TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV
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Článok
(Č, O, V, P)

Text

Spôsob
transpozície

Č:1

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Zb. o Slovenskej informačnej službe
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií)
Zákon č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
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Číslo

Článok
(Č, §, O, V, P)

n.a.

Text

Zhoda

Poznámky

n.a.
Na účely uvedenia
transpozície je potrebné vo vzťahu k čl.
1 smernice vnímať
komplexne vnútroštátnu úpravu v danej
oblasti. To znamená,
že z hľadiska vymedzenia pravidiel týkajúcich sa trestných činov a sankcií treba
brať do úvahy ustanovenia trestného zákona, ako aj Trestného
poriadku z hľadiska
procesnej stránky
a súčasne na účely
opatrení viažucich sa

Predmet úpravy
V tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti trestných činov terorizmu, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a
trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, ako aj
opatrenia na ochranu a podporu obetí terorizmu a pomoc týmto
obetiam.

1

k obetiam treba prihliadať na osobitný
zákon o obetiach.
Okrem uvedeného, čl.
1 smernice predstavuje len zhrnutie predmetu úpravy, ktorá je
špecifikovaná v nasledovných článkoch
smernice, preto nie je
potrebné transponovať
samotný čl. 1 smernice.
Č:2
O:1

Vymedzenie pojmov

N

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 130
O:1

Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú
a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva
niečo iné,
b) ovládateľná prírodná sila alebo energia,
c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu.
d) peňažné prostriedky na účte,
e) príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z
týchto príjmov,
f) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku,
alebo
g) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.

§ 130
O:2

Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.

§ 18
O:1

Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.

1. „majetok“ je majetok každého druhu, či už hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, získaný akýmkoľvek
spôsobom, a právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme
vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú
vlastnícke právo k takémuto majetku alebo podiel na ňom, okrem
iného vrátane bankových úverov, cestovných šekov,
bankových šekov, peňažných poukážok, akcií, cenných papierov, obligácií, zmeniek a akreditívov;

Č:2
O:2

2. „právnická osoba“ je každý subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo
orgánov verejnej moci pri výkone štátnej moci a verejných medzinárodných organizácií;

N

Zákon č.
40/1964 Zb.

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

2

§ 18
O:2
P: a) – d)

Právnickými osobami sú:
a) združenia fyzických alebo právnických osôb,
b) účelové združenia majetku,
c) jednotky územnej samosprávy,
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

§5
O:1
P: a)- f)

Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné
a) Slovenská republika a jej orgány,
b) iné štáty a ich orgány,
c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány,
d) obce a vyššie územné celky,

Ú

Ú

V slovenskom právnom poriadku
síce absentuje legálna
definícia majetku ako
podstatného súkromnoprávneho inštitútu,
avšak zo slovenskej,
ako aj európskej judikatúry jednoznačne
vyplýva, že pojem
majetok
zahrňuje hmotný, nehmotný majetok, ako
aj práva spojené s
týmto majetkom, ktorými sú
napr. vecné bremená,
nájomné práva, pohľadávky a pod.

e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom,
f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka
nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho
konkurzné konanie.1)
§5
O:2

Majetková účasť právnických osôb uvedených v odseku 1 na
právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť takejto právnickej osoby podľa tohto zákona.

Č:2
O:3

3. „teroristická skupina“ je štruktúrovaná skupina viac ako dvoch
osôb, ktorá existuje počas určitého obdobia a koná
koordinovane s cieľom páchať trestné činy terorizmu; „štruktúrovaná skupina“ je skupina, ktorá nebola vytvorená
náhodne na okamžité spáchanie trestného činu a ktorá nemusí
mať formálne vymedzené úlohy svojich členov, stálu
členskú základňu ani rozvinutú štruktúru.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 129
O:5

Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina
najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu,
ktorej činnosť sa vyznačuje koordinovanosťou; nemusí mať formálne vymedzené úlohy svojich členov, stálu členskú základňu,
ani rozvinutú štruktúru.

Č:3
O:1
P:a)

TRESTNÉ ČINY TERORIZMU A TRESTNÉ
SÚVISIACE S TERORISTICKOU SKUPINOU

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod- Ú
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

§ 419
O: 1
P: a)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
....potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Návrh zákona, ktorým sa mení

§ 419
O: 1
P: a)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo

ČINY

Trestné činy terorizmu
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby nasledujúce úmyselné činy, ktoré sú vymedzené
ako trestné činy podľa vnútroštátneho práva a ktoré vzhľadom na
svoju povahu alebo kontext môžu vážne poškodiť
krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, boli vymedzené ako
trestné činy terorizmu, ak boli spáchané s jedným z cieľov
vymenovaných v odseku 2:
a) útoky na život osoby, ktoré môžu spôsobiť smrť

Č:3
O:1
P:b)

b) útoky na fyzickú integritu osoby;

N

3

Ú

Ú

a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Č:3
O:1
P:c)

c) únos alebo branie rukojemníka;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: a)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Ú

Č:3
O:1
P:d)

d) spôsobenie rozsiahleho poškodenia štátneho alebo verejného
zariadenia, dopravného systému, zariadenia infraštruktúry
vrátane informačného systému, pevnej plošiny umiestnenej na
podmorskej plytčine, verejného miesta alebo
súkromného majetku, ktoré môže ohroziť ľudský život alebo mať
za následok vážnu hospodársku stratu;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: b)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné
priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Ú

V právnom poriadku
SR v trestnoprávnej
oblasti sa nepoužíva
pojem majetok s určením jeho druhu (t.j.
teda ide o majetok,
ako taký, bez diferenciácie jeho
druhu/typu-takže pokiaľ sa v skutkovej
podstate objaví pojem
majetok, je potrebné
chápať pod týmto pojmom ako verejný tak
aj súkromný majetok.
V návrhu zákona, ktorým je transponovaná
smernica sa v rámci
navrhovaného znenia

4

nenavrhuje doplniť
zákonný znak, ktorým
by bolo, že konanie
,, môže ohroziť ľudský život alebo mať za
následok vážnu hospodársku stratu“, nakoľko by uvedené
mohlo v praxi spôsobovať problémy pri
dokazovaní. V zmysle
uvedeného tak stačí ak
je spáchané takéto konanie a to už samo
o sebe postačuje pre
postihnutie páchateľa.
Ide sa tak nad rámec
smernice.

Č:3
O:1
P:e)

e) ovládnutie lietadiel, lodí alebo iných prostriedkov verejnej
alebo nákladnej dopravy;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: d)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy
alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej
plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pevnou
plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne poškodí navigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky alebo
oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo zdravie
ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku alebo vydá cudzí
majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo takýmto konaním hrozí,
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Ú

Č:3
O:1
P:f)

f) výroba, držanie, získanie, preprava, dodávka alebo použitie
výbušnín alebo zbraní, vrátane chemických, biologických,
rádiologických alebo jadrových zbraní, ako aj výskum a vývoj
chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových
zbraní;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v

§ 419
O: 1
P: e)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie, vyvezie, prevezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije výbušninu,
jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, biologický

Ú

5

znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiologickú
zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň, bojový
prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí výskum a
vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej zbrane
alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo výbušniny,
alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo použitie
jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok
alebo biologických agensov a toxínov, alebo takýmto konaním
hrozí, alebo
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Č:3
O:1
P:g)

g) uvoľnenie nebezpečných látok alebo spôsobenie požiaru, záplav alebo výbuchov, ktorých následkom je ohrozenie
ľudského života;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: f)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok
alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania,
alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo
zmiernenie, alebo takýmto konaním hrozí,
... potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Ú

Č:3
O:1
P:h)

h) zasahovanie do dodávky vody, energie alebo iných základných prírodných zdrojov alebo ich prerušenie, ktorých
následkom je ohrozenie ľudského života;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: c)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej
energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať
ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo
cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo
takýmto konaním hrozí,
... potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Ú

Č:3
O:1
P:i)

i) protiprávny zásah do systému uvedený v článku 4 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ (1) v prípadoch,
keď sa uplatňuje článok 9 ods. 3 alebo článok 9 ods. 4 písm. b)
alebo c) uvedenej smernice, a protiprávny zásah

N

Návrh zákona, ktorým sa mení

§ 419
O: 1
P: b)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu

Ú

6

do údajov uvedený v článku 5 uvedenej smernice v prípadoch,
keď sa uplatňuje článok 9 odsek 4 písm. c) uvedenej
smernice;

Č:3
O:1
P:j)

j) vyhrážanie sa spáchaním niektorého z činov uvedených v písmenách a) až i).

a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
N

alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné
priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P: a) – f)

7

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane
závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo
prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí,
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej
energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,
alebo takýmto konaním hrozí,
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy
alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej
plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pevnou plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne poškodí navigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky
alebo oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo
zdravie ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku alebo
vydá cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,
alebo takýmto konaním hrozí,
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie,
vyvezie, prevezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije výbušninu, jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, biologický agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiologickú zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň,
bojový prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí

Ú

výskum a vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej
zbrane alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo výbušniny, alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo
použitie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo biologických agensov a toxínov, alebo takýmto
konaním hrozí, alebo
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok
alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania,
alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo
zmiernenie, alebo takýmto konaním hrozí,
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie
Č:3
O:2
P:a)

Ciele uvedené v odseku 1 sú:

Č:3
O:2
P:b)

b) neoprávnene donútiť vládu alebo medzinárodnú organizáciu k
určitému konaniu alebo zdržaniu sa konania;

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela

Ú

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela

Ú

a) vážne zastrašiť obyvateľstvo;
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Č:3
O:2
P:c)

c) vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné,
hospodárske alebo sociálne zriadenie krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela

Ú

Č:4
P:a)

Trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

Ú

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 21
O: 1
P: a)

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a)zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 297

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať
rokov až pätnásť rokov.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby nasledujúce činy boli trestné, ak boli spáchané
úmyselne:
a) riadenie teroristickej skupiny;

9

Č:4
P:b)

Č:5

b) účasť na činnostiach teroristickej skupiny vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych zdrojov alebo akéhokoľvek
financovania jej činností s vedomím, že táto účasť prispeje k
trestnej činnosti tejto teroristickej skupiny.

TRESTNÉ ČINY
ČINNOSŤAMI

SÚVISIACE

S

TERORISTICKÝMI

Verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov terorizmu

N

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 21
O: 1
P: a) – d)

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a)zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 297

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať
rokov až pätnásť rokov.

§ 419b
O:1

Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.

10

Ú

Ú

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie akýmkoľvek
spôsobom, či online alebo offline, informácií verejnosti s úmyslom podnietiť spáchanie niektorého z trestných činov
uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i), pokiaľ takéto konanie
priamo alebo nepriamo obhajuje páchanie trestných
činov terorizmu, napríklad ich glorifikáciou, a spôsobuje tým riziko, že môže byť spáchaný jeden alebo viac takých
trestných činov, bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.

Č:6

Nábor na terorizmus
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby navádzanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných
činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo v článku
4 alebo aby prispela k spáchaniu takéhoto trestného činu,
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.

z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 122
O:2
P: a) a b)

Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne
účinným spôsobom, alebo
b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419b
O:2
P: c)

Kto,
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu
...potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.
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Ú

Č:7

Poskytovanie výcviku na terorizmus

N

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby poskytnutie návodu na výrobu alebo použitie
výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých
alebo nebezpečných látok, alebo iných osobitných
metód alebo techník na účely spáchania niektorého z trestných
činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i)
alebo prispenia k ich spáchaniu s vedomím, že poskytnuté zručnosti sa majú použiť na tieto účely, bolo trestné, ak je
takéto konanie úmyselné.

Č:8

Absolvovanie výcviku na terorizmus
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby prijatie návodu na výrobu alebo použitie výbušnín,
strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo iných osobitných metód alebo
techník na účely spáchania niektorého z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo prispenia k nim
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419b
O:2
P: b)

Kto
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladovanie,
prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových
zbraní, biologických zbraní alebo chemických zbraní alebo jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo
biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých
látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z
trestných činov terorizmu, alebo
... potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 419b
O:2
P: a)

Kto
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na
výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných
zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní alebo chemických
zbraní alebo jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu
...potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
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Ú

Ú

niektorých
zákonov
Zákon č.
300/2005 Z.
z.

Č:9
O:1

Cestovanie na účely terorizmu

N

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie
toho, aby cestovanie do inej krajiny, ako je tento
členský štát, na účely spáchania trestného činu terorizmu uvedeného v článku 3 alebo prispenia k jeho spáchaniu, účasti
na činnostiach teroristickej skupiny s vedomím, že takáto účasť
prispeje k trestnej činnosti takejto skupiny, ako sa uvádza
v článku 4, alebo poskytovania alebo absolvovania výcviku na
terorizmus uvedeného v článkoch 7 a 8 bolo trestné, ak je
takéto konanie úmyselné.

Č:9
O:2
P:a)

2. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie N
toho, aby boli nasledujúce konania trestné, ak boli
úmyselné:
a) cestovanie do tohto členského štátu na účely spáchania trestného činu terorizmu uvedeného v článku 3 alebo
prispenia k jeho spáchaniu, účasti na činnostiach teroristickej
skupiny s vedomím, že takáto účasť prispeje k trestnej
činnosti takejto skupiny, ako sa uvádza v článku 4, alebo poskytovania alebo absolvovania výcviku na terorizmus
uvedeného v článkoch 7 a 8, alebo

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419d
O:1

Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

§ 419d
O:2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a

§ 419d
O:1

Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

§ 419d
O:2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.

13

Ú

Pri trestnom čine teroru podľa § 313 a
314 a trestného činu
teroristického útoku
podľa § 419 sa bude
cestovanie postihovať
v rámci prípravy (t.j.
možno použiť rovnakú trestnú sadzbu
ako pri dokonanom
trestnom čine), nakoľko pri samotnom
trestnom čine cestovania sú za tento nižšie
trestné sadzby a tak je
vylúčenie vyššie uvedených trestných činov dôvodné, aby nedošlo k depenalizácii.

Ú

Pri trestnom čine teroru podľa § 313 a
314 a trestného činu
teroristického útoku
podľa § 419 sa bude
cestovanie postihovať
v rámci prípravy (t.j.
možno použiť rovnakú trestnú sadzbu
ako pri dokonanom

trestnom čine), nakoľko pri samotnom
trestnom čine cestovania sú za tento nižšie
trestné sadzby a tak je
vylúčenie vyššie uvedených trestných činov dôvodné, aby nedošlo k depenalizácii.

o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

Č:9
O:2
P:b)

b) príprava zo strany osoby vstupujúcej do tohto členského štátu N
s úmyslom spáchať trestný čin terorizmu uvedený
v článku 3, alebo prispieť k jeho spáchaniu.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

Návrh zákona, ktorým sa mení
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§ 13
O: 1

Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov
alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode,
objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu
ani dokonaniu zločinu.

§ 13
O: 2

Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za
zločin, ku ktorému smerovala.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 21
O: 1
P:d)

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 419d
O:1

Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

§ 419d
O:2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.

Ú

Pri trestnom čine teroru podľa § 313 a §
314 a trestného činu
teroristického útoku
podľa § 419 sa bude
cestovanie postihovať
v rámci prípravy (t.j.
možno použiť rovnakú trestnú sadzbu
ako pri dokonanom
trestnom čine), nakoľko pri samotnom
trestnom čine cestovania sú za tento nižšie
trestné sadzby a tak je
vylúčenie vyššie uvedených trestných činov dôvodné, aby nedošlo k depenalizácii.

Č:10

Organizovanie alebo iné uľahčovanie cestovania na účely tero- N
rizmu

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 21
O: 1
P: a), d)

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419d
O:1

Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

§ 419d
O:2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
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§ 419c
O:1

Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo posky- Ú
tuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné
prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej
člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu
alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s vedomím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím
slobody na päť rokov až pätnásť rokov.

§ 419c
O:2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníctvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo podieľal na príprave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby akékoľvek konanie s cieľom zorganizovať alebo
uľahčiť akejkoľvek osobe cestovanie na účely terorizmu uvedené
v článku 9 ods. 1 a článku 9 ods. 2 písm. a) s vedomím,
že takto poskytnutá pomoc je určená na tieto účely, bolo trestné,
ak je takéto konanie úmyselné.

Č:11
O:1

Financovanie terorizmu
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby poskytovanie alebo zhromažďovanie majetku
akýmkoľvek spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, s úmyslom, že sa použije, alebo s vedomím, že sa má použiť úplne
alebo sčasti na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 10 alebo prispeje k ich spáchaniu,
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.

N

15

Ú

Zabezpečenie
trestnosti vyplýva zo
skutočnosti, že cestovanie na účely terorizmu je samo o sebe
trestné a osoba, ktorá
k dokonaniu takéhoto
trestného činu prispieva resp. napomáha
bude trestne zodpovedná v zmysle ustanovení o účastníctve,
pričom bude postihnutá rovnako ako samotný páchateľ.

Č:11
O:2

2. Ak sa financovanie terorizmu uvedené v odseku 1 tohto článku N
týka ktoréhokoľvek z trestných činov stanovených
v článkoch 3, 4 a 9, nie je potrebné, aby sa majetok skutočne
použil, či už úplne alebo čiastočne, na spáchanie
ktoréhokoľvek z týchto trestných činov alebo prispel k ich spáchaniu, a nie je ani potrebné, aby páchateľ vedel, na
ktorý konkrétny trestný čin alebo konkrétne trestné činy sa majetok má použiť.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
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zákonov
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§ 419c
O:1

Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo posky- Ú
tuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné
prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej
člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu
alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s vedomím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím
slobody na päť rokov až pätnásť rokov.

§ 419c
O:1

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníctvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo podieľal na príprave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.

V zmysle § 419c ods.
1 nie je potrebné aby
tieto prostriedky boli
aj reálne použité, už
len skutočnosť, že ich
osoba zhromažďuje za
týmto účelom je postačujúce pre vyvodenie trestnej zodpovednosti.

Č:12
P:a)

Iné trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby medzi trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami patrilo toto úmyselné konanie:

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 212
O: 1

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú
škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 212
O: 2
P: a) – f)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec
tým, že sa jej zmocní a
a) čin spácha vlámaním,
b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo
hrozbou bezprostredného násilia,
c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý
patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,
e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch
postihnutý.

§ 212
O: 3
P: c)

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
c) z osobitného motívu.

§ 212
O: 5
P: b)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

§ 141
P:b)

Nebezpečné zoskupenie
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

§ 140
P:d)

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,

a) krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať niektorý
z trestných činov uvedených v článku 3;
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Ú

o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

Č:12
P:b)

b) vydieranie s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uve- N
dených v článku 3;

Zákon č.
300/2005 Z.
z.
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§ 189
O:1

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím
slobody na dva roky až šesť rokov.

§ 189
O:2
P:c)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 189
O:4
P:c)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 141
P:b)

Nebezpečné zoskupenie
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

§ 140
P:d)

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,

Ú

Č:12
P:c)

c) vystavenie alebo použitie falošných administratívnych doku- N
mentov s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených
v článku 3 ods. 1 písm. a) až i), v článku 4 písm. b) a v článku 9.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 352
O: 1

Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak,
úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah
v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé,
alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

§ 352
O: 2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej
verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku,
úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.
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§ 352
O:4

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) z osobitného motívu.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 352
O: 6

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 352
O: 7

Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám, úradným pečatiam, úradným uzáverám, úradným znakom alebo úradným značkám.

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

§ 140
P:d)

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,
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Ú

niektorých
zákonov

Č:13

VŠEOBECNÉ
USTANOVENIA
TÝKAJÚCE
SA N
TRESTNÝCH ČINOV TERORIZMU, TRESTNÝCH ČINOV
SÚVISIACICH
S TERORISTICKOU SKUPINOU A TRESTNÝCH ČINOV
SÚVISIACICH S TERORISTICKÝMI ČINNOSŤAMI
Vzťah k trestným činom terorizmu
Na to, aby bol trestný čin uvedený v článku 4 alebo v hlave III
trestný, nie je potrebné, aby bol trestný čin terorizmu
skutočne spáchaný, a pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článkoch 5 až 10 a článku 12, nie je ani potrebné, aby sa
preukázalo spojenie s iným konkrétnym trestným činom uvedeným v tejto smernici.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 141
P:b)

Nebezpečné zoskupenie
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.
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§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 297

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať
rokov až pätnásť rokov.

§ 337

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 338
O: 1

Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre
trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

§ 338
O: 2

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s
trestným činom súhlas
a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za
trest, alebo
b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
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Ú

Uvedené trestné činy
sú trestné bez toho
aby došlo k reálnemu
spáchaniu trestného
činu terorizmu, protiprávne konanie je už
napr. samotné riadenie
teroristickej skupiny,
navádzanie na spáchanie trestného činu
a pod., pričom toto nie
je podmienené následným reálnym spáchaním trestného činu terorizmu. Taktiež
v rámci postihovania
účastníctva je postačujúci aj pokus a nie výlučne len dokonanie
trestného činu. Taktiež
v rámci ustanovení
postihujúcich prípravu
nemusí dôjsť k reálnemu spáchaniu spočívajúcom v dokonaní
trestného činu.

c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

Č:14
O:1

Napomáhanie a navádzanie, podnecovanie a pokus
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby bolo napomáhanie trestným činom uvedeným
v článkoch 3 až 8, 11 a 12 a navádzanie na ne trestné.

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.
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§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 13
O: 1

Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov
alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode,
objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu
ani dokonaniu zločinu.

§ 13
O: 2

Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za
zločin, ku ktorému smerovala.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§14
O:1

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.

§14
O:2

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej
na dokonaný trestný čin.

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 337

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ú

Ako napomáhanie
môže byť chápané aj
poskytovanie znalostí
a metód, resp. poskytovanie výcviku.

§ 339

Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu,
aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu
alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak
však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším
trestom.

§ 419b
O:1

Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

§ 419b
O:2
P:a) – c)

Kto
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na
výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu,
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých
látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z
trestných činov terorizmu, alebo
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

Zákon č.
300/2005 Z.
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§ 337

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení

§ 419b
O: 1

Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

§ 419b
O: 2
P: c)

Kto,
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

Č:14
O:2

2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, N
aby bolo podnecovanie na trestné činy uvedené
v článkoch 3 až 12 trestné.
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Ú

niektorých
zákonov

Č:14
O:3

Č:15
O:1

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby bol pokus o spáchanie trestného činu uvedeného
v článkoch 3, 6, 7, článku 9 ods. 1, článku 9 ods. 2 písm. a) a v
článkoch 11 a 12, s výnimkou držby uvedenej
v článku 3 ods. 1 písm. f) a trestného činu uvedeného v článku 3
ods. 1 písm. j) trestný.

N

Tresty pre fyzické osoby

N

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa trestné činy uvedené v článkoch 3 až 12
a článku 14 trestali uložením účinných, primeraných a odrádzajúcich trestov, ktoré môžu zahŕňať odovzdanie alebo
vydanie.

Č:15
O:2

2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa trestné činy terorizmu uvedené v článku 3
a trestné činy uvedené v článku 14, pokiaľ súvisia s trestnými
činmi terorizmu, trestali trestami odňatia slobody s vyššou
trestnou sadzbou, než sú tresty, ktoré možno podľa vnútroštátneho práva uložiť za tieto trestné činy v prípade neexistencie
osobitného úmyslu vyžadovaného podľa článku 3, s výnimkou
prípadov, keď už ide o tresty s najvyššou možnou
trestnou sadzbou podľa vnútroštátneho práva.

N
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Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
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§14
O:1

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.

§14
O:2

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej
na dokonaný trestný čin.

§ 31
O: 1

Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré
sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak
trestného.

§ 31
O: 2

Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa
tohto zákona za spáchaný trestný čin.

§ 31
O: 3

Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto
zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo
činmi inak trestnými.

§ 140
P:d)

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,

§ 140b

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

Ú

Trestnosť pokusu
o spáchanie akéhokoľvek trestného činu je
v slovenskom trestnom práve zavedená,
pričom logicky sa neuplatní pri takých
trestných činoch,
z ktorých skutkovej
podstaty vyplýva, že
štádium pokusu pri
nich nie je možné zrealizovať.

Ú

Ú

Pri trestných činoch,
ktoré nemožno subsumovať priamo pod
skutkovú podstatu
trestného činu terorizmu (teda ide
o trestné činy uvedené
v čl. 3 smernice resp.
čl. 14 – napomáhanie
navádzanie a pod.),
ale tento je ich výsled-

doplnení
niektorých
zákonov
Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§141
P:b)

Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.

§ 297

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať
rokov až pätnásť rokov.

§ 313

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky
iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím
slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 314
O:1

Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie
podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

§ 314
O:2
P: a) – c)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) na chránenej osobe, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

§ 314
O:3
P: a) – c)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.

§144
O:1

Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.

§144
O:2
P:e)

Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
e) z osobitného motívu, alebo

§144
O:3
P:b)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1
b) v nebezpečnom zoskupení
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kom, resp. úzko súvisia s takýmto trestným
činom terorizmu obsahujú kvalifikované
skutkové podstaty,
v rámci ktorých je vymedzený kvalifikačný
znak spočívajúci
v osobitnom motíve
konania (za účelom
spáchania terorizmu).
Takže tieto sa trestajú
sa vyššou trestnou
sadzbou, už len z toho
titulu, že sú v kvalifikovaných skutkových
podstatách.

§145
O:1

Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

§145
O:2
P:d)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) z osobitného motívu, alebo

§144
O:3
P:b)

Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

§154
O:1
§154
O:1
P:c)
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Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím
slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu.

§155
O: 1

Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa
odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

§155
O: 2
P: c)

Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu.

§155
O: 2
P: a)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

§156
O: 1

Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody
na šesť mesiacov až dva roky.

§156
O: 2
P: b)

Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu.

§ 188
O:1

Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

§ 188
O:2
P:e)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
e) z osobitného motívu.

§ 188
O:4
P:c)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 189
O:1

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím
slobody na dva roky až šesť rokov.

§ 189
O:2
P:c)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 189
O:4
P:c)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 182
O:1

Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

§ 182
O:2
P:a)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) z osobitného motívu,

§ 182
O:4
P:b)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

§ 183
O:1

Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá
sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 183
O:2
P:b)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu,

§ 182
O:4
P:c)

Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 184
O:1
P:a), b)
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Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy
a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo
b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
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§ 184
O:2
P:b)

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu, alebo

§ 190
O:1

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy
pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to
aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na
štyri roky až desať rokov.

§ 190
O:3
P:c)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
c) z osobitného motívu, alebo

§ 190
O:5
P:c)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 191
O:1

Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia
osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

§ 191
O:2
P:c)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 191
O:4
P:c)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 185
O:1

Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby
niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody
na štyri roky až desať rokov.

§ 185
O:2
P:c)

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 185
O:2
P:c)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
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§ 186
O:1

Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú
slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na
zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje
poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

§ 186
O:2
P:d)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) z osobitného motívu.

§ 186
O:4
P:c)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 187
O:1

Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na
štyri roky až desať rokov.

§ 187
O:2
P:c)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 187
O:4
P:c)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 247
O:1

Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený
prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 247
O:2
P: b)

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 247a
O:1
P: a), b)

Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému
alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene
zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 247a
O:3
P: b), c)

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 286
O:1
P: a) - h)

Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej
siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo
urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo
príkazovú,
b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo
inej mimoriadnej udalosti,
e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným
podobným útokom alebo ich následkom,
g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo
h) podobného všeobecne prospešného zariadenia,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 286
O: 2
P: a)

Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo

§ 286
O:1
P: a)

Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej
siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo
urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo
príkazovú,

§ 291
O: 1
P: a) - c)

Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s
úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom
a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo
c) zneužije bezbrannosť iného,
potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

§ 291
O: 3
P: b)

Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
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§ 291
O: 1

Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do
cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije
taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

§ 284
O: 1
P: a), b)

Kto úmyselne
a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu
prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín,
plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných
látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného
konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie
alebo zmiernenie,
potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

§ 284
O: 2
P: c)

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo

§ 284
O: 3
P: b)

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 286
O:1
P: c)

Kto úmyselne ohrozí prevádzku
c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,

§ 247
O: 1

Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený
prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 247
O: 2

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

§ 247
O: 3

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 247a
O: 1

Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému
alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo

b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene
zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
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§ 247a
O: 2

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej
moci,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany.

§ 247a
O: 3

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 247b
O: 1

Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na
šesť mesiacov až tri roky.

§ 247b
O: 2

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej
moci,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany.

§ 247b
O: 3

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 247c
O: 1

Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom
technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových
údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý
obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody na
šesť mesiacov až tri roky.
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§ 247c
O: 2

Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej
služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne
umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 247c
O: 3

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu,
b) závažnejším spôsobom konania, alebo
c) spôsobí ním značnú škodu.

§ 247c
O: 4

Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§14
O:1

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.

§14
O:2

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej
na dokonaný trestný čin.

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 337

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 339

Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu,
aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu
alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak

však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším
trestom.

Č:15
O:3

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa trestné činy uvedené v článku 4 trestali
trestami odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 15 rokov za trestný čin uvedený v článku 4 písm. a)
a najmenej osem rokov za trestné činy uvedené v článku 4 písm.
b). Ak trestný čin terorizmu uvedený v článku 3 ods. 1
písm. j) spácha osoba, ktorá riadi teroristickú skupinu podľa
článku 4 písm. a), horná hranica trestnej sadzby musí byť
najmenej osem rokov.
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§ 337

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§14
O:1

Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.

§14
O:2

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej
na dokonaný trestný čin.

§ 21
O: 1

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je
ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

§ 21
O: 2

Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 13
O: 1

Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov
alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode,
objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu
ani dokonaniu zločinu.

§ 13
O: 2

Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za
zločin, ku ktorému smerovala.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 297

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať
rokov až pätnásť rokov.

Ú
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Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 419
O: 1
P:a) – f)

34

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,
aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane
závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo
prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí,
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej
energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,
alebo takýmto konaním hrozí,
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy
alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej
plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pevnou plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne poškodí navigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky
alebo oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo
zdravie ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku alebo
vydá cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,
alebo takýmto konaním hrozí,
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie,
vyvezie, prevezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije výbušninu, jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, biologický agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiologickú zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň,
bojový prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí
výskum a vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej
zbrane alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo výbušniny, alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo
použitie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo biologických agensov a toxínov, alebo takýmto
konaním hrozí, alebo
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok
alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania,

b). Ak trestný čin terorizmu uvedený v
článku 3 ods. 1 písm.
j) (t .j. vyhrážanie sa
spáchaním niektorého
z činov uvedených v
písmenách a) až i))
spácha osoba, ktorá
riadi teroristickú skupinu podľa článku 4
písm. a), horná hranica trestnej sadzby
musí byť najmenej
osem rokov.
Predkladateľ sa domnieva, že z § 297 TZ –
t. j. Kto založí alebo
zosnuje teroristickú
skupinu, je jej členom,
je pre ňu činný alebo
ju podporuje, potrestá
sa odňatím slobody na
desať rokov až pätnásť rokov., vyplýva,
že osoba, ktorá skupinu riadi je postihnuteľná za tento trestný
čin, pričom horná hranica trestnej sadzby za
jeho spáchanie je 15
rokov –čo je v súlade
so smernicou (ktorá
vyžaduje minimálne
15 rokov), pričom pokiaľ je osoba ,,činná“
v rámci teroristickej
skupiny, taktiež napĺňa predmetnú skutkovú podstatu a je ju
možné postihnúť taktiež maximálnou trestnou sadzbou vo výške
15 rokov (čo ide dokonca nad rámec
smernice-nakoľko táto
vyžaduje minimálne 8
rokov).

alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo
zmiernenie, alebo takýmto konaním hrozí,
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie

Č:15
O:4

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, N
aby v prípade, že trestný čin uvedený v článku 6
alebo 7 je namierený proti dieťaťu, sa táto skutočnosť mohla v
súlade s vnútroštátnym právom zohľadniť pri ukladaní
trestu.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.
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§ 34
O: 4

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na
spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa,
jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

§ 139
O: 1
P: a)

Chránenou osobou sa rozumie
a) dieťa,

Vo vzťahu k čl. 3 ods.
1 písm. j), ak uvedené
spácha osoba, ktorá
riadi teroristickú skupinu má jej byť uložený trest s hornou
hranicou trestnej
sadzby aspoň 8 rokovtakáto osoba bude jednak odstíhateľná na
základe § 297 už len
za samotné riadeniečo má za následok, že
jej môže byť uložený
trest s hornou hranicou 15 rokov (teda
ešte nad rámec smernice) a dokonca aj ak
by neriadila teroristickú skupinu, tak za
samotné vyhrážanie sa
v zmysle § 3 ods. 1
písm. j) by jej bolo
možné uložiť trest vo
výške s hornou hranicou až 25 rokov, teda
opätovne dokonca nad
rámec smernice.
Ú

Keď je chránená
osoba zákonným znakom skutkovej podstaty, nie je na ňu
možné prihliadať ako
na priťažujúcu okolnosť, ale ak bol skutok
spáchaný na chránenej
osobe (teda aj dieťati)
automaticky sa toto
vyskytuje v kvalifikovaných skutkových
podstatách

Č:16
P:a)

Poľahčujúce okolnosti

N

Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie
toho, aby sa tresty uvedené v článku 15 mohli znížiť, ak
páchateľ:

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 13
O: 3

Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu
a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému
týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo
b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a
osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 14
O: 3

Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného
činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, alebo
b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v
trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu
a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby
aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

a) upustil od teroristickej činnosti a

§ 14
O: 4
Č:16
P:b)
P:i)

b) poskytne správnym alebo justičným orgánom informácie, N
ktoré by inak nemohli získať, a tým im pomôže:

Zákon č.
300/2005 Z.
z.
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Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 13
O: 3
P:b)

Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a
osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 14
O: 3
P:b)

Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v
trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpe-

i) predísť následkom trestného činu alebo ich zmierniť;

Ú

Ú

čenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu
a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby
aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 14
O: 4

Č:16
P:b)
P:ii)

ii) identifikovať alebo postaviť pred súd ostatných páchateľov;

N

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 36
P: n), m)

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
n) napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo
o) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny,
zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 218
O:1

Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie,
trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou
alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu,
alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a
záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje
záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo
pre iný trestný čin; podmienečne zastaviť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.

§ 228
O: 3

Policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora môže prerušiť
trestné stíhanie, ak sa obvinený významnou mierou podieľa na
objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo trestných činov terorizmu alebo na zistení
alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu, a to pre taký
trestný čin alebo pre iný trestný čin; prerušiť trestné stíhanie sa
nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi
trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa.
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Ú

Č:16
P:b)
P:iii)

Č:16
P:b)
P:iv)

iii) získať dôkazy alebo

iv) zabrániť ďalším trestným činom uvedeným v článkoch 3 až
12 a v článku 14.

N

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 36
P: n), m)

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
n) napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo
o) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny,
zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 218
O:1

Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie,
trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou
alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu,
alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a
záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje
záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo
pre iný trestný čin; podmienečne zastaviť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.

§ 228
O: 3

Policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora môže prerušiť
trestné stíhanie, ak sa obvinený významnou mierou podieľa na
objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo trestných činov terorizmu alebo na zistení
alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu, a to pre taký
trestný čin alebo pre iný trestný čin; prerušiť trestné stíhanie sa
nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi
trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 13
O: 3
P:b)

Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a
osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 13
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 14
O: 3
P:b)

Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v
trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z pod-
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Ú

Ú

niknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu
a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby
aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Č:17
O:1
P:a)

Zodpovednosť právnických osôb
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné
za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 12
a v článku 14, ktoré v ich prospech spáchala
akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu tejto právnickej osoby, a ktorá má vedúce postavenie
v rámci tejto právnickej osoby, na základe niektorého z týchto
oprávnení:

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
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§ 14
O: 4

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

§ 36
P: n), o)

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
n) napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo
o) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny,
zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

§ 218
O:1

Prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie,
trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou
alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu,
alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a
záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje
záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo
pre iný trestný čin; podmienečne zastaviť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.

§ 228
O: 3

Policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora môže prerušiť
trestné stíhanie, ak sa obvinený významnou mierou podieľa na
objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo trestných činov terorizmu alebo na zistení
alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu, a to pre taký
trestný čin alebo pre iný trestný čin; prerušiť trestné stíhanie sa
nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi
trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa.

§3

Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy
upravené v osobitnej časti Trestného zákona, a to nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a 173, šírenie
toxikománie podľa § 174, obchodovanie s ľuďmi podľa § 179,
sexuálne násilie podľa § 200, sexuálne zneužívanie podľa § 201
až 202, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211, sprenevera podľa § 213, podvod podľa § 221, úverový podvod podľa
§ 222, poisťovací podvod podľa § 223, kapitálový podvod podľa
§ 224, subvenčný podvod podľa § 225, podvodný úpadok podľa

Ú

a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu;

§ 227, zavinený úpadok podľa § 228, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok podľa § 229, nepovolená prevádzka lotérií a
iných podobných hier podľa § 230, podielnictvo podľa § 231 a
232, legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234, úžera
podľa § 235, poškodzovanie veriteľa podľa § 239, zvýhodňovanie
veriteľa podľa § 240, neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247, neoprávnený zásah do počítačového systému
podľa § 247a, neoprávnený zásah do počítačového údaja podľa §
247b, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov podľa §
247c, výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d, neoprávnené podnikanie podľa § 251, neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a,
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa §
259 a 260, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
podľa § 261 až 263, zneužívanie informácií v obchodnom styku
podľa § 265, manipulácia s trhom podľa § 265a, machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a 267 poškodzovanie spotrebiteľa podľa § 269, nekalé obchodné praktiky voči
spotrebiteľovi podľa § 269a, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov podľa § 270, uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271, výroba a držba falšovateľského náčinia podľa § 272, skrátenie dane a poistného podľa §
276, neodvedenie dane a poistného podľa § 277, daňový podvod
podľa § 277a, nezaplatenie dane a poistného podľa § 278, marenie
výkonu správy daní podľa § 278a,všeobecné ohrozenie podľa §
284 a 285, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
podľa § 294 a 295, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa § 297, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov podľa § 298 a 299, ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 a 301, neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok
podľa § 302a, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 a
304, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305, porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306, teror podľa § 313 a
314, prijímanie úplatku podľa § 328 až 330, podplácanie podľa §
332 až 334, nepriama korupcia podľa § 336, marenie výkonu
úradného rozhodnutia podľa § 348 a 349, prevádzačstvo podľa §
355 a 356, kupliarstvo podľa § 367, výroba detskej pornografie
podľa § 368, rozširovanie detskej pornografie podľa § 369, prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ohrozovanie mravnosti podľa § 371
a 372, teroristický útok podľa § 419, niektoré formy účasti na te-

predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
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rorizme podľa § 419b, financovanie terorizmu podľa § 419c, cestovanie na účel terorizmu podľa § 419d, založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroba extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovanie extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávanie extrémistických materiálov
podľa § 422c, popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovanie k
národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheid
a diskriminácia skupiny osôb podľa § 424a a neľudskosť podľa §
425.
§4
O: 1
P:a)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej
prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

Č:17
O:1
P:b)

b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby;

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§4
O: 1
P:c)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej
prostredníctvom, ak konal
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu
alebo za ňu rozhodovať.

Ú

Č:17
O:1
P:c)

c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§4
O: 1
P:b)

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej
prostredníctvom, ak konal
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci
právnickej osoby, alebo

Ú

Č:17
O:2

2. Členské štáty takisto prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za
zodpovedné, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola zo strany
osoby uvedenej v odseku 1 tohto článku umožnili
spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3
až 12 a v článku 14 v prospech tejto právnickej
osoby osobou, ktorá jej je podriadená.

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§4
O: 2

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak
osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila
spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré
jej boli zverené právnickou osobou.

Ú
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Č:17
O:3

3. Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 tohto
článku nevylučuje trestné konanie voči fyzickým
osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo účastníkmi
niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 12 a v
článku 14.

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§4
O: 4

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická
osoba konala spôsobom podľa odsekov 1 a 2.

Ú

Č:18
P:a)

Sankcie pre právnické osoby

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§ 10
P: f), g)

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej
osobe tieto tresty:
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie,

Ú

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§ 10
P: e)

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej
osobe tieto tresty:
e) trest zákazu činnosti,

Ú

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa právnickej osobe, ktorá je uznaná za zodpovednú
podľa článku 17, mohli uložiť účinné, primerané a odrádzajúce
sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej
alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, ako napríklad:
a) vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;
Č:18
P:b)

b) dočasný alebo trvalý zákaz výkonu podnikania;

D

Č:18
P:c)

c) uloženie súdneho dohľadu;

D

Č:18
P:d)

d) súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby;

D

Ž

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§ 10
P: a)
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Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej
osobe tieto tresty:
a) trest zrušenia právnickej osoby,

Ú

Tým, že nie je podmienená je možne odvodiť, že nesúvisia
a preto môžu byť odstíhané aj FO

Č:18
P:e)

Č:19
O:1
P:a)

e) dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré sa použili na
spáchanie trestného činu.

Právomoc a stíhanie

D

N

1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na určenie svojej
právomoci vo vzťahu k trestným činom uvedeným
v článkoch 3 až 12 a v článku 14, ak:

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 10
P: e)

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej
osobe tieto tresty:
e) trest zákazu činnosti,

§ 16
O: 2

Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa právnickej osobe po
dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon jedného alebo viacerých
predmetov podnikania alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie, alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.4)

§3
O: 1

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.

§3
O: 2

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ
a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo
nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo
b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu
malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto
zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.

a) bol trestný čin spáchaný úplne alebo sčasti na jeho území;

Ú

Ú

Č:19
O:1
P:b)

b) bol trestný čin spáchaný na palube lode plaviacej sa pod jeho
vlajkou alebo na palube lietadla registrovaného v tomto
štáte;

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§3
O: 3

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný mimo územia Slovenskej republiky na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo na palube
lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky.

Ú

Č:19
O:1
P:c)

c) je páchateľ jeho štátnym príslušníkom alebo má na jeho území
pobyt;

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§4

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo
územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky
alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt.

Ú
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Č:19
O:1
P:d)

d) bol trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území;

N

Zákon č.
91/2016 Z.
z.

§2
O: 4

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu spáchaného
mimo územia Slovenskej republiky právnickou osobou, ktorá
nemá sídlo na území Slovenskej republiky, ak bol čin spáchaný v
prospech právnickej osoby, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo v prospech fyzickej osoby, ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo cudzinca, ktorý má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt.

Ú

Č:19
O:1
P:e)

e) bol trestný čin spáchaný proti inštitúciám alebo osobám z príslušného členského štátu alebo proti inštitúcii, orgánu,
úradu alebo agentúre Únie so sídlom v tomto členskom štáte.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 5a

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§
270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov (§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných
technických opatrení na označenie tovaru (§ 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§
297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko
rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov
proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže (§ 317), vyzvedačstva (§ 318),
útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného činiteľa
(§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352),
ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353),
prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§
418), teroristického útoku (§ 419), niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419b), financovania terorizmu (§ 419c), cestovania na
účel terorizmu (§ 419d), neľudskosti (§ 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426),
plienenia v priestore vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo
územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Ú

Každý členský štát môže rozšíriť svoju právomoc, ak bol trestný
čin spáchaný na území iného členského štátu.
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Č:19
O:2

Č:19
O:3
P:a)

2. Každý členský štát môže v prípadoch, keď nie je uplatniteľný
odsek 1 tohto článku, rozšíriť svoju právomoc na
poskytnutie výcviku na terorizmus, ako sa uvádza v článku 7, ak
páchateľ poskytuje výcvik jeho štátnym príslušníkom
alebo osobám s pobytom na jeho území. Členský štát o tejto skutočnosti informuje Komisiu.

3. Ak trestný čin patrí do právomoci viacerých členských štátov
a ak ho ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov
môže oprávnene stíhať na základe rovnakých skutočností, dotknuté členské štáty spolupracujú s cieľom určiť, ktorý z nich
bude stíhať páchateľov, aby sa tak konanie podľa možnosti sústredilo v jednom členskom štáte. Na tieto účely sa členské
štáty môžu obrátiť na Eurojust s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi justičnými orgánmi a koordináciu ich činností.

D

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§6
O:1

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo
územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak
a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,
b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a
c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.

§6
O:2

Páchateľovi uvedenému v odseku 1 však nemožno uložiť trest
prísnejší, než ustanovuje zákon štátu, na ktorého území bol trestný
čin spáchaný.

§3
O: 1

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.

§3
O: 2

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ
a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo
nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo
b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu
malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto
zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.

§3
O: 3

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť
činu, ktorý bol spáchaný mimo územia Slovenskej republiky na palube lode plávajúcej pod
štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo
na palube lietadla zapísaného v registri
lietadiel Slovenskej republiky.

Zohľadnia sa tieto faktory:

Ú

Ú

a) ide o členský štát, na ktorého území bol trestný čin spáchaný;

Č:19
O:3
P:b)

b) ide o členský štát, ktorého je páchateľ štátnym príslušníkom
alebo na ktorého území má pobyt;

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§4

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo
územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky
alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt.

Ú

Č:19
O:3
P:c)

c) ide o členský štát, ktorý je krajinou pôvodu obetí;

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§5

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného
zločinu, ak bol čin spáchaný mimo územia Slovenskej republiky
proti občanovi Slovenskej republiky a v mieste činu je čin trestný
alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.

Ú
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Č:19
O:3
P:d)

d) ide o členský štát, na ktorého území bol páchateľ vypátraný.

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§6
O: 1
P: a) – c)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo
územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak
a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,
b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a
c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.

Ú

Č:19
O:4

4. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie
toho, aby jeho právomoc zahŕňala aj trestné činy
uvedené v článkoch 3 až 12 a v článku 14 v prípadoch, keď odmietne odovzdať alebo vydať osobu podozrivú zo
spáchania takéhoto trestného činu alebo odsúdenú za takýto
trestný čin inému členskému štátu alebo tretej krajine.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 5a

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§
270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov (§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných
technických opatrení na označenie tovaru (§ 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§
297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko
rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov
proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže (§ 317), vyzvedačstva (§ 318),
útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného činiteľa
(§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352),
ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353),
prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§
418), teroristického útoku (§ 419), niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419b), financovania terorizmu (§ 419c), cestovania na
účel terorizmu (§ 419d), neľudskosti (§ 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426),
plienenia v priestore vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo
územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Ú

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§6
O: 1
P: a) - c)

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo
územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak
a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,
b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a
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c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.

Č:19
O:5

5. Každý členský štát zabezpečí, aby sa jeho právomoc vzťahovala aj na prípady, keď bol ktorýkoľvek z trestných
činov uvedených v článkoch 4 a 14 spáchaný úplne alebo sčasti
na jeho území, bez ohľadu na to, kde má teroristická
skupina základňu alebo kde pácha trestnú činnosť.

N
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§ 5a

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§
270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov (§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných
technických opatrení na označenie tovaru (§ 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§
297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko
rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov
proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže (§ 317), vyzvedačstva (§ 318),
útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného činiteľa
(§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352),
ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353),
prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§
418), teroristického útoku (§ 419), niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419b), financovania terorizmu (§ 419c), cestovania na
účel terorizmu (§ 419d), neľudskosti (§ 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426),
plienenia v priestore vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo
územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§3
O: 1

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.

§3
O: 2

Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ
a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo
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Ú

nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo
b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu
malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto
zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.

Č:19
O:6

6. Tento článok nevylučuje výkon právomoci v trestných veciach n.a.
daným členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnym právom.

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

§ 5a
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Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby n.a.
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§
270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov (§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných
technických opatrení na označenie tovaru (§ 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§
297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko
rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov
proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže (§ 317), vyzvedačstva (§ 318),
útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného činiteľa
(§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352),
ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353),
prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§
418), teroristického útoku (§ 419), niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419b), financovania terorizmu (§ 419c), cestovania na
účel terorizmu (§ 419d), neľudskosti (§ 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426),
plienenia v priestore vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo
územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Č:20
O:1

Nástroje vyšetrovania a konfiškácia
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby osoby, útvary alebo orgány, ktoré sú zodpovedné
za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 12, mali k dispozícii účinné nástroje
vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje, ktoré sa používajú pri
vyšetrovaní organizovanej trestnej činnosti alebo prípadov
inej závažnej trestnej činnosti.

N

Zákon č.
300/2005 Z.
z.
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§ 10
O: 8

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie
Ú
a) vyšetrovateľ Policajného zboru,
b) vyšetrovateľ finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v
súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných
daní,
c) poverený príslušník Policajného zboru,
d) poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl,
e) poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní
o trestných činoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
a v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,
f) poverený pracovník finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových
predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,
g) veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných
na tejto lodi.

§ 10
O: 9

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie v rozsahu poverenia
úkonov vyšetrovania aj zástupca príslušného orgánu iného štátu,
orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ktorý je zaradený do spoločného vyšetrovacieho tímu vytvoreného na základe dohody. Spoločný vyšetrovací tím sa môže zriadiť najmä, ak vyšetrovanie trestného
činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie trestného činu uskutočňuje niekoľko štátov, pričom okolnosti prípadu vyžadujú ich koordinovaný a spoločný postup. Vedúci spoločného vyšetrovacieho tímu je vždy zástupca orgánu
činného v trestnom konaní Slovenskej republiky; ostatné podmienky činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu upraví dohoda
o jeho vytvorení. Orgánom oprávneným uzavrieť dohodu o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu je Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) po predchádzajúcom prerokovaní s ministrom spravodlivosti Slovenskej
republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“).

§ 10
O: 10

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru
alebo povereným príslušníkom Policajného zboru uvedeným v
odseku 8 písm. a) a c) v rozsahu určenom všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.

§ 200
O: 1

Vyšetrovanie sa vykonáva o zločinoch.

§ 200
O: 2

Vyšetrovanie sa vykonáva aj o prečinoch, ak
a) je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo
na pozorovaní v zdravotníckom ústave okrem prečinov spáchaných vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
b) ide o náhle úmrtie obvineného vo výkone väzby alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
c) ide o trestné konanie proti právnickej osobe,
d) ide o trestné činy extrémizmu, alebo
e) to nariadi prokurátor.

§ 200
O: 3

§ 200
O: 4
§ 200
O: 5

Č:20
O:2

2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby ich príslušné orgány v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (1) podľa potreby
zaistili alebo konfiškovali príjmy pochádzajúce zo
spáchania niektorého z trestných činov uvedených v tejto smernici, ako aj prostriedkov, ktoré boli použité alebo sa
mali použiť pri spáchaní takýchto trestných činov alebo pri činnostiach prispievajúcich k spáchaniu takýchto trestných
činov.

N
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§ 58
O:2
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Ak je potrebné vykonať vyšetrovanie aspoň o jednom z trestných
činov, vykoná sa vyšetrovanie o všetkých trestných činoch toho
istého obvineného aj proti všetkým obvineným, ktorých trestné
činy súvisia.
Vyšetrovanie vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a) a
b).
Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva vyšetrovanie o zločine alebo prečine, sa nekončí, ak v priebehu vyšetrovania zistí, že dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci
konať, odpadli.
Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného
činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §
173 ods. 3, trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179,
trestného činu zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 2
alebo 3 alebo § 181, trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 2
písm. c), trestného činu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, 3, 4
alebo 5 alebo § 191 ods. 3 alebo 4, trestného činu nátlaku podľa §
192 ods. 3 alebo 4, trestného činu nepovolenej prevádzky lotérií
a iných podobných hier podľa § 230 ods. 2, 3 alebo 4, trestného
činu podielnictva podľa § 231 ods. 2, 3 alebo 4 alebo § 232 ods.
3 alebo 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti
podľa § 233 ods. 1 alebo 2alebo § 234, trestného činu falšovania,
pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov
podľa § 270, trestného činu uvádzania falšovaných, pozmenených
a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa §
271 ods. 1, trestného činu výroby a držby falšovateľského náčinia
podľa § 272 ods. 3, trestného činu skrátenia dane a poistného
podľa § 276 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestného činu neodvedenia
dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestného

Ú

Na účely zaistenia
a konfiškácie, v takomto prípade možno
uplatniť zaisťovacie
inštitúty v zmysle
Trestného poriadku
a tresty podľa Trestného zákona.

činu daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo
3, trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických
opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 2 alebo 3, trestného činu teroru podľa § 313 alebo § 314, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2, trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery,
úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 6, trestného
činu prevádzačstva podľa § 355 alebo § 356, trestného činu kupliarstva podľa § 367 ods. 3, trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368, trestného činu rozširovania detskej pornografie podľa § 369, trestného činu ohrozovania mravnosti podľa §
372 ods. 2 alebo 3 alebo trestného činu teroristického útoku podľa
§ 419, trestného činu niektorých foriem účasti na terorizme podľa
§ 419b, trestného činu financovania terorizmu podľa § 419c alebo
trestného činu cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Zákon č.
300/2005 Z.
z.

§ 58
O:3

Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie
trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
podľa § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173 ods. 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 3 alebo 4,
trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3alebo § 329 ods. 3 alebo trestného činu podplácania podľa § 334 ods. 2.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 95
O:1

Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky na účte
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo iné peňažné
prostriedky sú určené na spáchanie trestného činu, na jeho spáchanie boli použité alebo sú výnosom z trestnej činnosti, môže
predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz,
aby peňažné prostriedky boli zaistené. Príkaz na zaistenie podľa
prvej vety sa môže týkať aj peňažných prostriedkov dodatočne
došlých na účet vrátane príslušenstva, ak sa dôvod zaistenia vzťahuje aj na ne.

§ 96
O: 1

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že zaknihovaný cenný
papier je určený na spáchanie trestného činu, na jeho spáchanie
bol použitý alebo je výnosom z trestnej činnosti, môže predseda
senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
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Č:21
O:1

Opatrenia proti online obsahu zameranému na verejné podnecovanie

§ 425
O:1

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať
uloženie trestu prepadnutia majetku, a je obava, že výkon tohto
trestu bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor majetok obvineného zaistiť. Súd zaistí majetok
obvineného vždy, ak uložil trest prepadnutia majetku rozsudkom,
ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení majetku obvineného sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až
96. Po vyhlásení konkurzu sa pri výkone trestu prepadnutia majetku postupuje podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; prevzatím majetku správcom konkurznej podstaty zaistenie zaniká.

§ 428
O:2

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať
uloženie trestu prepadnutia veci, a je obava, že výkon tohto trestu
bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní
prokurátor vec obvineného zaistiť. Pri zaistení sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 425 ods. 2.

N

Zákon č.
40/1964 Zb.

§ 16a

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové
sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby podľa
odseku 3 zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na
doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo
doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich
alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo
škodlivé sektárske zoskupenia.

Ú

N

Zákon č.
351/2011 Z.
z.

§ 41
O: 4

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný
na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní a
na jeho náklady, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo
zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám poskytovaným prostredníctvom určitých čísel a zadržať platby za prepojenie
alebo iné služby. Žiadosť obsahuje určenie obdobia, počas ktorého má takéto blokovanie trvať. Podnik nezodpovedá za škodu
spôsobenú výkonom tejto žiadosti.

Ú

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie okamžitého odstránenia online obsahu spravovaného na
ich území, ktorý predstavuje verejné podnecovanie na spáchanie
trestného činu terorizmu, ako sa uvádza v článku 5.
Rovnako sa usilujú dosiahnuť odstránenie takéhoto obsahu,
ktorý sa spravuje mimo ich územia.

Č:21
O:2

2. Ak odstránenie obsahu uvedeného v odseku 1 nie je možné pri
jeho zdroji, členské štáty môžu prijať opatrenia na
blokovanie prístupu k takémuto obsahu, pokiaľ ide o používateľov internetu na ich území.
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Č:21
O:3

3. Opatrenia na odstránenie a blokovanie obsahu sa musia stanoviť transparentnými postupmi a musia poskytovať
primerané záruky, ktorými sa zabezpečí predovšetkým to, aby
uvedené opatrenia mali len nevyhnutný a primeraný
rozsah a aby boli používatelia oboznámení s dôvodom týchto
opatrení. Záruky týkajúce sa odstránenia alebo blokovania
zahŕňajú aj možnosť súdnej nápravy.

N

Zákon č.
46/1993 Zb.

§ 16a
O: 1

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové
sídlo alebo poskytuje doménové meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti informačnej služby podľa
odseku 3 zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na
doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového sídla alebo
doménového mena dochádza k šíreniu myšlienok podporujúcich
alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo
škodlivé sektárske zoskupenia.
Na vydanie príkazu podľa odseku 1 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.1da)

§ 16a
O: 2
§ 16a
O: 3

§ 16a
O: 4

§ 16a
O: 5

§ 16a
O: 6
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Žiadosť o vydanie príkazu podľa odseku 1 musí obsahovať
a) označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
b) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka
ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
c) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla
alebo prístupu na doménové meno,
d) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla
alebo prístupu na doménové meno.
Príkaz podľa odseku 1 musí byť vydaný v písomnej forme a musí
obsahovať
a) označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b) označenie osoby, ktorá je povinná zamedziť prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové meno,
c) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene, prevádzka
ktorého alebo prístup ku ktorému má byť zamedzený,
d) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla
alebo prístupu na doménové meno,
e) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla
alebo prístupu na doménové meno.
Informačná služba doručí príkaz podľa odseku 1 osobe podľa odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázateľne ju oboznámi s
neutajovanou časťou obsahu tohto príkazu v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) až e).
(6) Proti príkazu podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok.

Ú

Zákon č.
351/2011 Z.
z.

Č:22
O:1

Zmeny rozhodnutia 2005/671/SVV

§ 41
O: 4

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný
na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní a
na jeho náklady, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo
zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám poskytovaným prostredníctvom určitých čísel a zadržať platby za prepojenie
alebo iné služby. Žiadosť obsahuje určenie obdobia, počas ktorého má takéto blokovanie trvať. Podnik nezodpovedá za škodu
spôsobenú výkonom tejto žiadosti.

n.a.

n.a.

Rozhodnutie 2005/671/SVV sa mení takto:
1. V článku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) „trestné činy terorizmu“: trestné činy uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (*)
___________
(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z
15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88,
31.3.2017, s. 6).“
Č:22
O:2
P:a)

2. Článok 2 sa mení takto:
a) odsek 6 sa nahrádza takto:

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

„6. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa relevantné informácie, ktoré
získali jeho príslušné orgány v rámci trestného konania súvisiaceho s trestnými činmi terorizmu, čo najskôr sprístupnili príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom by sa tieto informácie mohli použiť na účely predchádzania trestným činom terorizmu v danom členskom štáte, ako sa uvádzajú v smernici
(EÚ) 2017/541, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo trestného
stíhania, a to buď na požiadanie alebo z vlastného podnetu a v súlade s vnútroštátnym právom a príslušnými medzinárodnými
právnymi nástrojmi.“;
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§6
O: 1

Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. Pri tomto informovaní však musia dbať na
ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo
telekomunikačného tajomstva.

§6
O: 2

Pri poskytovaní informácií sú orgány činné v trestnom konaní a
súd oprávnení utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alebo
sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Pritom sú povinní dbať na zásadu prezumpcie neviny. Dbajú aj na to, aby nezverejňovali chránené osobné údaje ani skutočnosti súkromného charakteru, najmä
rodinného života, obydlia a korešpondencie, ktoré priamo s trestnou činnosťou nesúvisia. Osobitne dbajú na záujmy maloletých,
mladistvých a poškodených, ktorých osobné údaje sa nezverejňujú.

§6
O: 3

V konaní pred súdom rozsah poskytovaných informácií vyplýva
zo zásady verejnosti. V priebehu súdneho konania nemožno
účastníkom zakázať zhotovovanie písomných poznámok alebo
nákresov, ak sa touto činnosťou nenarušuje priebeh konania.

Ú

Č:22
O:2
P:b)

b) dopĺňajú sa tieto odseky:
„7. Odsek 6 sa neuplatňuje v prípadoch, v ktorých by výmena
informácií ohrozila prebiehajúce vyšetrovania
alebo bezpečnosť osôb, ani v prípadoch, kedy by jeho uplatňovanie bolo v rozpore so základnými bezpečnostnými
záujmami dotknutého členského štátu.

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

8. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby ich príslušné orgány po získaní informácií
uvedených v odseku 6 v prípade potreby včas prijali opatrenia
podľa ich vnútroštátneho práva.“.

55

§6
O: 4

Ak by poskytnutie informácie porušilo alebo ohrozilo záujmy
uvedené v odseku 1 alebo 2, orgán činný v trestnom konaní a súd
odmietnu poskytnutie informácie.

§6
O: 5

Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré sú
oprávnené podľa svojho vnútroštátneho práva na predchádzanie a
odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a na vyšetrovanie trestných činov, vykonávať právomoci a
prijímať donucovacie opatrenia v súvislosti s takýmito činmi
podľa osobitného predpisu, primerane sa použijú aj odseky 1, 2 a
4.

§6
O: 2

Pri poskytovaní informácií sú orgány činné v trestnom konaní a
súd oprávnení utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alebo
sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Pritom sú povinní dbať na zásadu prezumpcie neviny. Dbajú aj na to, aby nezverejňovali chránené osobné údaje ani skutočnosti súkromného charakteru, najmä
rodinného života, obydlia a korešpondencie, ktoré priamo s trestnou činnosťou nesúvisia. Osobitne dbajú na záujmy maloletých,
mladistvých a poškodených, ktorých osobné údaje sa nezverejňujú.

§6
O: 3

V konaní pred súdom rozsah poskytovaných informácií vyplýva
zo zásady verejnosti. V priebehu súdneho konania nemožno
účastníkom zakázať zhotovovanie písomných poznámok alebo
nákresov, ak sa touto činnosťou nenarušuje priebeh konania.

§6
O: 4

Ak by poskytnutie informácie porušilo alebo ohrozilo záujmy
uvedené v odseku 1 alebo 2, orgán činný v trestnom konaní a súd
odmietnu poskytnutie informácie.

§6
O: 5

Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré sú
oprávnené podľa svojho vnútroštátneho práva na predchádzanie a
odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a na vyšetrovanie trestných činov, vykonávať právomoci a
prijímať donucovacie opatrenia v súvislosti s takýmito činmi
podľa osobitného predpisu, primerane sa použijú aj odseky 1, 2 a
4.

Ú

Č:23
O:1

Základné práva a slobody

N

1. Touto smernicou nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené
v článku 6 Zmluvy o EÚ.

Č:23
O:2

2. Členské štáty môžu ustanoviť podmienky, ktoré si vyžadujú
základné zásady týkajúce sa slobody tlače a iných médií
a upravujúce práva a povinnosti tlače alebo iných médií a ktoré
sú s takýmito zásadami v súlade, ako aj procesné záruky
pre tlač alebo iné médiá, ak sa takéto podmienky týkajú určenia
alebo obmedzenia zodpovednosti.

N

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

Zákon č.
211/2000 Z.
z.
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§1

Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických
osôb.

§2

Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie
účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť
osôb a ich súkromie.

§6
O: 1

Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. Pri tomto informovaní však musia dbať na
ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo
telekomunikačného tajomstva.

§6
O: 2

Pri poskytovaní informácií sú orgány činné v trestnom konaní a
súd oprávnení utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alebo
sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Pritom sú povinní dbať na zásadu prezumpcie neviny. Dbajú aj na to, aby nezverejňovali chránené osobné údaje ani skutočnosti súkromného charakteru, najmä
rodinného života, obydlia a korešpondencie, ktoré priamo s trestnou činnosťou nesúvisia. Osobitne dbajú na záujmy maloletých,
mladistvých a poškodených, ktorých osobné údaje sa nezverejňujú.

§6
O: 3

V konaní pred súdom rozsah poskytovaných informácií vyplýva
zo zásady verejnosti. V priebehu súdneho konania nemožno
účastníkom zakázať zhotovovanie písomných poznámok alebo
nákresov, ak sa touto činnosťou nenarušuje priebeh konania.

§6
O: 4

Ak by poskytnutie informácie porušilo alebo ohrozilo záujmy
uvedené v odseku 1 alebo 2, orgán činný v trestnom konaní a súd
odmietnu poskytnutie informácie.

§:11
O:1
P:d)

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane
medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní
podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku
a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich
sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy,...

Ú

Ú

Ú

Zákon č.
153/2011 Z.
z.

§:55m
O:1

Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej
osobe, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.

§:55m
O:3

Pred zverejnením rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní
zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.

§:55m
O:5

§:55m
O:6

N

Zákon č.
757/2004 Z.
z.
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Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa
osobitného zákona47) všetky právoplatné uznesenia prokurátora
vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh.
Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie
rozhodnutia podľa odseku 1 alebo sprístupnenie informácie
podľa odseku 5, ak by zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie informácie mohlo zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie
účelu trestného stíhania alebo porušiť práva a právom chránené
záujmy. Odmietnutie sprístupnenia musí byť odôvodnené a
možno proti nemu podať opravný prostriedok podľa osobitného
zákona.47)

§:82a
O:1

Súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci
samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o neodkladnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní od dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia; ak rozhodnutie nebolo
vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie
rozhodnutia začína plynúť dňom vyhotovenia rozhodnutia.

§:82a
O:2

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo
rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote
zverejnia aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa
aj toto uznesenie. Nezverejňujú sa súdne rozhodnutia vydané v
konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre
celé pojednávanie alebo pre jeho časť. Najvyšší súd zverejňuje
aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov do troch pracovných dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti.

§:82a
O:3

Pred zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní
zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.

Ú

Č:24
O:1

USTANOVENIA O OCHRANE, PODPORE A PRÁVACH
OBETÍ TERORIZMU

§:82a
O:5

Súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona42a) všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo
veci samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.42b)

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§2
O: 5

Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom
(ďalej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy,
o ktorých sa dozvedel.

Ú

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 46
O: 1

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na
zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli
porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov
alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a
preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní
viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo
záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu
vymedzenom týmto zákonom. Poškodený má právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného
konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní
alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa
neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.

Ú

§ 46
O: 2

Poškodený je povinný najneskoršie na začiatku prvého výsluchu
uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať vrátane
písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania
s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí
takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu; o doručovaní a následkoch s tým spojených orgán činný v trestnom
konaní poškodeného poučí.

Pomoc a podpora obetiam terorizmu
1. Členské štáty zabezpečia, aby vyšetrovanie alebo stíhanie
trestných činov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,
nezáviselo od oznámenia alebo obvinenia zo strany obete terorizmu alebo inej osoby, na ktorú mal takýto trestný čin
dôsledky, aspoň v prípadoch, ak boli tieto činy spáchané na
území daného členského štátu.
Č:24
O:2

2. Členské štáty zabezpečia, aby existovali podporné služby,
ktoré budú riešiť osobitné potreby obetí terorizmu
v súlade so smernicou 2012/29/EÚ a ktoré budú mať obete terorizmu k dispozícii bezprostredne po teroristickom
útoku a tak dlho, ako to bude potrebné. Takéto služby sa poskytujú popri všeobecných službách na podporu obetí
alebo ako ich integrovaná súčasť, pričom sa tieto všeobecné
služby môžu obracať na už existujúce subjekty, ktoré
poskytujú špecializovanú podporu.

58

Ide o trestné stíhanie
ex offo , takže oznámenie obete nie je relevantné.

§ 46
O: 3

§ 46
O: 4
§ 46
O: 5

§ 46
O: 6
§ 46
O: 7

§ 46
O: 8

§ 46
O: 9

59

Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na
náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež
oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil
obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov
a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.
Návrh podľa odseku 3 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v civilnom procese alebo inom príslušnom konaní.
Ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré sú mu známe, návrh
na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.
Poškodený má právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.
Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne
do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vzdať procesných práv, ktoré mu tento zákon ako poškodenému priznáva.
Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného
alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že
a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,
b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo
z neho ušiel.
Poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a
v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach
uvedených v odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia
slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom
stupni. Informácia sa poškodenému neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia
obvineného alebo odsúdeného. Poškodený môže svoje rozhodnutie o možnosti byť informovaný o skutočnostiach uvedených v
odseku 8 zmeniť; na zmenu rozhodnutia poškodeného sa prihliada.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1
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§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

§1

Tento zákon upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných
činov (ďalej len „obeť“), vzťahy medzi štátom a subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a finančné odškodňovanie (ďalej len
„odškodňovanie“) obetí násilných trestných činov.

§2
O: 1
P:c)
B: 4

Na účely tohto zákona sa rozumie
c) obzvlášť zraniteľnou obeťou
4. obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného
organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu
alebo trestného činu domáceho násilia,

§5
O: 3

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4
ods. 2,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria
podľa tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

§5
O:4

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, ak poskytnutá psychologická pomoc podľa odseku 3 písm. d)
nie je pre obzvlášť zraniteľnú obeť dostačujúca,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života
alebo zdravia,
sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,1)
ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne
ohrozené.

§5
O: 5

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom.

Č:24
O:3
P:a)

3. Podporné služby musia byť schopné poskytnúť pomoc a podporu obetiam terorizmu v súlade s ich osobitnými
potrebami. Služby musia byť dôverné, bezplatné a ľahko prístupné všetkým obetiam terorizmu. Zahŕňajú najmä:
a) emocionálnu a psychologickú podporu, napríklad posttraumatickú podporu a poradenstvo;

N

§5
O: 6

Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť
v trestnom konaní.

§6
O: 3

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú pomoc po dobu 90 dní, a to bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť v
trestnom konaní. V odôvodnených prípadoch možno po uplynutí
90 dní na základe opakovanej žiadosti obzvlášť zraniteľnej obete
pokračovať v poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci v súlade s jej osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme
spôsobenej trestným činom počas celého trestného konania a primeraný čas po ňom.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§5
O: 5

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom.

§5
O: 6

Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť
v trestnom konaní.

§6
O: 2

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne všeobecnú odbornú
pomoc bezplatne alebo za poplatok. Ak subjekt poskytujúci pomoc obetiam získal dotáciu podľa tohto zákona alebo osobitných
predpisov,2) poskytne všeobecnú odbornú pomoc obetiam po
dobu 90 dní bezplatne, ak to odôvodňuje závažnosť spáchaného
trestného činu, a to bez ohľadu na podanie trestného oznámenia
alebo jej aktívnu účasť v trestnom konaní. Ak subjekt poskytujúci
pomoc obetiam nezískal dotáciu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov7) a je zapísaný v registri subjektov poskytujúcich
pomoc obetiam podľa § 32, poskytne všeobecnú odbornú pomoc,
okrem prvej konzultácie s obeťou za poplatok. V odôvodnených

Ú

) Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2
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prípadoch subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý získal dotáciu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,7) je povinný
po uplynutí 90 dní na základe opakovanej žiadosti obete pokračovať v poskytovaní všeobecnej odbornej pomoci v súlade s jej osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej
trestným činom bezplatne.

) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3
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§6
O: 3

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú pomoc po dobu 90 dní, a to bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť
v trestnom konaní. V odôvodnených prípadoch možno po uplynutí 90 dní na základe opakovanej žiadosti obzvlášť zraniteľnej
obete pokračovať v poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci
v súlade s jej osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme
spôsobenej trestným činom počas celého trestného konania a primeraný čas po ňom.

§5
O: 3

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa
tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie
poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej
viktimizácii.

§5
O:4

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, ak poskytnutá
psychologická pomoc podľa odseku 3 písm. d) nie je pre obzvlášť
zraniteľnú obeť dostačujúca,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo
zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení
núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,3) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Č:24
O:3
P:b)

b) poskytovanie poradenstva a informácií o akýchkoľvek relevantných právnych, praktických alebo finančných záležitostiach
vrátane uľahčenia uplatnenia práva obetí terorizmu na informácie, ako sa ustanovuje v článku 26;

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§5
O: 3

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa
tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie
poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej
viktimizácii.

§5
O:4

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b)poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, ak poskytnutá
psychologická pomoc podľa odseku 3 písm. d) nie je pre obzvlášť
zraniteľnú obeť dostačujúca,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo
zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení
núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,4) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

§4
O: 1

Obeť má v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou trestného činu.
Informácie sa obeti poskytujú pre ňu zrozumiteľným spôsobom
v ústnej forme a písomnej forme.

§4
O: 2

Policajt6) je povinný pri prvom kontakte poskytnúť obeti pri
zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku,
rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie o
a) postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia a
o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie
poškodeného v trestnom konaní v súvislosti s týmito
postupmi,

) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Ú

subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných
údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci,
ktorá sa jej môže poskytnúť podľa tohto zákona
c) možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
d) prístupe k právnej pomoci,
e) podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo
značnej škody na majetku,
f) práve na tlmočenie a preklad,
g) opatreniach na ochranu jej záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte,
h) postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia
svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní,
i) kontaktných údajoch subjektov príslušných na komunikáciu v súvislosti s jej prípadom,
j) postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu
škody v trestnom konaní,
k) postupoch mediácie v trestnom konaní,
l) možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
m) možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.
b)
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§4
O: 3

Prokurátor je povinný poskytnúť obeti pri prvom kontakte pri
zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku,
rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie podľa odseku 2, ak jej tieto informácie neboli poskytnuté skôr.

§4
O: 4

Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií
obeti podľa odseku 2 alebo odseku 3 poskytnúť obeti súčinnosť
pri kontaktovaní subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, ak o to
obeť požiada.

§4
O: 5

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnú obeti v súlade s
jej osobitnými potrebami informácie o
a) forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je poskytovaná bezplatne; ak odbornú pomoc, ktorú obeť potrebuje neposkytujú, odkážu obeť na iný subjekt poskytujúci potrebnú pomoc obetiam,
b) právach obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona vrátane práva
na odškodnenie obete násilného trestného činu,
c) právach obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka
v trestnom konaní,
d) finančných a praktickým záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu.

Č:24
O:3
P:c)

c) pomoc so žiadosťami o odškodnenie pre obete terorizmu, ktoré
je k dispozícii podľa vnútroštátneho práva dotknutého
členského štátu.

N

§4
O: 6

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§5
O: 3

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa
tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie
poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej
viktimizácii.

§5
O:4

Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je odborná činnosť a služby, ktorými sa rozumie
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, ak poskytnutá
psychologická pomoc podľa odseku 3 písm. d) nie je pre obzvlášť
zraniteľnú obeť dostačujúca,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo
zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení
núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,5) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5

65

Ú

Č:24
O:4

Č:24
O:5

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii mechanizmy
alebo protokoly umožňujúce aktiváciu podporných
služieb pre obete terorizmu v rámci ich vnútroštátnej infraštruktúry pre reakciu na núdzové situácie. Takéto mechanizmy
alebo protokoly ustanovia koordináciu príslušných orgánov,
agentúr a úradov v záujme poskytnutia komplexnej reakcie
na potreby obetí a ich rodinných príslušníkov bezprostredne po
teroristickom útoku a tak dlho, ako to bude potrebné,
vrátane náležitých prostriedkov na uľahčenie identifikácie obetí
a ich rodinných príslušníkov a komunikáciu s nimi.

N

5. Členské štáty zabezpečia, aby bola obetiam terorizmu bezprostredne po teroristickom útoku a tak dlho, ako to bude
potrebné, poskytovaná náležitá lekárska starostlivosť. Členské
štáty si ponechávajú právo určiť spôsob poskytovania
lekárskej starostlivosti pre obete terorizmu v súlade s ich vnútroštátnymi systémami zdravotníctva.

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§6
O: 3

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú pomoc po dobu 90 dní, a to bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť
v trestnom konaní. V odôvodnených prípadoch možno po uplynutí 90 dní na základe opakovanej žiadosti obzvlášť zraniteľnej
obete pokračovať v poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci
v súlade s jej osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme
spôsobenej trestným činom počas celého trestného konania a primeraný čas po ňom.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§4
O: 6

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.

§6
O: 3

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam poskytne obzvlášť zraniteľnej obeti špecializovanú odbornú pomoc po dobu 90 dní, a to bez
ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť
v trestnom konaní. V odôvodnených prípadoch možno po uplynutí 90 dní na základe opakovanej žiadosti obzvlášť zraniteľnej
obete pokračovať v poskytovaní špecializovanej odbornej pomoci
v súlade s jej osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme
spôsobenej trestným činom počas celého trestného konania a primeraný čas po ňom.

§7
O: 1

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a) ambulantná starostlivosť
1. všeobecná
1.1. pre dospelých
1.2. pre deti a dorast,
2. špecializovaná
2.1. gynekologická
2.2. zubno-lekárska,
3. špecializovaná iná,
4. záchranná zdravotná služba,
b) ústavná starostlivosť,

Zákon č.
576/2004 Z.
z.
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Ú

Ide o ustanovenie,
ktoré by malo byť zabezpečované skôr nelegislatívnymi opatreniami.

Ú

V SR sa náležitá lekárska resp. zdravotná
starostlivosť poskytuje
všetkým osobám,
u ktorých to je potrebné, bez ohľadu na
to, či ide o obeť, alebo
nie. Pričom pre tieto
osoby sa zdravotná
starostlivosť poskytuje
v súlade s vnútroštátnym systémom zdravotníctva v SR.

c) lekárenská starostlivosť,
d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.4ab)
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§7
O: 2

Všeobecná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 1.1 a 1.2 a špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 2.1 a 2.2 sa vykonáva v určenom zdravotnom obvode podľa § 2 ods. 23.

§7
O: 3

V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje
lekárska služba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)

§7
O: 4

Záchranná zdravotná služba sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7a)

§7
O: 5

V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná
pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej
siete poskytovateľov.

§7
O: 6

Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú
zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci;
lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Lekársku službu prvej pomoci pre
dospelých môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na
výkon špecializovaných pracovných činností v odbore vnútorné
lekárstvo, lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast môže
vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore pediatria. Lekárska
služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje. Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom
od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Č:24
O:6

6. Členské štáty zabezpečia, aby mali obete terorizmu prístup k
právnej pomoci v súlade s článkom 13 smernice
2012/29/EÚ, pokiaľ majú postavenie účastníka trestného konania. Členské štáty zabezpečia, aby sa v podmienkach
a procesných pravidlách, na základe ktorých majú obete terorizmu prístup k právnej pomoci podľa vnútroštátneho práva,
riadne zohľadňovala závažnosť a okolnosti trestného činu.

N

§7
O: 7

Ústavnú pohotovostnú službu vykonávajú zdravotnícki pracovníci určení poskytovateľom na základe pracovnoprávneho vzťahu
a po vzájomnej dohode poskytovatelia poskytujúci špecializovanú gynekologickú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú
ambulantnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý poskytuje ústavnú pohotovostnú službu.

§7
O: 8

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) osobám, ktorým sa poskytujú sociálne služby v týchto
zariadeniach, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b) Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b)

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona
rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§5
O: 3

Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a služby,
ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa
tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie
poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej
viktimizácii.

§5
O: 5

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom.

§7
O:1

Právnou pomocou sa rozumie poskytovanie právnych informácií
a právne zastupovanie obete v trestnom konaní a v civilnom procese, ak si obeť uplatnila nárok na náhradu škody v trestnom konaní a o jej nároku nebolo rozhodnuté.

68

Ú

§7
O:2

Č:24
O:7

7. Táto smernica sa uplatňuje spolu s opatreniami stanovenými v n.a.
smernici 2012/29/EÚ bez toho, aby boli tieto
opatrenia dotknuté.

Č:25

Ochrana obetí terorizmu
Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii opatrenia na
ochranu obetí terorizmu a ich rodinných príslušníkov v súlade
so smernicou 2012/29/EÚ. Pri rozhodovaní o tom, či a v akom
rozsahu by sa mali na ne vzťahovať ochranné opatrenia
v priebehu trestného konania, musí sa osobitná pozornosť venovať riziku zastrašovania a pomsty a potrebe chrániť
dôstojnosť a fyzickú integritu obetí terorizmu, a to aj počas výsluchov a svedeckých výpovedí.

N

Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci za
podmienok a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise, ) subjekt poskytujúci pomoc obetiam a advokát za podmienok a v rozsahu ustanovenom podľa Trestného poriadku.

n.a.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.
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§ 46
O: 8

Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného
alebo odsúdeného na slobode, poskytne mu informáciu o tom, že
a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,
b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo
z neho ušiel.

§ 46
O: 9

Poškodený už v prípravnom konaní môže požiadať prokurátora a
v konaní pred súdom súd, aby bol informovaný o skutočnostiach
uvedených v odseku 8. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia
slobody, žiadosť sa podáva na súde, ktorý rozhodol v prvom
stupni. Informácia sa poškodenému neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia
obvineného alebo odsúdeného. Poškodený môže svoje rozhodnutie o možnosti byť informovaný o skutočnostiach uvedených v
odseku 8 zmeniť; na zmenu rozhodnutia poškodeného sa prihliada.

§ 46
O: 8

Poškodený, ktorému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom
obvineného alebo odsúdeného na slobode, má právo požiadať o
poskytnutie informácie o
a) prepustení alebo úteku obvineného z väzby,
b) prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
c) prerušení výkonu trestu odňatia slobody,
d) prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu ochranného liečenia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
e) zmene formy výkonu ochranného liečenia z ústavnej na ambulantnú, alebo
f) prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu detencie.

Ú

Č:26
O:1

Práva obetí terorizmu s pobytom v inom členskom štáte
1. Členské štáty zabezpečia, aby obete terorizmu, ktoré majú pobyt v inom členskom štáte, než je štát, v ktorom bol
spáchaný trestný čin terorizmu, mali prístup k informáciám o
svojich právach, dostupných podporných službách a systémoch
odškodnenia v členskom štáte, v ktorom bol spáchaný trestný čin
terorizmu. Dotknuté členské štáty v tejto
súvislosti prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi alebo subjektmi, ktoré
poskytujú špecializovanú podporu, s cieľom zabezpečiť obetiam
terorizmu reálny prístup k takýmto informáciám.

N

§ 46
O: 9

Bez žiadosti poškodeného orgán činný v trestnom konaní alebo
súd poskytne poškodenému informácie podľa odseku 8, ak zistí,
že poškodenému hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode. Poškodený môže svoje
rozhodnutie o práve byť informovaný o skutočnostiach uvedených v odseku 8 zmeniť; na zmenu rozhodnutia poškodeného sa
prihliada.“.

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§2
O: 1
P:c)
B: 4

Na účely tohto zákona sa rozumie
c) obzvlášť zraniteľnou obeťou
4. obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného
organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu
alebo trestného činu domáceho násilia,

§4
O:1

Obeť má v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou trestného činu.
Informácie sa obeti poskytujú pre ňu zrozumiteľným spôsobom
v ústnej forme a písomnej forme.

§4
O:2

Policajt6) je povinný pri prvom kontakte poskytnúť obeti pri
zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku,
rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie o
n) postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia a
o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie
poškodeného v trestnom konaní v súvislosti s týmito
postupmi,
o) subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných
údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci,
ktorá sa jej môže poskytnúť podľa tohto zákona
p) možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
q) prístupe k právnej pomoci,
r) podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo
značnej škody na majetku,
s) práve na tlmočenie a preklad,

) § 10 ods. 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

6
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Ú

opatreniach na ochranu jej záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte,
u) postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia
svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní,
v) kontaktných údajoch subjektov príslušných na komunikáciu v súvislosti s jej prípadom,
w) postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu
škody v trestnom konaní,
x) postupoch mediácie v trestnom konaní,
y) možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
z) možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.
t)

§4
O:3

§4
O:4

§4
O:5

71

Prokurátor je povinný poskytnúť obeti pri prvom kontakte pri
zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku,
rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie podľa odseku 2, ak jej tieto informácie neboli poskytnuté skôr.
Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií
obeti podľa odseku 2 alebo odseku 3 poskytnúť obeti súčinnosť
pri kontaktovaní subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, ak o to
obeť požiada.
Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnú obeti v súlade s
jej osobitnými potrebami informácie o
a) forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je poskytovaná bezplatne; ak odbornú pomoc, ktorú obeť potrebuje neposkytujú, odkážu obeť na iný subjekt poskytujúci potrebnú pomoc obetiam,
b) právach obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona vrátane práva
na odškodnenie obete násilného trestného činu,
c) právach obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka
v trestnom konaní,
d) finančných a praktickým záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu.

§4
O:6

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.

§ 33
O:1

Ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie
štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ochrany obetí;
na tento účel vydáva metodické usmernia, zverejňuje na svojom

webovom sídle informácie o právach obetí a spolupracuje s členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti na ochranu a podporu obetí.

Č:26
O:2

Č:27

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetky obete terorizmu mali prístup k pomoci a podporným službám stanoveným
v článku 24 ods. 3 písm. a) a b) na území členského štátu ich
pobytu, aj keď bol teroristický čin spáchaný v inom
členskom štáte.

Nahradenie rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV

N

Zákon č.
301/2005 Z.
z.

§ 10
O: 23

Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.

Zákon č.
274/2017 Z.
z.

§ 18
O: 1

Ak bola občanovi Slovenskej republiky, občanovi iného členského štátu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu alebo
osobám podľa § 10 ods. 1 druhej vety spôsobená ujma na zdraví
trestným činom spáchaným na území iného členského štátu, môže
obeť násilného trestného činu podať žiadosť o odškodnenie asistenčnému orgánu Slovenskej republiky.

n.a.

Ú

n.a.

Rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV sa vo vzťahu k členským
štátom, ktoré sú viazané touto smernicou, nahrádza bez
toho, aby boli dotknuté povinnosti týchto členských štátov, pokiaľ ide o lehoty na transpozíciu uvedeného rámcového
rozhodnutia do vnútroštátneho práva.
Vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané touto smernicou,
sa odkazy na rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV
považujú za odkazy na túto smernicu.
Č:28
O:1

Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu
s touto smernicou do 8. septembra 2018. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.
Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

N

Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z.
z. Trestný
zákon v
znení neskorších
predpisov a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Príloha sa dopĺňa bodom 26, ktorý znie:
„26. Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/541 z
15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady
2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88/6, 31.3.2017).“.
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Č:28
O:2

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Č:29
O:1

Podávanie správ

Zákon č.
575/2001 Z.
z.

§:35
O:7

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu
vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne
záväzných aktov týchto orgánov.

n.a.

n.a.

Č:29
O:2

2. Komisia do 8. septembra 2021 predloží Európskemu parla- n.a.
mentu a Rade správu, v ktorej posúdi pridanú hodnotu
tejto smernice, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Táto správa sa
bude venovať aj vplyvom tejto smernice na základné
práva a slobody vrátane nediskriminácie, právny štát a úroveň
ochrany a pomoci poskytovanej obetiam terorizmu.
Komisia zohľadní informácie poskytnuté členskými štátmi podľa
rozhodnutia 2005/671/SVV a všetky ďalšie relevantné
informácie o výkone právomocí podľa právnych predpisov v oblasti boja proti terorizmu v súvislosti s transpozíciou
a vykonávaním tejto smernice. Na základe tohto posúdenia Komisia v prípade potreby rozhodne o primeraných následných
opatreniach.

n.a.

Č:30

Nadobudnutie účinnosti

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1. Komisia do 8. marca 2020 predloží Európskemu parlamentu a
Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské
štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto
smernicou.

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Č:31

Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
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LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje

V stĺpci (5):
Č – článok
§ - paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
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V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná
zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo
nie je potrebné ho prebrať)

