

Pri dôslednom uplatňovaní práva na služby, resp. na odbornú pomoc celkom 
určite zabezpečíme aj prístup k ďalším dôležitým právam obetí 

Slovenská republika ako členská krajina EÚ má pochopiteľne povinnosť trans-
ponovať európsku smernicu do svojej legislatívy. 

Nepochybujem o tom, že česká cesta samostatného zákona by nám mala byť 
vodidlom.

Kľúčové slová
Obete, práva obetí, služby obetiam, zákony EÚ, ČR a SR 
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Abstract
The standing of victims in criminal proceedings and its solution resulted from 
the situation which has been creating in Europe (and North America) since Na-
poleon´s time. The situation in which the victim is de facto separated from the 
process itself was developed in the criminal law of many countries by separa-
tion civil and criminal code. The offender and the State are the counterparties 
in the criminal process. Tracing – detention – conviction – imprisonment and 
(perhaps) his re-education are in the center of focus and effort after detection 
of the criminal offense. 

EU Directive (2012/29/EU) is dealing with victim rights in these chapters:

Chapter 2: Provision of information and support

Chapter 3: Participation in criminal proceedings

Chapter 4: Protection of victims and recognition of victims with specific pro-
tection needs

I consider the right to access victim support services (in chapter 2) really worth 
mentioning. The realization of this right will really help to apply many other 
rights. Probably, Czech makers of “Law on victims” were also aware of this fact, 
when has this law place this right to the first place in Head II – as a law to pro-
fessional support. 

Certainly, we also arrange the access to the other important victim rights by 
rigorous application of the right to access victim support services. 

Slovak republic as a member state of EU has obligation to transpose EU Direc-
tive into its legislation. 

I have no doubt that the Czech way of a separate law would be our guidance. 

Key words
Victims, victim rights, victim support services, EU, Czech and Slovak legislation 

Príspevok prednesený dňa 27.11.2013

Problematika postavenia obetí v trestnom konaní a jej riešenie vyply-
nulo zo situácie, ktorá sa kreovala v Európe (a severnej Amerike) od Napo-
leona. Oddelením občianskeho a trestného kódexu sa vyvinula v trestnom 
práve väčšine krajín taká situácia, že obeť sa de facto odtrhla od proce-
su samého. V trestnom procese sú fakticky protistranami páchateľ a štát. 
V centre pozornosti a úsilia je po zistení trestného činu vypátranie – za-
držanie – usvedčenie – odsúdenie páchateľa – výkon trestu a snáď prevý-
chova.

Rights of Victims of Crime in Slovak Legislation and Practice
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Kedysi k  tomuto poznamenala sudkyňa JUDr. Smolová, že málo sud-
cov si uvedomuje, že bez poškodeného by nebolo ani trestného činu a že 
spôsoby, s akými sa poškodení stretávajú v procese trestného konania nie 
sú dôstojné. Obete sa tak často ocitajú v pozícii bremena až nutného zla.

Obeť je samozrejme dôležitá ako svedok trestného činu a najčastejšie 
sa tak s ňou aj zaobchádza, či pri vyšetrovaní alebo v rámci súdneho pro-
cesu. Málokoho však zaujíma ako ľudská bytosť, ktorá utrpela ujmu. Z filo-
zofického pohľadu by mal štát, ako garant bezpečnosti svojich občanov, 
ktorý má hľadieť najmä na ich blaho, brať do úvahy a zohľadňovať najmä 
prospech tých, ktorí boli poškodení. (Mimochodom – slovo „poškodený“ 
je tiež príkladom akéhosi „zmechanizovania“ trestného procesu. Označuje 
poškodenú stranu, ktorou môže byť aj právnická osoba a „zakrýva“ ľudskú 
podstatu obete.)

Od  polovice 20. rokov sa preto začali angažovať hnutia zamerané 
na posilnenie postavenia obetí a ochranu a podporu ich ľudských, sociál-
nych a procesných práv. Už dávnejšie boli prijaté dokumenty Rady Euró-
py (napr. R (85) 4 z 26. marca 1985 o domácom násilí, R (85) 11 z 28. júna 
1985 o postavení obetí v rámci trestného práva a trestného konania, R (87) 
21 zo 17. septembra 1987 o  pomoci obetiam a  prevencii viktimizácie, R 
(99) 19 z 15. septembra 1999 o mediácii v trestných veciach), OSN (1985, 
Deklarácia o  základných princípoch spravodlivosti pre obete trestných 
činov a  zneužitia právomoci) a  Európskej únie (Rámcové rozhodnutie 
Rady EÚ z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/
JHA), Smernica Rady 2004/80/EC z  29. apríla 2004 o  odškodňovaní obe-
tí trestných činov a  naposledy SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMEN-
TU A RADY 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú mini-
málne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov 
a ktorej implementačná doba začala plynúť v novembri minulého roka.

Toto je prelomový dokument, ktorý upravuje minimálne normy, kto-
ré majú byť implementované v členských štátoch EÚ do novembra 2015. 
Spoločným cieľom je zlepšiť právne predpisy a  praktické opatrenia 
na ochranu obetí tak, aby sa osobitná pozornosť, podpora a uznanie 
prioritne dostali všetkým obetiam vrátane obetí terorizmu.

Považujem za nie celkom šťastný prístup k jednotlivým skupinám obetí 
bez toho, aby sa najprv definovali nejaké spoločné východiská a zásady, 
ako sa to deje u nás. Otázka obetí je predovšetkým otázkou ľudskopráv-
nou a ako taká má plné opodstatnenie byť riešená aj v rámci takého závaž-
ného procesu, akým je príprava celoštátnej stratégie podpory a ochrany 
ľudských práv v SR, ktorý by mal byť ukončený v júni budúceho roka. Nie 
je celkom pochopiteľné, že sú okolo toho šumy a nepochopenie. Myslím 

Práva obetí kriminality v slovenskej legislatíve a praxi
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tým tvrdenie niektorých aktérov zúčastnených v procese prípravy Straté-
gie, ktorý tvrdia, že problematika obetí bude v  rámci Celoštátnej straté-
gie ochrany a podpory ľudských práv riešená „prierezovo“ v rámci jednot-
livých oblastí. Ani jedna z definovaných oblastí (práva seniorov, detí, osôb 
so ZP atď.) nerieši a nemôže riešiť fenomény násilia, zneužívania, krimina-
lity a terorizmu a ich dopad na obete v ich podstate a vzájomnej prepoje-
nosti. 

Naopak. Táto problematika je taká dôležitá, že je nevyhnutné riešiť ju 
celistvo s ohľadom na práva obetí a následne špecifikovať formy podpory 
a ochrany na jednotlivé špecifické skupiny. Netreba snáď zdôrazňovať, že 
obeťami toho istého skutku môžu byť súčasne príslušníci rôznych skupín 
(vekových, sociálnych atď.). Dokonca ten istý človek – obeť trestného činu 
– môže byť príslušníkom viacerých skupín (obeťou násilného trestného 
činu môže byť človek, ktorý je zároveň zdravotne postihnutý, homosexuál, 
senior, príslušník menšiny, žijúci na hranici chudoby...). Ale tiež to môže byť 
človek, ktorý nespadá do žiadnej z preddefinovaných skupín (muž v stred-
nom veku, Slovák, zdravý, heterosexuál, nie v hmotnej núdzi). Napokon, 
v  zmysle smernice sa za  obete považujú aj priami príbuzní obetí, ktoré 
v dôsledku trestného činu zomreli.

V  konečnom dôsledku je správne pracovať špeciálne so špecifickými 
skupinami, ale ich záujmy by sa nemali „pretláčať“.

Naspäť k smernici. 

V prvom rade chcem zdôrazniť zásadu, že práva obetí sa uplatňujú vždy 
bez toho, aby boli dotknuté práva na obhajobu.

Vzhľadom k časovému limitu nemám čas zaoberať sa podrobne všetký-
mi dôležitými časťami smernice, ktorú už pomaly síce niektorí aj spomenú, 
ale zdá sa, že málokto ju naozaj pozná. (Tým nemyslím členov akademic-
kej obce). Za nevyhnutné však považujem aspoň vymenovať práva, ktoré 
smernica rozdeľuje do troch kapitol:

Kapitola 2 : Poskytovanie informácií a podpory

1. Právo rozumieť a byť pochopený

2. Právo na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným 
orgánom

3. Práva obetí pri podávaní oznámení

4. Právo na informácie o vlastnom prípade

5. Právo na tlmočenie a preklad

Rights of Victims of Crime in Slovak Legislation and Practice
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6. Právo na prístup k službám na podporu obetí

Kapitola 3: Účasť na trestnom konaní

7. Právo byť vypočutý

8. Práva v prípade rozhodnutia skutok nestíhať

9. Právo na záruky v súvislosti so službami restoratívnej starostlivosti

10. Právo na právnu pomoc

11. Právo na náhradu výdavkov

12. Právo na vrátenie vecí

13. Právo na rozhodnutie o náhrade škody páchateľom v rámci trestného 
konania

14. Práva obete s pobytom v inom členskom štáte

Kapitola 4: Ochrana obetí a uznanie obetí s osobitnými potrebami  
 ochrany

15. Právo na ochranu

16. Právo na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom

17. Právo obetí na ochranu počas vyšetrovania trestného činu

18. Právo na ochranu súkromia

19. Právo obetí s osobitnou potrebou ochrany počas trestného konania 
(obete terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, obchodovania s ľuď-
mi, rodovo motivovaného násilia, násilia páchaného blízkou osobou, 
násilných sexuálnych deliktov, sexuálneho vykorisťovania alebo trest-
ných činov z nenávisti a obete so zdravotným postihnutím)

20. Právo detských obetí na ochranu počas trestného konania

Za osobitného zreteľa hodné považujem právo na prístup k službám 
na podporu obetí. Realizácia tohto práva totiž výrazne napomôže uplatne-
niu mnohých ostatných práv. Pravdepodobne si toho boli vedomí aj tvor-
covia českého Zákona o obětech, ktorý toto právo dáva na prvé miesto.

Český zákon v hlave II uvádza práva obetí v takomto poradí:

1. Právo na poskytnutie odbornej pomoci

2. Právo na informácie

3. Právo na ochranu pred hroziacim nebezpečenstvom

Práva obetí kriminality v slovenskej legislatíve a praxi
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4. Právo na ochranu súkromia

5. Právo na ochranu pred druhotnou ujmou

6. Na peňažnú pomoc

Slovenská republika ako členská krajina EÚ má pochopiteľne povin-
nosť transponovať európsku smernicu do svojej legislatívy. Rok od vstupu 
smernice do platnosti (a dva roky pred uplynutím lehoty) slovenská vláda 
ešte nevie, akým spôsobom bude túto úlohu riešiť. 

Nepochybujem o  tom, že česká cesta samostatného zákona by nám 
mala byť vodidlom.
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Študenti Právnickej fakulty UMB  
pomáhajú seniorom a väzneným osobám

Students of the Faculty of Law of the Matej Bel University  
Help Seniors and Prisoners as Victims of Crime

Pavel Kypta

Abstrakt
Študenti Právnickej fakulty UMB navštevujúci predmet kriminológia pripravu-
jú prednášky pre mládež, seniorov a väznené osoby. Prednášky sú zamerané 
na prevenciu kriminality. Študenti radia seniorom ako sa nestať obeťou a čo ro-
biť, ak sa tak stane. Spolu s väznenými osobami riešia problémy v exekučnom 
konaní. Občianske združenie študentov Právnickej fakulty Legal Assistance ak-
tívne pôsobí v prevencii kriminality pre najviac ohrozené skupiny ľudí. 

Kľúčové slová
AIS, exekučné konanie, penzión Jeseň, právnická fakulta, senior, ústav na vý-
kon väzby, väzba, združenie Legal Assistance

Abstract
Students of Faculty of Law UMB in their study programme Criminology have 
prepared lectures for youth, seniors and prisoners. Lectures are focused on cri-
me prevention. Students have advised to senior how not to become a victim 
and what to do  if this happens. Along with persons in custodial arrest they 
have solved problems about executive act. Student´s association Legal Assis-
tance at Law Faculty has acted actively in crime prevention for endangered 
groups such are young people, old-age pensioners and prisoners.

Key words
AIS, executive act, retirement home Autumn, Faculty of Law, senior, custodial 
arrest, detention, association Legal Assistance 

Úvod 

Na Právnickej fakulte sa vyučuje predmet kriminológia v I. roku magis-
terského štúdia, v letnom semestri. Predmet je zaradený do povinne voli-
teľných predmetov s dotáciou 3 kreditov za úspešné vykonanie postupo-
vej skúšky. Žiadne podmieňujúce predmety nie sú určené na prihlásenie 
na predmet čo znamená, že študent I. a aj v II. ročníka magisterského štúdia 
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si môže v systéme AIS navoliť predmet kriminológia pri zápise do roční-
ka bez podmienky absolvovať pred týmto predmetom niektorý z ponuky 
z povinných alebo povinne voliteľných predmetov.

Forma výučby sa zabezpečuje prednáškami a  cvičeniami v  rozsahu 
po 1 hodine týždenne t.j. za obdobie semestra 13 hodín prednášok a 13 
hodín cvičení. Na základe stanoveného celouniverzitného rozvrhu sa vý-
uka vykonáva v dvojhodinách striedavo párne týždne – prednášky, nepár-
ne týždne – cvičenia.

Kriminológia sa zaoberá zločinnosťou,  páchateľmi a obeťami a jej kon-
trolou kriminality. Pedagogicky a systematicky dopĺňa prednostne povin-
ný predmet  trestné právo hmotné a aj trestné právo procesné, povinne 
voliteľné predmety kriminalistika a súdna psychológia.

Všeobecná časť je zameraná na pojem, predmet, štruktúru a dynamiku 
zločinnosti, základné kriminologické školy a smery, obeť trestného činu, 
prevenciu zločinnosti a kriminologický výskum.

Osobitná časť sa venuje príčinám,  podmienkam a  prevencii násilnej, 
majetkovej, dopravnej kriminality, kriminality mládeže, mravnostnej kri-
minality, kriminality pod vplyvom návykových látok.

Spôsob hodnotenia a  ukončenia štúdia predmetu kriminológia pod-
ľa študijného poriadku sa vykonáva formou priebežného hodnotenia 
a skúškou. 

Získané vedomosti majú napomôcť k zlepšeniu orientácii v rámci ana-
lytického pristupovania k  praktickej realizácii trestnoprávnych inštitútov 
v právnej praxi, so zameraním na profesné požiadavky, ktoré od absolven-
tov právna prax vyžaduje.

Priebežné hodnotenie predmetu kriminológia je zamerané aj na  vý-
kon praktickej činnosti študentov. Praktická časť výuky predmetu je orien-
tovaná na  výkon prednášok, riadených rozhovorov a  besied pre mlá-
dež a seniorov tematicky orientovaných na prevenciu pred kriminalitou. 
Za absolvovanie prednášky z prevencie kriminality je udeľovaná známka 
za predmet kriminológia. 

V  akademickom roku 2012/2013 sa študenti zamerali na témy: 

• trestná činnosť a  iná protispoločenská činnosť páchaná na  senio-
roch  

• trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži. 

• bezpečnejšia Právnická fakulta UMB Banská Bystrica.

• vzdelávanie väznených osôb

Students of the Faculty of Law of the Matej Bel University Help Seniors and Prisoners
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Prevencia kriminality pre seniorov

Denní študenti Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica v  roku 2012, 
ktorý bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho stárnutia a solidarity medzi 
generáciami vykonali besedy, prednášky a riadené rozhovory so seniormi. 
Študenti navštevovali seniorov v domoch sociálnej starostlivosti, v penzió-
noch pre senioroch, v kluboch dôchodcov. Najviac prednášok absolvovali 
v penzióne Jeseň v Banskej Bystrici. Pozornosť seniorom bola venovaná aj 
seniorom z  Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Na pred-
nášky boli pozývaní aj seniori, ktorí žijú osamelo a nie sú združovaní v klu-
boch.

Študenti po nadviazaní kontaktu objasnili pojmy z predmetu krimino-
lógia napr. stav kriminality, viktima, kontrola. Vysvetľovali rozdiely pojmu 
kriminológia a kriminalistika. 

Prezentácie prednášok boli spracované v power pointe na témy: 

Senior ako obeť a  páchateľ kriminality, Podvody a krádeže, Šmejdi, Pre-
vencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Veľký dôraz kládli na  to ako sa vyhnúť aby sa nestali obeťou nie len 
trestného činu ale aj priestupku. Názorne ich učili ako postupovať po ne-
gatívnych udalostiach. 

Medzi rady ako sa vyhnúť krádežiam, ktoré seniori aj prijali a potvrdzo-
vali ich účinok boli:

 Nechodiť sami na  prechádzky, vyhýbať sa opusteným miestam 
a podozrivo vyzerajúcim osobám, nedôverovať neznámym ľuďom, 
osobné veci mať vždy na očiach. Uvítali ukážky fyzickej obrany pri 
napadnutí a krádeži osobných vecí. 

 Pri podvodných nátlakových akciách, podomových predajoch 
a predajných akciách orientovaných na seniorov tzv. šmejdami sa 
odporúčalo v prvom rade nezúčastniť sa takejto akcie, pred kúpou 
príp. podpísaním zmluvy vždy premyslieť či daný produkt potrebu-
jete a k čomu sa zaväzujete podpisom a najmä poradiť sa s rodinou 
a príbuznými. 

 V prípade, ak sa senior už stal obeťou, ich učili ako postupovať ďa-
lej. Seniori odpovedali na aké telefónne čísla majú volať, či tieto te-
lefónne čísla majú uložené vo svojich mobilných telefónoch. Číslo 
112 integrovaného záchranného systému vkladali študenti do mo-
bilných telefónov dôchodcom do tzv. rýchlej voľby a učili ich použí-
vať túto voľbu. 

Študenti Právnickej fakulty UMB pomáhajú seniorom a väzneným osobám



412  |

V  závere prednášok porozprávali o  svojich skúsenostiach ako sa stali 
obeťami nátlakových predajných akcií, príp. útokov Rómov na ich majetok 
a zdravie. Keďže v tom čase nevedeli o možnostiach obrany  prisľúbili, že 
budú predchádzať tomu, aby sa nestali obeťou a ak áno budú postupovať 
podľa rád, ktoré dostali od študentov. Účastníci prednášok boli požiada-
ní o odovzdávanie informácií, ktoré získali počas prednášky rodine, iným 
osobám a nie len seniorom.

Vzdelávanie väznených osôb
Študenti Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v rámci výuky pred-

metu kriminológia realizovali prednášky zamerané na prevenciu krimina-
lity na  gymnáziu Andreja Sládkoviča v  Banskej Bystrici. Pozitívne ohlasy 
inšpirovali študentov k ďalšej činnosti v tejto oblasti a nasledoval celý rad 
prednášok na témy z oblasti práva určených pre rôzne skupiny obyvateľ-
stva mládež, seniorov, obvinených a  odsúdených. Pozitívne ohlasy pod-
porili študentov Právnickej fakulty UMB k založeniu občianskeho združe-
nia Legal Assistance oáz.

V spolupráci s vedením Ústavu pre výkon väzby v Banskej Bystrici sa 
uskutočnila v priestoroch ústavu prednáška ako forma vzdelávacej aktivi-
ty pre obvinených v oddiely so zmierneným režimom a obvinených mla-
distvých, ktorá bola zameraná na  výklad právnych pojmov a  problema-
tiku exekučného konania. Značné množstvo obvinených a  odsúdených 
je k  ďalšej trestnej činnosti motivovaná práve zlou finančnou situáciou 
a preto je nutné im vysvetliť, čo môže nastať ak nastúpi exekútor. Študen-
ti oboznámili prítomných ako takéto exekučné konanie prebieha priamo 
v  praxi. Po  teoretickej časti prednášky bola otvorená diskusia zameraná 
na riešenie osobných prípadov obvinených osôb.

Cieľom bolo nielen objasniť im danú problematiku, rozšíriť ich právne 
vedomie ale objasniť i  možné riešenia finančných problémov a  tým za-
brániť často zbytočnej recidíve páchateľov. V závere prítomní poďakovali 
prednášajúcim študentom a spontánne vyjadrili presvedčenie o vhodnos-
ti ďalšieho pokračovania v tejto aktivite.

Na podporu rozvoja osobnosti a duševných síl sa uskutočnila i zbierka 
kníh pre knižnicu ÚVV v Banskej Bystrici.

V zmysle Vyhlášky MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok 
výkonu trestu odňatia slobody a v zmysle Vyhlášky MS SR č. 361/2008 Z. 
z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby je možné ústavu darovať kni-
hy na  základe písomne uzatvorenej darovacej zmluvy. Občianske zdru-
ženie Legal Assistance ako darca predložil pred uzatvorením zmluvy zo-
znam titulov kníh, ktoré majú byť predmetom darovacej zmluvy. Ostatní 
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záujemcovia o darovanie kníh pre väzenské knižnice môžu postupovať tak 
ako študenti a súčasne členovia občianskeho združenia Legal Assistance, 
alebo v prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii o postu-
pe darovania kníh kontaktovať osobu na tel. čísle 02/ 20 831 305 alebo na 
e-mailom na adrese: zrnikovav@zvjs.sk.

Záver
Zdokumentované aktivity študentov Právnickej fakulty UMB Banská 

Bystrica môžu byť pre študentov iných fakúlt inšpiráciou pre ich vlast-
ný prínos do  problematiky prevencie kriminality v  mieste fakulty, príp. 
v  mieste bydliska. Na druhej strane pre vyučujúcich inšpiráciou pri hod-
notení vedomostí študentov z kriminológie. 

V akademickom roku 2013/2014 v  letnom semestri bude aktívna po-
moc študentov orientovaná:

Projekt „Stretnutie generácií a ich vzájomná pomoc pri predchádzaní 
kriminality.“ 

Ako sa má správať senior v cestnej premávke

Rómska problematika
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