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Úvod 
V medicíne, vo farmácii a v prírodných vedách prebieha v súčasnosti celá škála 

rôznych výskumných aktivít. Vývoj v oblasti medicíny, biomedicíny, 

environmentálnej medicíny a biotechnológií napreduje míľovými krokmi. Nemožno 

však opomenúť význam práva, predovšetkým medicínskeho práva, lebo sú to najmä 

právne vedy, ktoré zaisťujú a garantujú, aby riešenia a aplikácie výsledkov 

prírodných, farmaceutických a medicínskych vied boli limitované  našou právnou 

úpravou a zároveň mali legitímny rámec v súčasnej platnej a účinnej legislatíve. 

Medicína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov ako z pohľadu vedy, tak 

z pohľadu právnych a ostatných spoločenských súvislostí. Nielen lekári a ďalší 

zdravotnícki pracovníci, ale každý jeden výskumný pracovník v oblasti medicíny, 

biomedicíny, biotechnológií sa v súčasnosti každodenne stretáva s pálčivými 

problémami, ktoré mnohokrát nevyplývajú len zo samotného realizovania 

vedeckého výskumu, ale majú omnoho širšiu dimenziu.  

Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnej dobe predovšetkým výskum v oblasti 

biomedicíny je viac než len dôležitý, na čo sa mnohokrát najmä zo strany lekárov 

klinických odborov zabúda. Nejde pritom o nič osobitného, oddeleného od 

každodenného lekárstva, ale práve naopak, biomedicína reprezentuje a explikuje na 

molekulárnej úrovni javy, ktoré inak pozorujeme na rozličných štrukturálne a 

funkčne sformulovaných úrovniach známych doposiaľ najmä v klasických 

špecializačných lekárskych odboroch. V súčasnej dobe však pozorujeme výrazné 

zaostávanie prenosu výsledkov biomedicínskeho výskumu do diagnostického 

a terapeutického postupu klinickej praxe jednotlivých medicínskych odborov. 

V súčasnom svete, kedy môžeme pozorovať neustále znečisťovanie životného 

prostredia, ktoré má neblahý vplyv i na zdravie ľudskej populácie, má svoj význam 

a nezastupiteľné miesto taktiež environmentálna medicína, ktorá skúma vzťahy 

medzi vybranými faktormi životného prostredia a zdravotným stavom ľudskej 

populácie, interakcie medzi životným prostredím a ľudským zdravím, ako životné 

prostredie vplýva na vznik rôznych ochorení, patologických stavov, a pod. 

Taktiež výskum v oblasti biotechnológií v súčasnej pretechnizovanej spoločnosti 

naberá na dôležitosti. Biotechnológie, t.j. technológie založené na využívaní 
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poznatkov z biológie, ktoré sa využívajú aj v medicíne. Široké uplatnenie majú v 

medicíne, napríklad pri výrobe antibiotík, niektorých aminokyselín, a pod. 

Intenzívne sa rozvíjajúcim odvetvím biotechnológie sú genetické manipulácie. Tieto 

geneticky modifikované organizmy sa dnes vo veľkej miere využívajú taktiež 

v medicíne, napr. pri výrobe inzulínu a iných hormónov.  

Medicínske právo bezpochyby vstupuje nielen do oblasti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a výkonu jednotlivých medicínskych úkonov, ale taktiež do 

oblasti biomedicínskeho výskumu vo všetkých jeho formách.  Do týchto zložitých 

vzťahov na poli medicíny, biomedicíny, prírodných vied, a pod. má čo povedať aj 

právo, resp. medicínske právo. Je totiž viac než žiaduce, aby sa výsledky v oblasti 

prírodných, farmaceutických a medicínskych vied spájali s výsledkami právnych 

vied, keďže jedine takáto integrácia a sceľovanie výsledkov výskumu z rôznych 

vedných disciplín má predpoklady zaistiť pre ľudskú populáciu trvalo udržateľný 

rozvoj. 

V rámci projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave“ bola jedným z čiastkových cieľov v rámci aktivity „2.8 Spoločenské 

výzvy pre 21. storočie – právne výzvy“ problematika trestnoprávnych aspektov 

v oblasti biomedicíny – molekulárnej medicíny, biotechnológií a environmentálnej 

medicíny. Ťažisko výskumu bolo v rámci tejto čiastkovej úlohy zamerané 

predovšetkým na vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti fyzických osôb – 

riešiteľov biomedicínskeho výskumu, či už výskumu na základe zdravotnej indikácie 

alebo výskumu bez zdravotnej indikácie. Publikácia je zameraná taktiež na 

problematiku neoprávneného experimentu na človeku, problematiku klonovania 

ľudskej bytosti, ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi 

pomôckami a potrebami pri vykonávaní klinického skúšania liečiv a liekov, 

problematiku ochrany osôb zapojených do vedeckého výskumu, problematiku 

ochrany ľudského genómu, problematiku zákazu klonovania ľudí, ako aj na 

problematiku neoprávneného nakladania s osobnými údajmi pri realizovaní 

akéhokoľvek výskumu. 

Publikácia podáva podrobný výklad vymedzeniu obligatórnych znakov 

skutkových podstát jednotlivých trestných činov – ako objekt, objektívna stránka, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antibiotikum
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B3n
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/univerzitny-vedecky-park-uk/aktivity-projektu/28-spolocenske-vyzvy-pre-21-storocie-pravne-vyzvy/
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/univerzitny-vedecky-park-uk/aktivity-projektu/28-spolocenske-vyzvy-pre-21-storocie-pravne-vyzvy/
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subjekt a subjektívna stránka skutkovej podstaty, ale taktiež i  fakultatívnych zložiek 

– znakov skutkových podstát trestných činov, ktoré sú v oblasti medicíny, 

biomedicíny – molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií 

najfrekventovanejšie. Výskum bol zameraný taktiež na komparáciu trestnoprávnej 

zodpovednosti s administratívnou (správno-právnou) zodpovednosťou jednotlivých 

subjektov zodpovednosti. 

Nemožno však opomenúť, že problematika trestnoprávnej zodpovednosti 

právnických osôb je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém v systéme práva. 

Vychádzajúc z poznatkov vedy trestného práva, ako aj z existujúcich modelov 

trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, možno konštatovať, že sa uplatňujú 

rôzne prístupy k jej ponímaniu, či obsahovému vymedzeniu.  

Je potrebné zdôrazniť, že zavedenie inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti 

právnickej osoby do značnej miery narúša princípy (zásady) kontinentálneho modelu 

trestného práva. Narúša sa totiž doterajší prísne individuálny charakter trestnej 

zodpovednosti, resp. jej vnímanie ako zodpovednosti fyzickej osoby, t.j. 

zodpovednosti konkrétnej fyzickej osoby za konkrétny spáchaný trestný čin. Ďalším 

dôležitým aspektom z pohľadu zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnickej 

osoby je problematika zavinenia. V našom trestnom práve sa uplatňuje zásada, 

podľa ktorej bez zavinenia niet trestného činu a ani trestu, a teda nejde ani o trestnú 

zodpovednosť. Právnické osoby sú totiž len právna fikcia, t. j. existujú len preto, že 

ich vytvoril právny poriadok. Navyše, právnická osoba ako výtvor právneho poriad-

ku, nemá vlastnú vôľu, a preto vždy musí konať prostredníctvom svojich fyzických 

osôb.  

Na strane druhej však aktuálne vývojové trendy hovoria v prospech 

zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb. Nakoľko Slovenská republika je 

plnohodnotným členom rôznych medzinárodných organizácií, očakávania vyslovené 

medzinárodným spoločenstvom sa musia premietnuť aj do právneho poriadku 

Slovenskej republiky. Nutnosť implementácie sankcionovania právnických osôb, ak 

došlo v súvislosti s ich činnosťou ku spáchaniu trestného činu, vyplýva z rôznych 

medzinárodných dokumentov. 
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Uvedené snahy právnych vedcov nechcú nijakým spôsobom nasilu 

kriminalizovať každé protiprávne konanie výskumných pracovníkov, lekárov, 

farmaceutov, prírodovedcov, (či výskumných inštitúcií), ale práve naopak, chcú 

ponúknuť uvedeným vedecko-výskumným pracovníkom praktické riešenia pri ich 

každodennej náročnej práci. Predložená príručka má ambíciu vo forme učebného 

textu poslúžiť predovšetkým pri práci lekárov, farmaceutov, prírodovedcov na ich 

právnu ochranu, aby ich práca bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, a to najmä s normami trestného práva, správneho (administratívneho) 

práva a medicínskeho práva.  
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1. kapitola  

Výklad pojmoslovia 
 

Biotechnológia je akákoľvek technológia, ktorá využíva biologické systémy, 

živé organizmy alebo ich časti k určitej výrobe alebo ich premene, či inému 

špecifickému použitiu. 

Environmentálna medicína: 

1. odbor medicíny zaoberajúci sa vplyvmi životného prostredia na ľudské 

zdravie, najmä fyzické, mentálne, emocionálne reakcie na faktory životného 

prostredia. 

2. štúdie o príčinách chorôb v kontexte ochrany životného prostredia, a vývoj 

metód detekcie, kontroly a prevencie chorôb súvisiacich so životným prostredím. 

Molekulárna medicína využíva fyzikálne, chemické, biologické a medicínske 

techniky na popísanie molekulárnych štruktúr a mechanizmov, na identifikovanie 

molekulárnych a génových vád a chýb spôsobujúcich choroby a na vyvinutie 

molekulárnych metód terapie týchto chorôb. Molekulárna medicína sa zameriava 

predovšetkým na bunkové a molekulárne procesy a fenomény, čo je v kontraste s 

prístupom klasickej medicíny, založeným hlavne na pozorovaniach pacienta a 

posudzovaní funkčnosti jeho orgánov. 

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú 

zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej 

života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa 

prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, 

ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. 

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná 

osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život 

alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej 
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starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú 

bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom 

bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj 

zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj 

vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej 

nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. 

Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do 

zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi 

zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek 

určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia 

záchrannej zdravotnej služby. 

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, 

medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na 

človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje 

aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a 

minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení. Biomedicínsky výskum zahŕňa každú 

výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej 

asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie 

človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra 

s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.  

Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti 

pôrodnej asistentky pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej 

asistencii; riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti  a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. 
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Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou 

spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, 

zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa 

poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie. 

Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej 

asistentky metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä 

určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich 

zabezpečovania; vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej 

dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie 

výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti; starostlivosť o 

reprodukčné zdravie; výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k 

profesionálnej etike; spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými 

odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a 

spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, 

poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej 

asistencie. 

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o 

zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti tejto osobe. 

Poskytovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 

zdravotnú starostlivosť na základe povolenia (§ 11) alebo povolenia na 

zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona o liekoch, 

živnostenského oprávnenia podľa zákona o živnostenskom podnikaní; alebo fyzická 

osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe; alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 
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osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na 

prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie 

kúpeľnej liečebne podľa zákona o živnostenskom podnikaní. 

Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 

Klinické skúšanie je každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo 

potvrdzujú klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické 

účinky, ktorým sa preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok a ktorým sa 

zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného skúšaného 

humánneho produktu alebo viacerých skúšaných humánnych produktov alebo 

skúšaných humánnych liekov s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinickým 

skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného 

humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku. 

Správna klinická prax je súbor medzinárodne uznávaných kvalitatívnych 

požiadaviek z etickej oblasti a vedeckej oblasti, ktoré sa musia dodržať pri 

navrhovaní a vykonávaní klinického skúšania, pri vedení dokumentácie o klinickom 

skúšaní a pri spracúvaní správ a hlásení o klinickom skúšaní, ktoré sa vykonáva na 

človeku. Dodržiavaním správnej klinickej praxe sa zabezpečuje a zaručuje ochrana 

práv, bezpečnosť a zdravie osoby zúčastňujúcej sa na klinickom skúšaní, ktorej sa 

podáva skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek alebo ktorá je 

zaradená do kontrolnej skupiny (ďalej len "účastník") a zaručuje sa dôveryhodnosť 

výsledkov klinického skúšania. 

Zadávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje 

klinické skúšanie. Zadávateľ sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva vo 

veciach spojených s klinickým skúšaním fyzickou osobou alebo právnickou osobou 

(ďalej len "splnomocnený zástupca"). Ustanovenie splnomocneného zástupcu 

nezbavuje zadávateľa zodpovednosti za vykonávanie klinického skúšania. 
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Zadávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca musí mať sídlo alebo bydlisko na 

území členského štátu. 

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené 

technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, 

na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických 

funkcií. Humánny liek je liek určený pre človeka. 

Zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je výroba liekov, 

príprava transfúznych liekov, príprava liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúcia 

liekov a poskytovanie lekárenskej starostlivosti. 

Nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je 

zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami iným spôsobom, ako 

ustanovuje zákon o liekoch. 

Nežiaduca udalosť na účel klinického skúšania je každý škodlivý prejav u 

účastníka, ktorému sa podáva skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny 

liek, ktorý nie je nevyhnutne zapríčinený podávaním skúšaného humánneho 

produktu alebo skúšaného humánneho lieku. 

Závažná nežiaduca udalosť na účel klinického skúšania je nežiaduca udalosť, 

ktorá bez ohľadu na dávku skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku spôsobuje smrť, ohrozuje život účastníka, vyžaduje poskytovanie 

ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ju predlžuje, vyvoláva zdravotné postihnutie 

alebo má za následok trvalú alebo závažnú funkčnú neschopnosť, alebo sa prejavuje 

vrodenou úchylkou alebo znetvorením. 

Nežiaduci účinok na účel klinického skúšania je každá škodlivá a nechcená 

reakcia na skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek bez ohľadu na 

podanú dávku. 

Závažný nežiaduci účinok na účel klinického skúšania je nežiaduci účinok, 

ktorý bez ohľadu na dávku skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku spôsobuje smrť, ohrozuje život účastníka, vyžaduje poskytovanie 
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ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ju predlžuje, vyvoláva zdravotné postihnutie 

alebo má za následok trvalú alebo závažnú funkčnú neschopnosť, alebo sa prejavuje 

vrodenou úchylkou (kongenitálna anomália) alebo znetvorením (malformácia). 

Neočakávaný nežiaduci účinok na účel klinického skúšania je nežiaduci 

účinok, ktorého charakter alebo závažnosť nie je v zhode s informáciami 

vzťahujúcimi sa na skúšaný humánny produkt alebo na skúšaný humánny liek, 

ktoré sú uvedené v príručke pre skúšajúceho, ak ide o skúšaný humánny produkt, 

alebo v súhrne charakteristických vlastností humánneho lieku, ak ide o skúšaný 

humánny liek.  

Neintervenčná klinická štúdia je sledovanie a vyhodnotenie terapeutického 

používania registrovaného humánneho lieku pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Za neintervenčnú klinickú štúdiu sa nepovažuje štúdia o bezpečnosti 

humánneho lieku po registrácii. 

Verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj 

verejného zdravia. 

Ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie 

verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane 

takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah. 
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2. kapitola  

Základné podmienky realizácie biomedicínskeho výskumu 

a klinického skúšania liečiv 

 

Podmienky biomedicínskeho výskumu podľa zákona o zdravotnej starostlivosti 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej aj „zákon o zdravotnej starostlivosti“) upravuje základné požiadavky na 

výkon biomedicínskeho výskumu. 

 Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, 

medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže 

ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto 

výskume (ďalej aj „účastník výskumu“). Na základe kritéria priamej prospešnosti 

výskumu pre osobu, na ktorej sa vykonáva, rozlišuje zákon o zdravotnej 

starostlivosti: 

a) biomedicínsky výskum na základe zdravotnej indikácie a  

b) biomedicínsky výskum bez zdravotnej indikácie.  

Podľa § 26 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti výskum na základe 

zdravotnej indikácie, t.j. biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva priamy 

prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu, nesmie zahŕňať 

riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.  

Podľa § 26 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti výskum bez zdravotnej 

indikácie, t.j. biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre 

fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu, sa môže vykonať len vtedy, ak 

riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu 

prijateľné. Zákon o zdravotnej starostlivosti zároveň negatívnym vymedzením 

určuje osoby, na ktorých výkon výskumu bez zdravotnej indikácie zakázaný, a to na: 
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a) živom ľudskom plode alebo zárodku, b) osobe vo väzbe a vo výkone trestu 

odňatia slobody, c) vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby 

a osobe vykonávajúcej civilnú službu, d) osobe v ústavnej starostlivosti ak ide o 

osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, e) 

cudzincovi.  

Všeobecné podmienky platné pre realizácii oboch druhoch výskumov sú 

nasledovné: 

1) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených 

zákonom o zdravotnej starostlivosti a osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o liekoch“). 

2) Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na 

ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, 

bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy účastníka 

výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti. 

3) Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje 

porovnateľne efektívna alternatíva a takýto výskum 

a) je vedecky zdôvodnený,  

b) spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,  

c) sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade 

s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,  

d) sa posúdi a schváli podľa tohto zákona (zákona o zdravotnej starostlivosti) 

alebo podľa zákona o liekoch. 

4) Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená osoba, ktorá je účastníkom 

verejného zdravotného poistenia (podľa § 3 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a 
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.), 

poskytovateľ je povinný písomne o tom informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu. 

Osobitným spôsobom reguluje zákonodarca biomedicínsky výskum s účasťou 

tehotnej alebo dojčiacej ženy a biomedicínsky výskum s účasťou osoby v stave 

vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť. 

Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej 

ženy možno vykonať len vtedy, ak: 

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, 

ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí, 

 b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech aj pre 

iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti, 

 c) očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre zúčastnenú ženu riziká, 

ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom pre zúčastnenú ženu a pre jej 

počaté alebo narodené dieťa,  

d) pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov tohto výskumu sa za jeho 

účastníka považuje nielen zúčastnená žena, ale aj jej počaté alebo narodené dieťa. 

Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy 

možno vykonať len vtedy, ak 

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, 

ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,  

b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné 

ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti, 

 c) výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zanedbateľné riziko alebo 

zanedbateľnú záťaž,  

d) sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na zdravie počatého alebo 

narodeného dieťaťa, ktorý možno predpokladať. 
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Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby, ktorá sa nachádza v 

stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť a ktorá nie je vzhľadom na svoj fyzický 

alebo psychický stav schopná dať informovaný súhlas, alebo ak z dôvodu 

neodkladnosti nemožno včas získať takýto súhlas od jej zákonného zástupcu, možno 

vykonať len vtedy, ak: 

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, 

ktorá sa nenachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť, 

 b) projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj pre účasť osôb, ktoré 

sa nachádzajú v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,  

c) súhlas možno predpokladať,  

d) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné 

osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave s rovnakou alebo obdobnou chorobou,  

e) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len zanedbateľné riziko alebo 

zanedbateľnú záťaž. 

Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť informovanie účastníkov tohto 

biomedicínskeho výskumu alebo ich zákonných zástupcov o účasti na tomto 

výskume ihneď, ako je to možné. Ďalej pokračovať v účasti na biomedicínskom 

výskume možno len na základe informovaného súhlasu s účasťou na 

biomedicínskom výskume. 

Zákonnou podmienkou účasti osoby na biomedicínskom výskume 

poskytnutie informovaného súhlasu. Všeobecné náležitosti poučenia 

a informovaného súhlasu sú obsiahnuté v § 6 tohto zákona. Ošetrujúci zdravotnícky 

pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s 

možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a 

primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má 

poučiť. Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť, o 

odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. 
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Na rozdiel od všeobecnej úpravy informovaného súhlasu, podmienkou 

v prípade účasti na biomedicínskom výskume je písomný informovaný súhlas po 

predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho 

udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo jeho 

zákonného zástupcu. 

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu musí zahŕňať informácie o: 

a) možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj 

bez uvedenia dôvodu, 

b) účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a 

očakávanom prínose tohto výskumu, 

c) podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s 

účasťou na tomto výskume, najmä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno 

predpokladať, 

d) iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k 

dispozícii, 

e) opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických 

reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto 

výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov výskumu, ktoré by mohli vzniknúť 

v jeho priebehu, 

f) opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných 

údajov účastníka výskumu, 

g) opatreniach na zabezpečenie využitia informácií o zdravotnom stave 

účastníka výskumu získaných v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v 

záujme zlepšenia alebo zachovania jeho zdravia, 

h) opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade 

poškodenia zdravia účastníka výskumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto 

výskume, 
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i) predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo biologických materiálov 

získaných počas tohto výskumu vrátane ich uvažovaného komerčného využitia, 

j) stanovisku etickej komisie, 

k) zdrojoch financovania tohto výskumu. 

Odmietnutie účasti na biomedicínskom výskume, informovaný súhlas 

účastníka výskumu a jeho odvolanie nesmú nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti a nesmú pre túto osobu znamenať iné nepriaznivé dôsledky 

zo strany zdravotníckych pracovníkov. 

Zákon o zdravotnej starostlivosti reguluje aj okruh osob (subjektov), ktorým je 

príslušný ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie, a to: 

a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, 

ktorú si táto osoba určila, 

b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, 

ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v 

náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, 

osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do 

starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných 

predpisov, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva 

rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o 

uložení ochrannej výchovy1 (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má 

zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti 

na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej 

len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu 

nespôsobilú dať informovaný súhlas. 

Osobitným spôsobom rieši tak medzinárodná, ako aj vnútroštátna úprava 

otázku získania súhlasu od osôb nespôsobilých dať informovaný súhlas. Zákon 

o zdravotnej starostlivosti upravuje podmienky na účasť osôb nespôsobilých dať 

                                                 
1
 § 27 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40#f4236991
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informovaný súhlas prísnejšie než v ostatných prípadoch biomedicínskeho výskumu. 

Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať 

informovaný súhlas možno vykonať len vtedy, ak 

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, 

ktorá je spôsobilá dať informovaný súhlas, 

b) bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému stavu a svojim 

rozumovým schopnostiam informovaná o tomto výskume a o svojich právach a 

zákonných opatreniach na ich ochranu, 

c) neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý nesúhlas vyjadrený 

spôsobom, ktorý zodpovedá možnostiam vyjadrenia vzhľadom na jej fyzický a 

psychický stav. 

Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať 

informovaný súhlas možno výnimočne vykonať vtedy, ak sú okrem vyššie 

uvedených podmienok splnené aj tieto podmienky: 

a) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné 

osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave, s rovnakou alebo obdobnou chorobou 

alebo postihnutím, 

b) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len 

1. riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého poznania predstavuje 

možnosť malého a krátko trvajúceho negatívneho vplyvu na zdravotný stav 

účastníka výskumu (ďalej len „zanedbateľné riziko“), alebo 

2. záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka výskumu je malá a trvá veľmi 

krátko (ďalej len „zanedbateľná záťaž“). 

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas 

možno vykonať len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu 

budúceho účastníka výskumu. 
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Zákon o zdravotnej starostlivosti stanovuje určité pravidlá a povinnosti na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov výskumu. Určuje povinnosť 

osoby zodpovednej za plánovanie a realizáciu tohto projektu (ďalej len „zodpovedný 

riešiteľ“) pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu uplatniť všetky 

potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zníženie rizika a záťaže 

účastníkov výskumu. Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod stálym 

dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti. 

Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stálym 

dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti; 

biomedicínsky výskum v pôrodnej asistencii možno vykonávať len pod stálym 

dohľadom pôrodnej asistentky, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a 

skúsenosti. Lekár je ďalej povinný pred zaradením každého účastníka do 

biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť jeho zdravotný stav a vykonať 

potrebné vyšetrenia na odhalenie zvýšeného rizika v súvislosti s jeho účasťou na 

tomto výskume. Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom veku, lekár je 

povinný venovať osobitnú pozornosť možnému nepriaznivého vplyvu v súvislosti s 

jej účasťou na tomto výskume na jej aktuálne alebo budúce tehotenstvo a na zdravie 

jej počatého alebo narodeného dieťaťa. V súlade s medzinárodnými požiadavkami 

zákon o zdravotnej starostlivosti ustanovuje, že účasť na biomedicínskom výskume 

nesmie oddialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti 

účastníkovi výskumu. Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrolných skupín 

sa musí zabezpečiť použitie overených postupov zdravotnej starostlivosti. 

V súvislosti s použitím placeba určuje zákon o zdravotnej starostlivosti prípady, 

kedy je povolené: ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ak prerušenie 

alebo vynechanie takýchto metód nepredstavuje pre účastníka výskumu neprijateľné 

riziko alebo záťaž (placebo je v zmysle zákona chápané ako forma liečby bez 

špecifického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účinnú liečbu a vylúčiť 

skreslenie zo strany výskumníka v kontrolovanom experimente). 

Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú 

prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu posudzuje nezávislá etická 

komisia. Etická komisia posudzuje etickú prijateľnosť projektu biomedicínskeho 
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výskumu na základe predloženej úplnej dokumentácie projektu. Pravidlá takéhoto 

posudzovania sú zhrnuté v § 28 zákona o zdravotnej starostlivosti: 

1. Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu 

je najmä zabezpečiť právo na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity 

a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. 

Posúdenie má vylúčiť možnosť neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania 

nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto výskume. Osobitná pozornosť sa musí 

venovať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas a osobám, ktoré pre svoj 

zdravotný stav nie sú schopné dať informovaný súhlas. 

2. Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu sa musí 

zakladať na primeranej odbornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hodnotení 

vedeckých, právnych a etických aspektov plánovaného biomedicínskeho výskumu 

sa musí primerane zohľadniť vedecko-odborné hľadisko a hľadisko tých členov 

etickej komisie, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 

povolania alebo odbornú spôsobilosť v oblasti výskumu. 

3. Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu sa posudzuje na 

základe informácií obsiahnutých v úplnej písomnej dokumentácii tohto projektu, 

ktorú etickej komisii predkladá na preskúmanie a posúdenie zodpovedný riešiteľ; v 

prípade biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním liečiv podľa zákona 

o liekoch na základe protokolu, ktorý predkladá etickej komisii zadávateľ. 

4. Etická komisia môže pred vydaním svojho stanoviska požiadať o doplnenie 

dokumentácie posudzovaného projektu biomedicínskeho výskumu o informácie, 

ktoré považuje za potrebné na posúdenie tohto projektu, alebo navrhnúť také zmeny 

posudzovaného projektu a jeho dokumentácie, ktoré považuje za potrebné z 

hľadiska jeho etickej prijateľnosti. 

5. Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu 

biomedicínskeho výskumu do 90 dní od predloženia úplnej písomnej dokumentácie 

tohto projektu. 
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6. Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto schvaľuje vykonanie 

biomedicínskeho výskumu, sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany 

informácií dôverného charakteru obsiahnutých v dokumentácii. 

Medzinárodná úprava, konkrétne Dodatkový protokol k Dohovoru o 

ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (ďalej len 

„Protokol“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 01.09. 2007.2 

Vzhľadom na právny charakter Protokolu je potrebné, aby projekty predkladané 

etickej komisii obsahovali náležitosti uvedené v Prílohe Protokolu, a to konkrétne: 

Opis projektu: 

i) meno hlavného riešiteľa, kvalifikácia a skúsenosti a prípadne osoba 

zodpovedná za klinické hľadiská a spôsob financovania, 

 ii) cieľ a zdôvodnenie výskumu na základe najnovšieho stavu vedeckého 

poznania, 

 iii) zamýšľané metódy a postupy vrátane štatistických a iných analytických 

techník, 

 iv) komplexný súhrn výskumného projektu vo forme zrozumiteľnej laikom, 

 v) vyhlásenie o predchádzajúcich a súbežných podaniach výskumného 

projektu na zhodnotenie a schválenie a výsledky týchto podaní,  

Účastníci, súhlas a informácie: 

 vi) zdôvodnenie zaangažovania ľudských bytostí do výskumného projektu, 

 vii) kritériá na zaradenie alebo vylúčenie kategórií osôb z účasti na 

výskumnom projekte a ako sa bude realizovať výber a nábor týchto osôb, 

 viii) dôvody na zaradenie alebo nezaradenie kontrolných skupín,  

                                                 
2
 Ustanovenia tohto Protokolu sa považujú za dodatkové články Dohovoru o ochrane ľudských práv a 

dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. 

Pre oblasť medicínskeho práva veľký význam aj z toho dôvodu, že Národná rada Slovenskej republiky ho svojím 

uznesením  medzi medzinárodné zmluvy majúce prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi a predstavuje tak 

významný formálny prameňo medicínskeho práva.
2
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ix) opis charakteru a stupňa predvídateľných rizík, ktoré môžu byť spojené s 

účasťou na výskume,  

x) charakter, rozsah a trvanie zásahov, ktoré sa uskutočnia na účastníkoch 

výskumu, a podrobnosti celej záťaže spojenej s výskumným projektom,  

xi) spôsob monitorovania, hodnotenia a odozvy na nepredvídané udalosti, 

ktoré môžu mať následky na súčasný alebo budúci zdravotný stav účastníkov 

výskumu, 

 xii) načasovanie a podrobnosti o informovaní osôb, ktoré sa majú zúčastniť na 

výskumnom projekte, a navrhovaný spôsob poskytnutia týchto informácií,  

xiii) plánovaná dokumentácia na získanie súhlasu alebo - v prípade osôb 

nespôsobilých udeliť súhlas - povolenia účasti na výskumnom projekte, 

 xiv) spôsob zabezpečenia dodržiavania súkromia osôb, ktoré sa majú 

zúčastniť na výskume, a zabezpečenia dôvernosti osobných údajov, 

 xv) spôsob vytýčený na poskytnutie informácií, ktoré sa stanú dostupnými a 

ktoré môžu mať vzťah k súčasnému alebo budúcemu zdravotnému stavu osôb, ktoré 

sa majú zúčastniť na výskume, a členov ich rodiny,  

Iné informácie: 

xvi) podrobnosti všetkých platieb a odmien v súvislosti s výskumným 

projektom, 

 xvii) podrobnosti všetkých okolností, ktoré môžu viesť k stretu záujmov, 

ktorý môže vplývať na nezávislé hodnotenie riešiteľov,  

xviii) podrobnosti všetkých predpokladaných možných spôsobov využívania 

výsledkov výskumu, údajov alebo biologického materiálu vrátane komerčného 

využitia, 

 xix) podrobnosti všetkých ostatných etických otázok, ktoré riešitelia vnímajú, 
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 xx) podrobnosti každého poistenia či krytia škôd vyplývajúcich z 

výskumného projektu. 

Etická komisia môže požadovať doplňujúce informácie potrebné na 

hodnotenie výskumného projektu.   

Na základe uvedených skutočnosti vydá etická komisia svoje stanovisko, 

pričom v prípade nevydania kladného stanoviska etickou komisiou k realizácii 

biomedicínskeho výskumu nie je možné jeho schválenie príslušným orgánom. 

Biomedicínsky výskum schvaľuje: 

 a) poskytovateľ ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej 

starostlivosti, v ktorom sa má výskum vykonať po jeho preskúmaní a kladnom 

posúdení etickou komisiou,  

b) samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má zdravotnícke 

zariadenie ambulantnej starostlivosti,  v ktorom sa má výskum vykonať, miesto 

prevádzkovania po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou. 

 Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych 

zariadeniach ústavnej starostlivosti, jeho posúdeniu a schváleniu predchádza jeho 

preskúmanie a posúdenie etickou komisiou zriadenou poskytovateľom ústavnej 

starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie je koordinujúcim pracoviskom tohto 

výskumu. 

Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách 

zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú na území 

viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie posudzuje a schvaľuje 

samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce pracovisko 

tohto výskumu.  

Zákon o zdravotnej starostlivosti na posilnenie ochrany účastníkov počas 

výskumu ďalej upravuje aj dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a 

postup pri zistení nových závažných poznatkov. Zodpovedný riešiteľ je v tomto 

smere povinný v určených časových intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne 
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informovať toho, kto schválil biomedicínsky výskum a príslušnú etickú komisiu o 

jeho priebehu. Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastníkov výskumu, 

zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia okamžite. Ak sa v 

priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné 

nežiaduce udalosti alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia 

podmienky tohto výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať 

toho, kto biomedicínsky výskum schválil, príslušnú etickú komisiu a navrhnúť 

potrebné opatrenia. Po prijatí daných informácií je povinný ten, kto biomedicínsky 

výskum schválil, bezodkladne prehodnotiť svoje rozhodnutie o schválení 

biomedicínskeho výskumu. Ak je to potrebné, je povinný bezodkladne rozhodnúť o 

prerušení alebo zastavení biomedicínskeho výskumu. Príslušná etická komisia je 

povinná zaujať stanovisko k daným informáciám na svojom najbližšom zasadnutí. 

Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky 

výskum schválil, a príslušnú etickú komisiu o prerušení alebo predčasnom ukončení 

biomedicínskeho výskumu a o dôvodoch, ktoré k jeho prerušeniu alebo 

predčasnému ukončeniu viedli. Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať 

účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov o uvedených nových 

skutočnostiach a o prijatých opatreniach, a ak je to potrebné, vyžiadať si 

informovaný súhlas na pokračovanie účasti účastníkov výskumu na biomedicínskom 

výskume. Zákon dáva zodpovednému riešiteľovi na výber, či o nový informovaný 

súhlas účastníka požiada alebo nie. Prikláňame sa k názoru, že by túto povinnosť v 

prípadoch neočakávanej zmeny podmienok pokusu mala zodpovedná osoba mať. V 

prípade vzniku škody na zdraví, by mohla novým informovaným súhlasom 

preukázať, že so zvýšeným rizikom bol účastník pokusu uzrozumený a súhlasil so 

svojou účasťou na pokuse aj za nových podmienok.3 

Účastníci výskumu majú právo na právo na informácie o výsledkoch 

výskumu. Podľa § 31 zákona o zdravotnej starostlivosti ak sa v priebehu 

biomedicínskeho výskumu získajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo 

budúceho zdravia, alebo kvality života účastníka výskumu, tieto informácie sa mu v 
                                                 

3
 Humeník, I. Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho realizovania a ochrana jeho účastníkov. In: 

http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/6/biomedicinsky-vyskum--pojem-podmienky-jeho-realizovania-a-

ochrana-jeho-ucastnikov videné dňa 16.1.2015 

http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/6/biomedicinsky-vyskum--pojem-podmienky-jeho-realizovania-a-ochrana-jeho-ucastnikov
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/6/biomedicinsky-vyskum--pojem-podmienky-jeho-realizovania-a-ochrana-jeho-ucastnikov
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primeranom čase a s jeho súhlasom poskytnú. Zodpovedný riešiteľ je povinný pri 

ukončení biomedicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto biomedicínsky 

výskum schválil a príslušnú etickú komisiu o priebehu a výsledkoch 

biomedicínskeho výskumu. Výsledky biomedicínskeho výskumu sa účastníkovi 

výskumu sprístupňujú po jeho vyhodnotení na požiadanie. Zodpovedný riešiteľ je 

zároveň povinný výsledky biomedicínskeho výskumu v primeranom čase a 

primeraným spôsobom zverejniť. 

Biomedicínsky výskum zasahuje do základných ľudských práv účastníka 

tohto výskumu – s ohľadom na riziká vyplývajúce pre účastníka výskumu mu platná 

legislatíva priznáva určité práva týkajúce sa najmä informácii o výskume (o priebehu 

výskumu, ako aj o záveroch výskumu). Z vyššie uvedených podmienok 

biomedicínskeho výskumu možno práva účastníka výskumu vyvodiť a zhrnúť 

nasledujúce kategórie práv: 

1.) právo na plnú informovanosť o plánovanom výskume ako podmienky pre 

udelenie súhlasu (informovaný súhlas),  

2.) právo na zabezpečenie ochrany účastníka výskumu a to počas celej jeho 

realizácie, 

3.) právo na informácie o výsledkoch výskumu.4  

 

Podmienky klinického skúšania humánnych produktov a humánnych liekov podľa 

zákona o liekoch 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o liekoch“) upravuje základné podmienky klinického skúšania humánnych 

produktov a humánnych liekov.  

                                                 
4
 tamtiež 
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Pracoviská, na ktorých sa klinické skúšanie vykonáva, schvaľuje Štátny ústav 

pre kontrolu liečiv. Tieto pracoviská musia mať materiálne a priestorové vybavenie a 

personálne zabezpečenie na vykonávanie klinického skúšania a musia spĺňať 

požiadavky na správnu klinickú prax. V tejto súvislosti je vhodné charakterizovať 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej aj „štátny 

ústav“) je orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových 

prekurzorov. Medzi jeho právomoci patrí napríklad výkon štátneho dozor na úseku 

humánnej farmácie a drogových prekurzorov, výkon laboratórnej kontroly liečiv, 

pomocných látok a humánnych liekov, schvaľovanie laboratórií na kontrolu liečiv, 

pomocných látok a humánnych liekov, prejednávanie priestupkov a iných správnych 

deliktov a ukladanie pokút, vydávanie povolenia na klinické skúšanie humánneho 

lieku a zdravotníckej pomôcky a dohľad nad jeho vykonávaním, výkon dohľadu nad 

liekmi (farmakobdelosť), zaznamenávanie a vyhodnocovanie oznámenia o 

nežiaducich účinkoch humánnych liekov vrátane krvi, zložiek z krvi, transfúznych 

liekov, skúšaných produktov a skúšaných humánnych liekov a podobne. 

Klinické skúšanie skúšaných humánnych produktov alebo skúšaných 

humánnych liekov sa vykonáva na zdravom človeku alebo na chorom človeku. Pri 

vykonávaní klinického skúšania na človeku sa okrem dodržania podmienok 

uvedených v zákone o liekoch musia dodržiavať aj podmienky biomedicínskeho 

výskumu uvedené v zákone o zdravotnej starostlivosti. Klinické skúšanie sa 

vykonáva v štyroch etapách. Prvá etapa klinického skúšania je klinické skúšanie bez 

zdravotnej indikácie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Druhá etapa až štvrtá 

etapa klinického skúšania je zdravotne indikované klinické skúšanie podľa zákona 

o zdravotnej starostlivosti.  

V prvej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 

zdravému človeku s cieľom zistiť znášanlivosť skúšaného produktu vo 

farmakodynamicky účinnom rozsahu jeho dávkovania a určiť základné hodnoty jeho 

farmakokinetiky.  

V druhej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 

chorému človeku s cieľom overiť predpokladaný terapeutický účinok, vhodnosť 
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navrhovaných základných indikácií a zistiť výskyt nežiaducich účinkov humánneho 

produktu.  

            V tretej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 

väčšiemu počtu chorých ľudí ako v druhej etape s cieľom získať dôkaz o 

terapeutickej účinnosti skúšaného humánneho produktu a jeho relatívnej 

bezpečnosti. Spresňuje sa rozsah indikácií, kontraindikácií a interakcií, dávkovanie a 

výskyt nežiaducich účinkov. 

 Vo štvrtej etape klinického skúšania skúšaného humánneho lieku sa po jeho 

uvedení na trh sledujú v rozsahu schválených indikácií nové poznatky o jeho 

liečebných účinkoch, o druhu a výskyte nežiaducich účinkov a jeho kontraindikácie a 

interakcie. 

Za vykonávanie klinického skúšania na pracovisku je odborne zodpovedný 

lekár alebo zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

uvedený v protokole (ďalej aj "skúšajúci"). Skúšajúci môže byť aj zadávateľom 

klinického skúšania. Klinické skúšanie sa vykonáva podľa protokolu, ktorý obsahuje 

cieľ a návrh klinického skúšania, kritériá zaraďovania účastníkov do klinického 

skúšania, kritériá vyraďovania účastníkov z klinického skúšania, metódy 

monitorovania a vedenia klinického skúšania, požiadavky na uchovávanie 

skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku a na 

manipuláciu s nimi, metódy štatistického hodnotenia a spôsob zverejňovania 

získaných výsledkov, schválenú zmenu obsahu protokolu a údaje o skúšajúcom. 

Klinické skúšanie možno súčasne vykonávať podľa jednotného protokolu na 

viacerých pracoviskách s viacerými skúšajúcimi; pracoviská sa môžu nachádzať v 

Slovenskej republike alebo aj na území iných štátov (ďalej len "multicentrické 

klinické skúšanie"). 

Účastník sa zaraďuje do klinického skúšania na základe jeho súhlasu s 

účasťou na klinickom skúšaní. Súhlas účastníka musí byť vyjadrený dobrovoľne po 

dôkladnom poučení o cieli, význame, následkoch a rizikách klinického skúšania, na 

ktorom sa má zúčastniť, a po podpísaní poučenia (ďalej aj "informovaný súhlas"). 
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Informovaný súhlas musí mať písomnú formu s uvedením dátumu podpísania a 

musí byť podpísaný účastníkom spôsobilým dať svoj súhlas. Ak ide o účastníka, 

ktorý nie je spôsobilý dať svoj súhlas, informovaný súhlas musí byť podpísaný jeho 

zákonným zástupcom. Ak ide o účastníka, ktorý je spôsobilý dať súhlas, ale nie je 

schopný písať, môže dať svoj súhlas ústne v prítomnosti najmenej jedného svedka do 

zápisnice, ktorú prítomný svedok podpíše. Informovaný súhlas musí obsahovať: 

a) informácie o klinickom skúšaní a jeho cieľoch,  

b) možný prínos klinického skúšania pre účastníka, 

c) možné riziká a nevýhody vyplývajúce pre účastníka,  

d) poučenie o iných možnostiach liečby, 

e) zabezpečenie dôvernosti osobných údajov, 

 f) informáciu o právach účastníka, 

 g) informáciu o možnosti kedykoľvek odstúpiť od klinického skúšania a o spôsobe a 

následkoch jeho prípadného prerušenia. 

Zákon o liekoch vyslovene zakazuje vykonávať génové terapeutické skúšky 

smerujúce k zmenám genetickej identity účastníka. Zároveň stavuje zákaz vo vzťahu 

k poistencovi, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike, t.j. daný 

poistenec sa nemôže zúčastniť na klinickom skúšaní v inom štáte bez 

predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený. Aj v tomto 

prípade možno klinické skúšanie vykonávať len vtedy, ak je stanovisko etickej 

komisii k etike klinického skúšania vydané kladné. 

Medzi všeobecné podmienky klinického skúšania sa zaraďujú, t.j. klinické 

skúšanie možno vykonať, ak: 

1.) a) očakávané terapeutické prínosy pre účastníka a pre zdravie ľudí prevažujú nad 

rizikami a nevýhodami a počas vykonávania klinického skúšania je zabezpečený 

neustály dohľad nad dodržiavaním tejto požiadavky, 
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 b) účastník alebo jeho zákonný zástupca, ak účastník nie je spôsobilý dať 

informovaný súhlas, porozumel po poučení so skúšajúcim cieľu klinického skúšania, 

jeho rizikám, nevýhodám a podmienkam, za ktorých sa bude klinické skúšanie 

vykonávať, a je si vedomý svojho práva kedykoľvek a bez akýchkoľvek následkov 

od klinického skúšania odstúpiť,  

c) sú zaručené práva účastníkov z hľadiska ich fyzickej integrity a duševnej integrity, 

práva na súkromie a na ochranu osobných údajov, 

d) účastník alebo jeho zákonný zástupca, ak účastník nie je spôsobilý dať 

informovaný súhlas, dal informovaný súhlas po poučení o povahe, význame, 

následkoch a rizikách klinického skúšania; ak účastník nie je schopný písať, môže 

dať svoj súhlas ústne v prítomnosti najmenej jedného svedka do zápisnice, ktorú 

prítomný svedok podpíše,  

e) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti 

za škodu, ktorú môže spôsobiť účastníkovi. 

2.) Účastník alebo jeho zákonný zástupca, ak účastník nie je spôsobilý dať 

informovaný súhlas, môže bez akéhokoľvek následného postihu kedykoľvek 

odstúpiť od klinického skúšania odvolaním svojho informovaného súhlasu. 

3.) Zdravotnú starostlivosť v súvislosti s klinickým skúšaním skúšaného humánneho 

produktu alebo skúšaného humánneho lieku poskytuje účastníkovi skúšajúci. 

4.) Zadávateľ je povinný zriadiť konzultačné miesto, kde skúšajúci alebo zadávateľ 

poskytne účastníkovi podrobné informácie o klinickom skúšaní skúšaného 

humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku. 

5.) Záujmy účastníka majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti. 

 Aj pri klinickom skúšaní podľa zákona o liekoch stanovil zákonodarca 

špecifické podmienky klinického skúšania na zabezpečenie ochrany neplnoletých 

účastníkov a plnoletých účastníkov nespôsobilých na právne úkony. 

  Klinické skúšanie na neplnoletých účastníkoch a na plnoletých účastníkoch, 

ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony možno vykonať, ak: 
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a) sa získal informovaný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu; tento súhlas 

musí vyjadrovať predpokladanú vôľu neplnoletej osoby alebo plnoletého účastníka, 

ktorý nie je spôsobilý na právne úkony a môže byť kedykoľvek odvolaný bez 

následkov pre týchto účastníkov, 

 b) neplnoletý účastník alebo plnoletý účastník, ktorý nie je spôsobilý na právne 

úkony, dostal primeraným spôsobom od skúšajúceho, (ktorý má skúsenosti s 

účasťou neplnoletých osôb na klinickom skúšaní, ak sú účastníkmi klinického 

skúšania), informácie o predmete klinického skúšania, o jeho rizikách a prínosoch v 

rozsahu jeho schopností porozumieť im, 

c) skúšajúci si overil, či neplnoletý účastník alebo plnoletý účastník, ktorý nie je 

spôsobilý na právne úkony: 

1. vyslovil súhlas zúčastniť sa na klinickom skúšaní, 

 2. je schopný vytvoriť si vlastný názor na predmet klinického skúšania a vyhodnotiť 

poskytnuté informácie o klinickom skúšaní,  

3. vie o svojom práve odmietnuť účasť na klinickom skúšaní alebo kedykoľvek od 

účasti na klinickom skúšaní odstúpiť bez akýchkoľvek postihov a následkov, 

d) neboli okrem odškodnenia prisľúbené rodičom alebo zákonnému zástupcovi 

žiadne finančné výhody ani iné materiálne výhody,   

e) pri neplnoletých účastníkoch - sa získajú pre skupinu chorých ľudí určité priame 

výhody vyplývajúce z klinického skúšania a len ak ide o klinické skúšanie, ktoré je 

nevyhnutné na overenie údajov, ktoré sa získali pri klinickom skúšaní na 

účastníkoch, ktorí boli schopní dať informovaný súhlas, alebo inými výskumnými 

metódami; na toto klinické skúšanie sa musí priamo vzťahovať klinický stav, ktorým 

trpí neplnoletý účastník, alebo klinické skúšanie možno vzhľadom na jeho charakter 

vykonať len na neplnoletých účastníkoch/ pri plnoletých účastníkoch, ktorí nie je 

spôsobilí na právne úkony - cieľom klinického skúšania je overenie údajov získaných 

pri klinickom skúšaní na účastníkoch schopných dať informovaný súhlas alebo 

overenie údajov získaných inými výskumnými metódami a je splnená podmienka, že 
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život plnoletého účastníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, je v 

nebezpečenstve, v ohrození alebo účastník trpí v dôsledku choroby, 

 f) sa klinické skúšanie navrhlo so zámerom minimalizovať bolesť, nepohodlie, strach 

a iné predvídateľné riziká viazané na chorobu a zohľadnila sa súčasná úroveň 

rozvoja medicíny; skúšajúci je povinný sústavne sledovať rizikový prah a stupeň 

poškodenia zdravia,  

g) kladné stanovisko k etike klinického skúšania vydala etická komisia so 

skúsenosťami v oblasti pediatrie/v oblasti daného ochorenia a príslušnej skupiny 

populácie alebo po konzultáciách s príslušnými odborníkmi o klinických 

problémoch, etických problémoch, psychologických problémoch a sociálnych 

problémoch viazaných na pediatriu/na dané ochorenie a príslušnú skupinu 

populácie,  

h) pri plnoletých účastníkoch, ktorí nie je spôsobilí na právne úkony - je odôvodnený 

predpoklad, že podanie skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku bude mať taký prínos pre plnoletého účastníka, ktorý nie je 

spôsobilý na právne úkony, že vyváži riziko alebo nebude predstavovať žiadne 

riziko. 

Aj v danom prípade sa na povolenie klinického skúšania vyžaduje kladné 

stanovisko etickej komisie. Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania alebo 

žiadosť o stanovisko k zmene údajov v protokole s odôvodnením navrhovaných 

zmien predkladá zadávateľ etickej komisii. Žiadosť o povolenie klinického skúšania a 

žiadosť o zmenu údajov v protokole predkladá zadávateľ štátnemu ústavu; žiadosť sa 

môže podať súčasne so žiadosťou o stanovisko k etike klinického skúšania, to 

znamená, že o povolení klinického skúšania rozhoduje štátny ústav. Štátny ústav 

rozhoduje aj o uložení nápravných opatrení, pozastavení klinického skúšania 

a zrušenia klinického skúšania. Ak štátny ústav zistí, že zadávateľ alebo skúšajúci si 

neplní povinnosti vyplývajúce z klinického skúšania, okamžite písomne upozorní 

zadávateľa alebo skúšajúceho na neplnenie uložených povinností a uloží im 

nápravné opatrenia. Štátny ústav bezodkladne informuje etickú komisiu, príslušné 
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orgány členských štátov a komisiu o uložených nápravných opatreniach. Ak vzniknú 

pochybnosti o bezpečnosti alebo vedeckej odôvodnenosti klinického skúšania, štátny 

ústav písomne požiada zadávateľa a skúšajúceho, aby sa v lehote siedmich dní 

písomne vyjadrili k týmto pochybnostiam. Štátny ústav o tom informuje etickú 

komisiu. Ak štátny ústav na základe tohto vyjadrenia zistí nedostatky v klinickom 

skúšaní, rozhodne o pozastavení klinického skúšania a súčasne určí lehotu na 

odstránenie zistených nedostatkov; o vydanom rozhodnutí informuje etickú komisiu, 

príslušné orgány členských štátov a Komisiu a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. 

Štátny ústav povolenie klinického skúšania zruší, ak: 

a) sa v priebehu klinického skúšania preukáže, že môže prísť alebo prišlo k 

ohrozeniu zdravia alebo života účastníkov, 

 b) boli porušené povinnosti zadávateľa alebo povinnosti skúšajúceho 

(uvedené nižšie) alebo povinnosti určené v rozhodnutí o povolení klinického 

skúšania,  

c) sa preukáže, že údaje v dokumentácii pripojenej k žiadosti o povolenie 

klinického skúšania boli nepravdivé,  

d) v lehote siedmich dní sa zadávateľ a skúšajúci písomne nevyjadrili k 

pochybnosti o bezpečnosti alebo vedeckej odôvodnenosti klinického skúšania alebo 

e) v lehote určenej štátnym ústavom zadávateľ neodstránil zistené nedostatky, 

f) počas klinického skúšania etická komisia na základe pochybnosti o 

bezpečnosti alebo vedeckej odôvodnenosti klinického skúšania zmenila kladné 

stanovisko k etike klinického skúšanie na záporné.  

Štátny ústav overuje dodržiavanie ustanovení správnej klinickej praxe a 

správnej výrobnej praxe skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych 

liekov inšpekciou pracovísk, ktoré majú vzťah ku klinickému skúšaniu (pracoviská, 

na ktorých sa klinické skúšanie vykonáva, miesta výroby skúšaného humánneho 

produktu alebo skúšaného humánneho lieku, laboratóriá, ktoré sa používajú pri 
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klinickom skúšaní, ďalšie priestory, v ktorých sa skúšaný humánny produkt a 

skúšaný humánny liek uchováva, priestory zadávateľa). 

Štátny ústav kontroluje, či zadávateľ vedie register všetkých nežiaducich 

udalostí, ktoré mu oznámil skúšajúci, a či ho predkladá na požiadanie orgánom 

uvedeným v zákone o liekoch. Štátny ústav tiež kontroluje, či zadávateľ vedie 

register a oznamuje všetky podozrenia na závažné nežiaduce účinky a na 

neočakávané závažné nežiaduce účinky skúšaného humánneho produktu alebo 

skúšaného humánneho lieku, o ktorých sa dozvedel, a či ho predkladá na požiadanie 

orgánom uvedeným v zákone o liekoch. Zadávateľ a skúšajúci majú určité 

povinnosti vo vzťahu k oznamovaní závažných nežiaducich udalostí a oznamovaní 

závažných nežiaducich účinkov, za ktorých nedodržanie sa následne vyvodzuje 

zodpovednosť a ukladajú sankcie. 

Skúšajúci je povinný bezodkladne oznámiť zadávateľovi všetky závažné 

nežiaduce udalosti a všetky závažné nežiaduce účinky okrem tých, ktoré sú uvedené 

v protokole alebo v príručke pre skúšajúceho ako nevyžadujúce neodkladné 

oznámenie. Po oznámení pošle skúšajúci zadávateľovi podrobnú písomnú správu o 

zistenej závažnej nežiaducej udalosti/ o zistenom závažnom nežiaducom účinku; v 

oznámení a v písomnej správe sa účastníci identifikujú podľa kódového čísla. 

Nežiaduce udalosti a výsledky analýz, ktoré nespĺňajú požiadavky definované v 

protokole a sú považované za rozhodujúce pre hodnotenie bezpečnosti, skúšajúci 

oznámi zadávateľovi v lehotách určených v protokole.  Po oznámení úmrtia 

účastníka skúšajúci poskytne zadávateľovi a etickej komisii všetky požadované 

informácie. Zadávateľ je povinný viesť register všetkých nežiaducich 

udalostí/všetkých závažných nežiaducich účinkov a neočakávaných závažných 

nežiaducich účinkov skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho 

lieku, ktoré mu oznámil skúšajúci alebo o ktorých sa dozvedel; register predkladá na 

požiadanie štátnemu ústavu, etickej komisii a zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva 

verejné zdravotné poistenie účastníka, a príslušným orgánom členských štátov, na 

ktorých území sa vykonáva multicentrické klinické skúšanie. Zadávateľ predkladá 

na požiadanie zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie 
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účastníka, kópiu písomnej správy a informácie o výskyte všetkých závažných 

nežiaducich účinkov, ktoré sa vzťahujú na účastníka. 

Zadávateľ má zákonom stanovené povinnosti aj na úseku neintervenčnej 

klinickej štúdie – je povinný protokol neintervenčnej klinickej štúdie schválený 

zdravotnou poisťovňou účastníka neintervenčnej klinickej štúdie zaslať národnému 

centru, ktoré ho zverejní do troch dní od doručenia na svojom webovom 

sídle.  Zadávateľ zasiela rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie 

zdravotnej poisťovni účastníka neintervenčnej klinickej štúdie a národnému centru, 

ktoré ho zverejní do troch dní od doručenia na svojom webovom sídle. V súvislosti 

s neintervenčnou klinickou štúdiou je potrebné dať do pozornosti, že požiadavky na 

klinické skúšanie a správnu klinickú prax sa na neintervenčnú klinickú štúdiu 

nevzťahujú. Neintervenčnú klinickú štúdiu možno uskutočniť len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom zdravotnej poisťovne účastníka neintervenčnej klinickej štúdie 

na základe protokolu neintervenčnej klinickej štúdie predloženého odborným 

garantom. Zdravotná poisťovňa súhlas na neintervenčnú klinickú štúdiu neudelí, ak: 

a) protokol neintervenčnej klinickej štúdie neobsahuje náležitosti uvedené 

v zákone o liekoch5,   

b) od prvej registrácie humánneho lieku v Slovenskej republike alebo od 

schválenia novej terapeutickej indikácie humánneho lieku v Slovenskej republike s 

obsahom rovnakého liečiva alebo s rovnakým kvalitatívnym a kvantitatívnym 

zložením liečiv humánneho lieku v rovnakej liekovej forme uplynuli viac ako dva 

roky, 

c) neboli dodržané podmienky podľa zákona o liekoch (pri neintervenčnej 

klinickej štúdii sa  - humánny liek predpisuje v súlade so súhrnom charakteristických 

                                                 
5
a) meno a priezvisko alebo názov zadávateľa neintervenčnej klinickej štúdie, 

 b) adresu bydliska alebo sídla zadávateľa neintervenčnej klinickej štúdie, 

 c) názov neintervenčnej klinickej štúdie, 

 d) cieľ neintervenčnej klinickej štúdie,  

 e) dátum začatia a skončenia neintervenčnej klinickej štúdie, 

 f) meno a priezvisko odborného garanta, 

 g) spôsob spracovania údajov neintervenčnej klinickej štúdie, 

 h) dátum, formu a dobu publikovania výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie, ktorá nesmie byť kratšia ako 

dva mesiace od skončenia neintervenčnej klinickej štúdie, 

 i) finančné ohodnotenie odborného garanta neintervenčnej klinickej štúdie. 



37 
 

vlastností lieku, ktorý bol schválený pri jeho registrácii; - neurčuje vopred zaradenie 

pacienta do danej terapeutickej praxe protokolom, - musí rozhodnutie predpísať 

humánny liek odlíšiť od rozhodnutia zaradiť pacienta do neintervenčnej klinickej 

štúdie,  - nemôže použiť doplňujúci diagnostický postup a monitorovací postup na 

pacientovi, - používajú na analyzovanie získaných údajov epidemiologické metódy, - 

určí osoba poverená vykonaním neintervenčnej klinickej štúdie, ktorá zodpovedá za 

jej odborné vykonávanie (ďalej len "odborný garant"); odborným garantom môže byť 

len osoba spĺňajúca podmienky skúšajúceho).  

Z uvedeného vyplýva, že zákon o liekoch určuje základné povinnosti 

zadávateľa a skúšajúceho, ktorých nedodržanie je sankcionované.  

Zadávateľ je povinný: 

a) vybrať skúšajúceho s prihliadnutím na jeho kvalifikáciu, etapu a rozsah 

klinického skúšania, vybavenie pracoviska a poskytnúť mu príručku pre 

skúšajúceho,  

b) pred začatím klinického skúšania predložiť 

1. etickej komisii žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania,  

2.štátnemu ústavu žiadosť o povolenie klinického skúšania,  

c) zabezpečiť konzultačné miesto, kde sa účastníkovi poskytujú informácie o 

klinickom skúšaní, 

d) dodržiavať ustanovenia o povoľovaní klinického skúšania, o pozastavení 

klinického skúšania a o zrušení klinického skúšania, 

 e) ustanoviť osobu zodpovednú za zabezpečovanie kvality pri výrobe 

skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku, ak sa skúšaný 

humánny produkt alebo skúšaný humánny liek vyrába v Slovenskej republike, alebo 

osobu zodpovednú za dovoz skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku, ak sa skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek 
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nevyrába v Slovenskej republike, a zabezpečiť, aby táto osoba plnila úlohy podľa 

zákona o liekoch (§ 38 ods. 4) alebo zabezpečila ich plnenie,  

f) viesť register nežiaducich udalostí, závažných nežiaducich účinkov a 

neočakávaných závažných nežiaducich účinkov, ktoré mu oznámil skúšajúci, a 

oznamovať štátnemu ústavu, etickej komisii a zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva 

verejné zdravotné poistenie účastníka, závažné nežiaduce udalosti a podozrenia na 

závažné nežiaduce účinky a na neočakávané závažné nežiaduce účinky, 

 g) predložiť na požiadanie zdravotnej poisťovne, ktorá vykonáva verejné 

zdravotné poistenie účastníka, informácie o všetkých závažných nežiaducich 

udalostiach, závažných nežiaducich účinkoch a neočakávaných závažných 

nežiaducich účinkoch, ktoré sa vzťahujú na účastníka, 

 h) uhradiť všetky náklady spojené s: 

1. klinickým skúšaním vrátane nákladov na skúšané humánne produkty, 

skúšané humánne lieky a humánne lieky uvedené v protokole a nákladov spojených 

s laboratórnymi, zobrazovacími a inými vyšetreniami uvedenými v protokole a 

nákladov súvisiacich s poskytnutím ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je 

poskytnutá v súvislosti s klinickým skúšaním,  

2. liečbou zdravotných komplikácií a prípadných trvalých následkov na 

zdraví vzniknutých účastníkovi v dôsledku klinického skúšania,  

3. uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti zadávateľa za škodu 

spôsobenú účastníkovi klinického skúšania, ak by v súvislosti s klinickým skúšaním 

došlo k poškodeniu zdravia alebo úmrtiu účastníka, 

 4. uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti za škodu, ktorá môže byť spôsobená účastníkovi,  

i) uchovávať skúšané humánne produkty a skúšané humánne lieky v 

nemocničnej lekárni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa nachádza 

pracovisko, alebo v nemocničnej lekárni alebo vo verejnej lekárni alebo na 

pracovisku, ktoré musí mať vytvorené podmienky na uchovávanie skúšaného 
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humánneho produktu a skúšaného humánneho lieku, pričom tieto podmienky musí 

zadávateľ uviesť v protokole,  

j) poskytnúť skúšajúcemu na vykonanie klinického skúšania skúšaný 

humánny produkt alebo skúšaný humánny liek vyrobený v súlade so zásadami 

správnej výrobnej praxe a uchovávať jeho vzorku, 

 k) postupovať podľa zásad správnej klinickej praxe, 

 l) zabezpečiť vykonávanie odborného dohľadu nad klinickým skúšaním 

poverenou osobou, 

 m) informovať skúšajúcich o zistených neočakávaných závažných 

nežiaducich účinkoch,  

n) oznamovať štátnemu ústavu a etickej komisii: 

1. návrh na zmenu údajov v protokole, 

2. opatrenia príslušných orgánov iných členských štátov a tretích štátov vzťahujúcich 

sa na skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek,  

3. prerušenie klinického skúšania a dôvody jeho prerušenia,  

4. bezodkladne akúkoľvek novú skutočnosť, ktorá sa týka priebehu klinického 

skúšania alebo vývoja skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku, a prijaté opatrenia na ochranu účastníkov pred bezprostredným 

nebezpečenstvom, 

 5. do siedmich dní všetky dôležité informácie týkajúce sa podozrenia na 

neočakávané závažné nežiaduce účinky, ktoré spôsobili alebo by mohli spôsobiť 

smrť; do ďalších ôsmich dní predložiť písomnú správu o týchto skutočnostiach,  

6. do 15 dní podozrenia na iné neočakávané závažné nežiaduce účinky odo dňa, keď 

sa zadávateľ o nich dozvedel,  
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7. do 90 dní skončenie klinického skúšania; ak sa klinické skúšanie skončilo 

predčasne do 15 dní s uvedením dôvodov predčasného skončenia klinického 

skúšania, 

 8. počas trvania klinického skúšania raz ročne zoznam všetkých podozrení na 

závažné nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli počas tohto obdobia, a správu o 

bezpečnosti účastníkov,  

o) zabezpečiť prijatie opatrení na uchovávanie dokumentácie o klinickom 

skúšaní,  

p) aktualizovať najmenej raz ročne príručku pre skúšajúceho, 

 r) predložiť na požiadanie etickej komisii, štátnemu ústavu a zdravotnej 

poisťovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie účastníka, údaje a 

dokumentáciu o klinickom skúšaní. 

Zadávateľ alebo držiteľ registrácie humánneho lieku je povinný: 

a) uchovávať všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa na klinické skúšanie počas 

platnosti registrácie humánneho lieku, ktorá obsahuje: 

1. protokol, 

2. štandardné pracovné postupy, 

3. stanovisko k etike klinického skúšania,  

4. rozhodnutie o povolení klinického skúšania,  

5. príručku pre skúšajúceho, 

 6. individuálne záznamy o účastníkovi, 

 7. správy o vykonanom audite, 

 b) uchovávať záverečnú správu o klinickom skúšaní päť rokov po uplynutí 

platnosti povolenia na uvedenie humánneho lieku na trh, 
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c) zabezpečiť prijatie takých opatrení na uchovávanie dokumentácie o 

klinickom skúšaní, aby: 

- skúšajúci uchovával zoznam identifikačných kódov účastníkov najmenej 15 

rokov po skončení alebo prerušení klinického skúšania, 

- sa zdravotná dokumentácia účastníkov vzťahujúca sa na klinické skúšanie a 

ďalšie základné údaje uchovávali u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najmenej 

15 rokov po skončení klinického skúšania alebo prerušení klinického skúšania. 

Skúšajúci je povinný: 

 a) oboznámiť sa pred začatím klinického skúšania s údajmi uvedenými v 

príručke pre skúšajúceho a zohľadniť ich pri poučení účastníka,  

b) poučiť účastníka a zabezpečiť všetky vyššie uvedené náležitosti 

informovaného súhlasu,  

c) zaradiť do klinického skúšania len účastníkov, ktorí vyjadrili súhlas s 

účasťou na klinickom skúšaní,  

d) odmietnuť vykonávanie klinického skúšania, ak nie sú splnené požiadavky 

na začatie klinického skúšania, pozastaviť vykonávanie klinického skúšania, ktorého 

vykonávanie štátny ústav pozastavil, alebo skončiť vykonávanie klinického skúšania, 

ktoré štátny ústav zrušil, 

 e) vykonávať klinické skúšanie len pri dodržaní ustanovení o ochrane: 

 1. účastníkov klinického skúšania, 

 2. neplnoletých účastníkov klinického skúšania, 

 3. plnoletých účastníkov klinického skúšania nespôsobilých na právne úkony, 

 f) odmietnuť vykonávanie klinického skúšania, ak etická komisia vyjadrila 

nesúhlasné stanovisko ku klinickému skúšaniu,  
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g) zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so skúšaným humánnym produktom 

alebo so skúšaným humánnym liekom a jeho správne uchovávanie,  

h) bezodkladne oznamovať zadávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá 

vykonáva verejné zdravotné poistenie účastníka, každú závažnú nežiaducu udalosť 

a každý neočakávaný závažný nežiaducu účinok, okrem tých, ktoré sú uvedené v 

protokole alebo v príručke pre skúšajúceho ako nevyžadujúce neodkladné 

oznámenie, a prijímať potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia účastníkov 

vrátane prerušenia klinického skúšania,  

i) evidovať, spravovať a uchovávať údaje a informácie o klinickom skúšaní 

takým spôsobom, aby sa správne oznamovali, interpretovali a overovali a aby sa 

zároveň zabezpečila ochrana osobných údajov,  

j) zabezpečiť najmenej 15 rokov uchovávanie zoznamu identifikačných kódov 

účastníkov a dokumentácie o klinickom skúšaní,  

k) zabezpečiť dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa účastníka,  

l) postupovať podľa správnej klinickej praxe, 

 m) predložiť na požiadanie etickej komisii, štátnemu ústavu a zdravotnej 

poisťovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie účastníka, údaje a 

dokumentáciu o klinickom skúšaní,  

n) informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má účastník 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že účastník je zaradený 

do klinického skúšania. 

o) oznámiť zaradenie účastníka do klinického skúšania s uvedením čísla 

rozhodnutia o povolení klinického skúšania a dátumu zaradenia účastníka do 

klinického skúšania zdravotnej poisťovni vykonávajúcej verejné zdravotné poistenie 

účastníka bezodkladne po zaradení účastníka do klinického skúšania; príslušnosť 

účastníka k zdravotnej poisťovni je rozhodujúca v čase zaradenia účastníka do 

klinického skúšani 
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3. kapitola  

Základy trestnej zodpovednosti 

Veľmi simplexne by sa „trestnoprávna zodpovednosť“ mohla zadefinovať ako 

povinnosť páchateľa strpieť sankcie ustanovené trestným právom za nepriaznivé 

následky svojho protiprávneho konania spojené so spáchaním daného trestného 

činu. Z dikcie ustanovenia § 8 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej aj „Trestný zákon“) vyplýva, že na naplnenie znakov 

trestného činu musia byť súčasne splnené dve obligatórne podmienky, tzn., že musí 

ísť o protiprávny čin a jeho znaky musia byť uvedené v Trestnom zákone. 

Protiprávnosťou sa z pohľadu trestného práva rozumie porušenie príkazov 

a zákazov ustanovených normami trestného práva zo strany páchateľa konkrétneho 

trestného činu. Protiprávny čin sa musí posudzovať v súvislosti s okolnosťami 

vylučujúcimi protiprávnosť činu, pričom prítomnosťou okolnosti vylučujúcej 

protiprávnosť pri páchaní trestného činu, ktorý vykazuje znaky trestného činu, tento 

čin stráca znak protiprávnosti, a z toho dôvodu v zásade nemôže ísť o trestný čin. 

Obligatórnymi zákonnými znakmi skutkovej podstaty každého trestného činu sú 

dva znaky objektívnej povahy (a to konkrétne objekt a objektívna stránka skutkovej 

podstaty trestného činu) a dva znaky subjektívnej povahy (a to konkrétne subjekt a 

subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu).  

 Z hľadiska závažnosti trestného činu delíme trestné činy na prečiny, zločiny 

a obzvlášť závažné zločiny. Prečinom je trestný čin spáchaný kulpóznym zavinením 

alebo dolózny trestný čin, za ktorý Trestný zákon vo svojej osobitnej časti ustanovuje 

trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. 

Avšak nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, 

okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho 

závažnosť nepatrná. Treba podotknúť, že všetky trestné činy spáchané kulpóznym 

zavinením sú prečinmi. Trestný zákon pri prečinoch okrem formy zavinenia 

ustanovuje aj skúmanie závažnosti daného trestného činu, ktorá je jeho materiálnou 

stránkou, pričom jej úloha spočíva vo vylúčení trestnosti bagateľných deliktov.  
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 Druhou kategóriou trestného činu je zločin. Zločinom treba v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 1 Trestného zákona rozumieť dolózny trestný čin, za ktorý 

tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 Trestného 

zákona o zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného 

úmyselne je ustanovená hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov. Osobitnou 

kategóriou zločinov je obzvlášť závažný zločin. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 

Trestného zákona zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody 

s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť 

závažný zločin. 

Objekt a objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 

 Objektom skutkovej podstaty trestného činu sú spoločenské vzťahy, záujmy, 

hodnoty, ktorým príslušné ustanovenia Trestného zákona poskytujú ochranu. Objekt 

skutkovej podstaty trestného činu možno charakterizovať ako spoločenský záujem 

na ochrane určitých hodnôt, ktoré je štát povinný zabezpečiť prostredníctvom 

donucovacích prostriedkov trestného práva. 

  Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu vyjadruje vonkajšiu 

charakteristiku páchaného trestného činu. Obligatórnymi znakmi objektívnej stránky 

skutkovej podstaty trestného činu, ktoré sa musia vyskytovať v každej skutkovej 

podstate trestného činu sú protiprávne konanie, resp. opomenutie konania, škodlivý 

následok a kauzálny nexus, t.j. príčinný vzťah medzi protiprávnym konaním, resp. 

opomenutím konania a vzniknutým škodlivým následkom.  

 Konanie možno charakterizovať ako prejav vôle v reálnom svete formou 

pohybu alebo zdržania sa pohybu. Konanie má dve zložky, a to fyzickú zložku 

(telesný pohyb alebo zdržanie sa pohybu) a psychickú – vôľovú zložku. 

Komisívnymi deliktami nazývame trestné činy, ktoré boli spáchané konaním 

v pravom slova zmysle, t.j. k cieľu zameraným a voľou riadeným svalovým 

pohybom. Omisívnymi deliktami sú tie trestné činy, ktoré boli spáchané aktívnym 

útlmom takej činnosti, na ktorú bol páchateľ povinný. Práve v situáciách 



45 
 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotníckeho povolania 

prevládajú tzv. omisívne delikty, t.j. trestné činy spáchané zanedbaním povinnosti 

vykonať daný medicínsky úkon, pričom takáto povinnosť konať môže vyplývať zo 

zákona, zo zmluvy alebo z predchádzajúceho konania zdravotníckeho pracovníka 

ako páchateľa. Opomenutím možno teda taktiež spáchať trestný čin, pokiaľ ide 

o opomenutie takého konania (nevykonanie daného medicínskeho úkonu), ku 

ktorému je páchateľ (zdravotnícky pracovník) podľa okolností a svojich pomerov 

povinný vzhľadom na výkon svojho zdravotníckeho povolania. V takomto prípade 

pôjde o porušenie povinnosti zdravotníckeho pracovníka poskytovať zdravotnú 

starostlivosť spôsobom de lege artis medicinae, ktorá vyplýva z jeho konkrétneho 

postavenia zdravotníckeho pracovníka. V prípade výkonu zdravotníckeho povolania 

a poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi je opomenutie 

postavené na úroveň konania, pokiaľ zdravotnícky pracovník nevykonal to, čo bolo 

jeho právnou a profesijnou povinnosťou. Zdravotnícky pracovník teda môže okrem 

aktívneho konania spáchať trestný čin aj opomenutím konania, ale len v tom 

prípade, ak bol podľa okolností a svojich pomerov povinný konať, avšak on tak 

nekonal. Ak v skutku nie je obsiahnuté konanie v zmysle trestného práva, t.j. konanie 

alebo opomenutie, nie sú namieste ďalšie úvahy o tom, či medzi trestne 

irelevantným konaním, resp. opomenutím páchateľa je príčinný vzťah – kauzálny 

nexus a či je preukázané zavinenie.6  

 Súdna prax zastáva stanovisko, že chyba v diagnóze sama o sebe ešte 

nemusí mať charakter nedbanlivosti a ani konania non de lege artis medicinae. Môže 

tomu tak byť v prípade, ak je nesprávna diagnóza dôsledkom závažného porušenia 

postupov pre jej určovanie, napríklad v prípade bezdôvodného nevyužitia 

dostupných diagnostických metód. Postup lekára je však vždy nutné hodnotiť tzv. ex 

ante, t.j. na základe informácií, ktoré mal lekár v čase rozhodovania k dispozícii.7 

 Škodlivým následkom treba rozumieť ohrozenie alebo porušenie záujmu 

chráneného Trestným zákonom, t.j. porušenie alebo ohrozenie samotného objektu 

                                                 
6
 Pozri podrobnejšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 28. apríla 1987, sp. zn. 

5 Tz 2/87 (R 7/1988). 
7
 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 7 Tdo 219/2005.  
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trestného činu chráneného príslušnými ustanoveniami Trestného zákona. Bez vzniku 

škodlivého následku nemožno hovoriť ani o vzniku trestnoprávnej zodpovednosti 

konkrétneho zdravotníckeho pracovníka za trestný čin spáchaný v súvislosti 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Avšak treba podotknúť, že existujú 

i prípady, keď škodlivý následok nemusí reálne vzniknúť, a to konkrétne pri 

ohrozovacích trestných činoch. Z pohľadu trestného práva pôjde v prípade trestných 

činov proti životu a zdraviu o škodlivý následok v podobe ujmy na zdraví pacienta 

alebo dokonca o úmrtie pacienta. Podľa spôsobeného škodlivého následku možno 

rozlišovať trestné činy na poruchové a ohrozujúce. Pri poruchových trestných činoch 

páchateľ spôsobil škodlivý následok v podobe poruchy, poškodenia objektu, t.j. 

porušil záujem chránený Trestným zákonom, a to napr. poškodením života pri 

trestnom čine usmrtenia, nedovoleného prerušenia tehotenstva, alebo poškodením 

zdravia pri trestnom čine ublíženia na zdraví, neoprávneného odoberania orgánov, 

tkanív a buniek alebo nezákonnej sterilizácie. Pri ohrozovacích trestných činoch 

postačí ak páchateľ len ohrozil záujem chránený Trestným zákonom, t.j. ohrozil život 

alebo zdravie človeka, pričom samotné poškodenie objektu chráneného Trestným 

zákonom nenastalo. 

 Z predošlej analýzy možno zhrnúť, že pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti existujú i také prípady, keď škodlivý následok dokonca ani nie je 

podmienkou pre vznik trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka, 

a teda konkrétny ohrozovací trestný čin je dokonaný už len samotným ohrozením 

života alebo zdravia pacienta. Príkladom takýchto ohrozovacích trestných činov je 

napríklad trestný čin neposkytnutia pomoci, trestný čin neoprávneného experimentu 

na človeku a klonovania ľudskej bytosti, trestný čin poškodenia zdravia pacienta, 

ako aj trestný čin ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi 

pomôckami a potrebami. 

 Tretím obligatórnym znakom objektívnej stránky skutkovej podstaty 

trestného činu je kauzálny nexus – nexus causalis, t.j. príčinný vzťah, príčinná 

súvislosť (proces vnútorného prepojenia) protiprávneho konania so škodlivým 

následkom.  Pri skúmaní trestnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka či iného 
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výskumného pracovníka v oblasti medicíny z hľadiska príčinnej súvislosti je 

korektívom zavinenie, ktoré musí pristúpiť k príčinnému vzťahu medzi konaním non 

de lege artis medicinae a škodlivým následkom. Pokiaľ na pričítanie škodlivého 

následku postačí nedbanlivosť, t.j. kulpózne zavinenie, treba, aby páchateľ aspoň 

podľa okolností a svojich osobných pomerov mal a mohol príčinný vzťah – kauzálny 

nexus predvídať.8  

 V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom 

zdravotníckeho povolania má patričný význam i ustanovenie § 138, ktoré upravuje 

problematiku osobitných kvalifikačných pojmov a pre oblasť zdravotníctva má 

praktické uplatnenie najmä ustanovenie písm. h) tohto paragrafu, kde sa jasne 

hovorí, že závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu 

porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 

postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona. Za dôležitú povinnosť 

možno považovať povinnosť, ktorej porušenie v značnej miere zvyšuje 

nebezpečenstvo pre ľudský život a pre ľudské zdravie. Ide v podstate o také 

povinnosti, ktoré pre konkrétneho páchateľa ako zodpovedného subjektu vyplývajú 

z jeho pôsobnosti v pracovnom alebo funkčnom zaradení. Spáchanie trestného činu 

v zmysle ustanovenia § 138 písm. h) Trestného zákona, a to konkrétne závažnejším 

spôsobom konania je potom obsahom kvalifikovaných skutkových podstát 

konkrétnych trestných činov a má za následok použitie vyššej trestnej sadzby pri 

uložení trestu odňatia slobody. Zdravotníckemu pracovníkovi vyplýva z jeho 

povolania dôležitá povinnosť vykonávať medicínske úkony spôsobom, aby nedošlo 

k ohrozeniu života a zdravia pacienta. V prípade, že zdravotnícky pracovník poruší 

dôležitú povinnosť vyplývajúcu z povahy výkonu jeho zdravotníckeho povolania, 

a teda spácha trestný čin závažnejším spôsobom konania, znamená to, že jeho 

následkom bude uloženie prísnejšieho trestu.  

Subjekt skutkovej podstaty trestného činu 

 Subjektom skutkovej podstaty trestného činu, t.j. páchateľom trestného činu 

je fyzická osoba, ktorá v čase spáchania činu dovŕšila vek 14 rokov, pričom musí ísť 

                                                 
8
 Judikát č. R 50/1968, rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa  22. mája 1968, sp. zn. 4 Tz 26/68. 
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o osobu príčetnú. Pre účely trestnoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve je však 

treba vymedziť pojem zdravotnícky pracovník. Pod pojmom zdravotnícky pracovník 

treba mať na mysli osobu, ktorá osobne poskytuje zdravotnú starostlivosť, resp. sa 

podieľa na medicínskych úkonoch, ktoré bezprostredne súvisia s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Podmienkami na výkon zdravotníckeho povolania sú 

spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, odborná 

spôsobilosť, bezúhonnosť a registrácia zdravotníckeho pracovníka.  

 Zdravotná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje 

lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu príslušného 

zdravotníckeho povolania.9 Zdravotnú spôsobilosť posudzuje a lekársky posudok 

o zdravotnej spôsobilosti vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo, ktorý má so zdravotníckym pracovníkom (žiadateľom 

o vydanie posudku) uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti. 

 Odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania sa rozumie 

odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (t.j. pregraduálne 

štúdium), odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ako 

aj odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (t.j. 

postgraduálne štúdium). 

 Za bezúhonného sa považuje ten zdravotnícky pracovník, ktorý nebol 

právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin, za trestný čin prijímania 

úplatku, za trestný čin podplácania a nepriamej korupcie, a taktiež za úmyselný 

trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.  

Väčšinu trestných činov môže spáchať ktokoľvek, t.j. ktorákoľvek trestne 

zodpovedná fyzická osoba, avšak niektoré skutkové podstaty trestných činov 

vyžadujú, aby subjekt mal aj určitú osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. 

Napríklad v zmysle ustanovenia § 177 ods. 2 Trestného zákona, kto neposkytne 

                                                 
9
 K tomu bližšie pozri jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov  v ustanovení § 27 zákona č. 578/2004 

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví 

potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc 

poskytnúť, dopustí sa trestného činu neposkytnutia pomoci, pričom v tomto prípade 

ide o špeciálny subjekt - konkrétne v tomto prípade sa špeciálnym subjektom 

rozumie zdravotnícky pracovník. 

 Zákonodarca taktiež vymedzil pojem príčetnosť v Trestnom zákone, avšak 

negatívnym spôsobom, t.j. v zmysle ustanovenia § 23 je nepríčetný ten, kto pre 

duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho 

protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, a teda nie je za takýto čin ani trestne 

zodpovedný, ak však Trestný zákon neustanovuje inak. Na to, aby sme mohli danú 

fyzickú osobu považovať za nepríčetnú, je treba, aby boli súčasne splnené tri 

podmienky, a to, aby páchateľ trpel nejakou duševnou poruchou, bol zbavený 

schopnosti rozpoznať protiprávnosť svojho činu alebo ovládať svoje konanie 

v dôsledku tejto duševnej poruchy, a v neposlednom rade duševná porucha a strata 

rozpoznávacej a ovládacej schopnosti musí byť prítomná v čase spáchania činu inak 

trestného. Duševné poruchy sa členia na duševné choroby (schizofrénia – rozdvojená 

osobnosť10, progresívna paralýza – choroba mozgu – (lat. mozog – cerebrum)11, 

maniodepresívna psychóza – maniomelancholická psychóza, cyklofrénia12), chorobné 

duševné stavy (napr. slabomyseľnosť, psychopatia13) a krátkodobé duševné poruchy 

                                                 
10

 Schizofrénia je ťažká duševná choroba, psychóza. Je pre ňu charakteristický rozklad osobnosti, ťažká porucha 

myslenia, vnímania, konania, cítenia. Ľudovo sa táto choroba nazýva tiež „rozdvojená osobnosť“. Príznaky sa 

delia na pozitívne a negatívne. Pozitívnymi príznakmi sú bludy, halucinácie, dezorganizácia reči a vnímania. 

Negatívnymi príznakmi sú napr. zníženie iniciatívy či vôle, tzv. abúlia. Postihnutý stráca kontakt so 

skutočnosťou, trpí halucináciami, ktoré sa mu často napr. v podobe hlasov vyhrážajú, prenasledujú ho, v jeho 

myslení sa objavujú bludy, ktoré sú celkom nepochopiteľné pre okolie. Schizofrenik sa izoluje vo svojom svete, 

v jeho slovách sa objavujú novovytvorené slová – neologizmy, jeho citový život sa smerom navonok 

ochudobňuje. Postihnutý stráca záujem o svoju doterajšiu prácu, štúdium, rodinu. Pri liečbe sa využívajú lieky – 

neuroleptiká , t.j. psychofarmaká používané k liečbe závažných psychických porúch, ďalej tiež antipsychotiká – 

skupina liekov užívaných k liečbe psychóz. Vďaka liečbe sú mnohí pacienti opäť zaradení do bežného života. 
11

 Progresívna paralýza je choroba mozgu, klinická jednotka vznikajúca ako súčasť parenchymatózneho 

neurolues. Prejavuje sa psychickými príznakmi, napr. poruchy pamäti, zmena povahy, megalománia, depresia, 

demencia. 
12

 Maniodepresívna psychóza – maniomelancholická psychóza je závažné duševné ochorenie, pri ktorom sa 

striedajú dve extrémne nálady – depresia a mánia. Tiež sa používa pojem cyklofrénia, t.j. ide o cyklický priebeh 

depresie a mánie. 
13

 Psychopatia je duševná odchýlka ako trvalá súčasť osobnosti človeka, ide v podstate o poruchu osobnosti. 

Prejavuje sa ako zvýraznenie alebo porucha niektorej stránky osobnosti, citovej stránky, nálady, vôle, charakteru 

a pod. Na vzniku psychopatie sa podieľa dedičnosť, spoločenské prostredie, výchova, ako aj mnohé doteraz 

nezistené a neznáme pochody v mozgu. Psychopati môžu byť nadmerne neistí, precitlivení, veľkí pedanti, 

hysterické osobnosti, paranoidní - chorobne podozrievaví ľudia, schizoidní psychopati – zahĺbení do seba, 
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(patologická - chorobná opitosť, patologické - chorobné poruchy spánku, hlboké 

poruchy vedomia, epilepsia14, poruchy centrálnej nervovej sústavy po otrase mozgu, 

po omráčení, po otrave kyanovodíkom a pod.). Čin inak trestný - kvázidelikt treba 

chápať ako konanie, ktoré má inak znaky trestného činu za predpokladu príčetnosti. 

Zavinenie  

 Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu vyjadruje vnútornú 

stránku páchaného trestného činu a je akýmsi vyjadrením psychiky páchateľa 

daného trestného činu. V trestnom práve sa uplatňuje subjektívna zodpovednosť 

páchateľa daného trestného činu, t.j. zodpovednosť subjektu za zavinenie. Zavinenie 

tvorí základ trestnoprávnej zodpovednosti, ergo bez zavinenia niet ani trestného činu 

a ani trestu. Zavinenie je obligatórnym znakom subjektívnej stránky skutkovej 

podstaty páchaného trestného činu a vyjadruje vnútorný psychický vzťah páchateľa 

k objektívnym znakom páchaného trestného činu. Zavinenie je založené na dvoch 

zložkách, a to na zložke vedomostnej (intelektuálnej, rozumovej, racionálnej) a na 

zložke vôľovej. Intelektuálna zložka vyjadruje páchateľovu vedomosť a je založená 

na vnímaní a predstavách. Podstatou vôľovej zložky je chcenie, ako aj uzrozumenie 

spáchať trestný čin, a teda samotná prítomnosť vôle porušiť alebo ohroziť záujem 

chránený Trestným zákonom.  

                                                                                                                                                         
fanatici a pod. Títo jedinci tvoria značné percento zločincov, pričom u týchto osôb ide o poruchy vývinu citov 

a morálky. Psychopatia je v podstate trvalou súčasťou života osobnosti človeka a nemožno ju vyliečiť, len liečiť. 

Psychopatia je pomerne častá, vyskytuje sa dokonca až u 10% populácie. 
14

 Epilepsia je skupina porúch mozgu – cerebra, ktoré sa prejavujú opakovanými záchvatmi rôzneho charakteru. 

Záchvaty sú spôsobené výbojom v elektrickej činnosti určitej časti nervových buniek a môžu sa prejavovať 

poruchami vedomia a vnímania, kŕčmi, vegetatívnymi prejavmi a psychickými príznakmi. Záchvaty sa delia na 

čiastočné – parciálne, t.j. postihnutá je len určitá oblasť tela, ktoré sú bez porúch vedomia alebo s poruchou 

vedomia. Celkové – generalizované záchvaty majú vždy poruchu vedomia. Klasickým záchvatom je tzv. veľký 

záchvat – grand mal, t.j. tonicko–klonický záchvat s náhlym bezvedomím, kŕčmi, pomočením, pohryznutím. 

Petit mal – malá choroba - epileptický záchvat sa prejavuje stratou vedomia na niekoľko sekúnd so zachovaním 

pozície tela a rovnováhy, nedochádza k pádom a len výnimočne k drobným kŕčom. Záchvat sa javí ako náhle 

prerušenie činnosti – absencia so strnulosťou a otáčaním očí nahor. Po odznení príznakov postihnutý pokračuje 

vo svojej činnosti a na dobu záchvatu sa nepamätá. Záchvaty sa opakujú niekoľkokrát za deň. Typické sú 

v detstve, v dospelosti môžu vymiznúť, ale niekedy sa objavujú epileptické záchvaty iného druhu. K iným 

záchvatom patria mrákotné stavy – obnubilácia – kvalitatívna porucha vedomia, pri ktorej pacient koná bez 

kontroly svojho vedomia a na svoje konanie sa nepamätá, myoklonické, atonické záchvaty a pod. Na liečbu sa 

užívajú antiepileptiká. 
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 Podľa stupňa naplnenia vôľovej zložky sa rozlišuje úmysel priamy – dolus 

directus, a úmysel nepriamy – dolus eventualis – dolus indirectus.15  

Pri priamom úmysle – dolus directus páchateľ vedel a chcel spôsobom 

uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 

zákonom. Chcenie sa pri priamom úmysle chápe ako najvyšší prejav vôle.  

Pri nepriamom úmysle – dolus eventualis, dolus indirectus páchateľ vedel, že 

svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom 

a pre prípad, že takéto porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu spôsobí, bol 

s tým uzrozumený. Uzrozumenie treba chápať ako najnižšiu zložku vôle. Rozdiel 

medzi priamym a nepriamym úmyslom spočíva v tom, že u nepriameho úmyslu je 

vôľová zložka menej intenzívna.  

Nedbanlivosť – culpa je ďalšou, ľahšou formou zavinenia, nakoľko pri 

nedbanlivosti je daná len intelektuálna, vedomostná zložka zavinenia, pričom vôľová 

zložka absentuje.  

 Zavinenie z nedbanlivosti, t.j. kulpózne zavinenie môže mať podobu 

vedomej nedbanlivosti – culpa luxuria – culpa lata, alebo nevedomej nedbanlivosti – 

culpa negligentia – culpa levis. Pre oba druhy nedbanlivosti je spoločné to, že chýba 

zložka vôle, t.j., že subjekt zodpovednosti, páchateľ nechcel spôsobiť škodlivý 

následok a ani nie je uzrozumený s tým, že ho spôsobil, ergo uplatňuje sa len 

intelektuálna zložka zavinenia.  

Pri vedomej nedbanlivosti – culpa lata, culpa luxuria páchateľ vedel, že môže 

spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený 

týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo 

ohrozenie nespôsobí. Vedomá nedbanlivosť teda zahŕňa vedomosť páchateľa 

trestného činu o možnosti spôsobenia následku, ktorý páchateľ síce nechcel spôsobiť, 

avšak bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že následok nenastane.  

                                                 
15

Porovnaj  Sokol, M., Dogoši, M., Fusek, J.: Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře. Hradec 

Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 2010, s. 61. 
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Pri nevedomej nedbanlivosti – culpa levis, culpa negligentia páchateľ nevedel, že 

svojím konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený Trestným zákonom, 

hoci o tom vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. Culpa 

negligentia teda nezahŕňa vedomosť páchateľa, avšak páchateľ vedieť mal a mohol, 

že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom.  

Kritériom nedbanlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj pri 

realizovaní  vedeckého výskumu v oboch jej formách je zachovávanie určitej miery 

opatrnosti zodpovedným zdravotníckym pracovníkom, resp. príslušným vedecko-

výskumným pracovníkom v zdravotníctve. V prípade zdravotníckeho povolania 

môže byť táto miera opatrnosti stanovená zvláštnymi právnymi predpismi, prípadne 

môže byť obsiahnutá v neprávnych pravidlách, pričom v tomto prípade pôjde 

predovšetkým o pravidlo výkonu príslušného zdravotníckeho povolania 

a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle princípu de lege artis medicinae. 
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4. kapitola  

Vybrané skutkové podstaty trestných činov v medicíne, 

biomedicíne – molekulárnej medicíne, environmentálnej 

medicíne a v oblasti biotechnológií 

Trestné činy proti životu a zdraviu 

 Trestné činy proti životu a zdraviu sú upravené v prvej hlave osobitnej časti 

Trestného zákona. Objektom jednotlivých skutkových podstát týchto trestných činov 

je záujem spoločnosti na ochrane ľudského života a zdravia. Objektívna stránka 

spočíva v rôznych protiprávnych zásahoch namierených proti ľudskému životu či 

ľudskému zdraviu.  

Usmrtenie  

Základnú skutkovú podstatu trestného činu usmrtenia páchateľ naplní, ak 

inému z nedbanlivosti spôsobí smrť. Objektom skutkovej podstaty trestného činu 

usmrtenia je ľudský život. Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 

usmrtenia spočíva v konaní, pri ktorom páchateľ z nedbanlivosti spôsobil inému 

človeku smrť, pričom páchateľ nemal úmysel tohto človeka usmrtiť, ani mu spôsobiť 

akúkoľvek ujmu na zdraví, ale napriek tomu z nedbanlivosti, smrť človeku spôsobil. 

Subjekt skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia je všeobecný, čo znamená, že 

páchateľom môže byť ktokoľvek. Na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej 

podstaty trestného činu usmrtenia sa vyžaduje kulpózne zavinenie. 

V kvalifikovanej skutkovej podstate trestného činu usmrtenia sú upravené 

rôzne okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, okrem iných aj taká 

okolnosť, že páchateľ hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy 

alebo hygienické predpisy. Predpismi o bezpečnosti práce sú všetky predpisy, ktoré 

obsahujú úpravu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienickými predpismi 

rozumieme predpisy upravujúce hygienickú a protiepidemiologickú činnosť, 

a dopravnými predpismi sú tie predpisy, ktoré upravujú pravidlá premávky na 

všetkých druhoch dopravy. Hrubým porušením uvedených predpisov sa rozumie 
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také porušenie, ktoré má spravidla za následok spôsobenie smrti viacerých (najmenej 

troch) osôb, pričom musí ísť o podstatne závažné porušenie predpisov o bezpečnosti 

práce alebo dopravy alebo hygienických predpisov.  

Kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu usmrtenia naplní taktiež ten 

páchateľ (špeciálny subjekt), ktorý v súvislosti so svojím zamestnaním, 

zdravotníckym povolaním (napríklad podaním nesprávneho medikamentu zo strany 

zdravotníckeho pracovníka, neposkytnutím zdravotnej starostlivosti zo strany 

zdravotníckeho pracovníka v zmysle princípu de lege artis medicinae a pod.), 

postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave 

vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť (t.j. stav, keď človek nie je schopný 

bezpečne vykonávať určitú činnosť), ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, 

inému človeku z nedbanlivosti smrť.  

Nedovolené prerušenie tehotenstva  

Ustanovenie § 150 Trestného zákona poskytuje ochranu začínajúcemu 

ľudskému životu, ako aj životu a zdraviu tehotnej ženy. Objektívna stránka 

skutkovej podstaty trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva v zmysle 

ustanovenia § 150 Trestného zákona spočíva v umelom prerušení tehotenstva ženy 

bez jej súhlasu. Z hľadiska subjektívnej stránky sa pri skutkovej podstate trestného 

činu nedovoleného prerušenia tehotenstva vyžaduje úmyselné zavinenie. 

Páchateľom trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva môže byť 

ktokoľvek okrem gravidnej ženy, ktorej gravidita bola umelo prerušená.  

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu nedovoleného 

prerušenia tehotenstva spočíva v zmysle ustanovenia § 151 Trestného zákona 

v umelom prerušení gravidity, a to tak, že sa so súhlasom tehotnej ženy umelo 

preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne 

záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, t.j. zákonu 

Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o umelom prerušení tehotenstva“) 

a vykonávacej vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej 
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republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 

73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.  

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu nedovoleného prerušenia 

tehotenstva spočíva v zmysle ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného zákona v navedení 

gravidnej ženy na to, aby svoju graviditu sama umelo prerušila, alebo aby iného 

požiadala alebo inému dovolila, aby jej gravidita bola umelo prerušená postupom 

alebo za podmienok, ktoré odporujú legálnym podmienkam výkonu interrupcií, 

ktoré sú upravené v zákone o umelom prerušení tehotenstva, a taktiež v príslušnej 

vykonávacej vyhláške.  

V zmysle ustanovenia § 152 ods. 2 Trestného zákona spočíva objektívna 

stránka tohto trestného činu v pomáhaní tehotnej žene pri prerušení jej tehotenstva 

ňou samou alebo pri tom, aby iného požiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť 

jej tehotenstvo.  

Tehotná žena nie je trestne zodpovedná za trestné činy obsiahnuté 

v ustanoveniach § 150 až § 152 Trestného zákona. Gravidná žena, ktorá svoju 

graviditu sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za 

taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.  

V zmysle zákona o umelom prerušení tehotenstva môže byť gravidita na 

žiadosť gravidnej ženy prerušená do konca dvanásteho gestačného týždňa, t.j. do 84. 

dňa od prvého dňa poslednej menštruácie, a to s podmienkou, že od posledného 

interrupčného zákroku na žiadosť gravidnej ženy uplynulo minimálne šesť 

mesiacov.  

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je existencia 

písomného informovaného súhlasu. Informovanému súhlasu musí predchádzať 

poučenie. Písomný informovaný súhlas gravidnej ženy musí obsahovať dátum jeho 

udelenia a podpis gravidnej ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo 

podpis jej zákonného zástupcu. Z dikcie ustanovenia § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
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predpisov (ďalej aj „zákon o zdravotnej starostlivosti“) vyplýva, že podmienkou 

vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po 

predchádzajúcom poučení samotnej gravidnej ženy, ktorá hodlá podstúpiť 

interrupčný zákrok. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho 

udelenia a podpis gravidnej ženy žiadajúcej o interrupčný zákrok alebo podpis jej 

zákonného zástupcu. Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí 

poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným 

časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a 

vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu gravidnej ženy. Poučenie predchádzajúce 

informovanému súhlasu musí zahŕňať informácie o účele, povahe, priebehu a 

následkoch umelého prerušenia tehotenstva. Poučenie predchádzajúce 

informovanému súhlasu musí zahŕňať aj informácie o fyzických rizikách umelého 

prerušenia tehotenstva a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva. 

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu musí zahŕňať i informácie o 

aktuálnom vývinovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývin má byť ukončený, 

a o oprávnení gravidnej ženy získať záznam zo sonografického vyšetrenia. Poučenie 

predchádzajúce informovanému súhlasu musí zahŕňať taktiež informácie o 

alternatívach k umelému prerušeniu gravidity, a to najmä o možnosti utajenia osoby 

gravidnej ženy v súvislosti s pôrodom, ďalej o možnosti osvojenia dieťaťa po 

narodení, resp. o možnosti vynosiť dieťa na účel jeho osvojenia po narodení, ako aj 

o možnosti finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v gravidite, 

poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, 

cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva 

v zmysle zákona o umelom prerušení tehotenstva a vykonávacej vyhlášky, môže sa 

takýto interrupčný zákrok vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania 

hlásenia o poskytnutí príslušných informácií, pričom v takomto prípade je lekár 

povinný poskytnúť gravidnej žene tieto informácie a odovzdať jej ich aj v písomnej 

podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, 

cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a 

psychologickú pomoc počas tehotenstva. Všetky spomenuté informácie sa poskytnú 

gravidnej žene v čase podania žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva a ich 
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poskytnutie predchádza samotnému informovanému súhlasu gravidnej ženy 

s interrupčným zákrokom. Národné centrum zdravotníckych informácií je 

organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí 

informácií o umelom prerušení tehotenstva.  

V prípade, že ide o neplnoletú ženu, je podmienkou vykonania umelého 

prerušenia tehotenstva aj písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu po 

predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho 

udelenia a podpis zákonného zástupcu. 

Tehotnej žene sa umelo preruší gravidita vtedy, ak o to písomne požiada, ak 

gravidita nepresahuje dvanásť týždňov jej trvania, a ak tomu nebránia zdravotné 

dôvody na strane gravidnej ženy. Gravidnej žene možno umelo prerušiť graviditu zo 

zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život 

alebo zdravie alebo zdravý vývin plodu alebo ak ide o genetický chybný vývin plodu 

(t.j. ak sa zistia vývinové chyby plodu nezlučiteľné s postnatálnym životom jedinca). 

Z uvedeného ergo vyplýva, že zákon rozoznáva umelé prerušenie gravidity 

vykonané na základe žiadosti gravidnej ženy takpovediac bez akýchkoľvek 

zvláštnych dôvodov v prípade, že gravidita nepresahuje dvanásť týždňov jej trvania 

a nebránia vykonaniu interrupcie zdravotné dôvody gravidnej ženy, a umelé 

prerušenie gravidity zo zdravotných dôvodov v prípade, že je ohrozený život alebo 

zdravie gravidnej ženy alebo zdravý vývin plodu alebo ak ide o genetický chybný 

vývin plodu.  

Zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do 

dvanásť týždňov jeho trvania. Bez zvláštnych zdravotných dôvodov možno umelo 

prerušiť, resp. ukončiť graviditu v prípade, že gravidita nepresahuje dvanásť 

týždňov a nebránia interrupčnému zákroku zdravotné dôvody. Interrupčný zákrok 

možno vykonať bez ohľadu na trvanie gravidity (teda i po uplynutí dvanásť týždňov 

trvania gravidity) v prípade, že je ohrozený život gravidnej ženy alebo ak sa zistilo, 

že plod nie je schopný života alebo že je plod ťažko poškodený.  
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Za zdravotnú prekážku, kvôli ktorej sa na žiadosť gravidnej ženy nemožno 

prerušiť tehotenstvo považuje taký zdravotný stav gravidnej ženy, ktorý podstatne 

zvyšuje zdravotné riziko spojené s interrupčným zákrokom, ako aj interrupčný 

zákrok, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov, s výnimkou prípadu, keď žena už 

dvakrát rodila, alebo ak žena dovŕšila tridsaťpäť rokov veku, alebo ak je dôvodné 

podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný, t.j. 

v dôsledku trestného činu znásilnenia.  

Ublíženie na zdraví 

 Rozoznávame štyri formy ublíženia na zdraví, a to konkrétne úmyselné 

spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, úmyselné spôsobenie ublíženia na zdraví, 

nedbanlivostné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, a nedbanlivostné ublíženie na 

zdraví. Trestný čin ublíženia na zdraví je poruchovým trestným činom, ktorého 

objektom je ľudské zdravie, čím sa majú na mysli normálne telesné a normálne 

mentálne funkcie ľudského organizmu. 

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví 

spočíva v zmysle ustanovenia § 155 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ 

inému človeku úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví. Podľa tohto zákonného 

ustanovenia sa predpokladá, že sa poškodenému spôsobila ťažká ujma na zdraví. 

Subjekt je všeobecný, tzn., že páchateľom môže byť ktokoľvek. Na naplnenie 

subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie.  

 V zmysle ustanovenia § 156 Trestného zákona spočíva objektívna stránka 

skutkovej podstaty tohto trestného činu v úmyselnom ublížení na zdraví. Subjekt je 

všeobecný, tzn., že páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek. Na 

naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie, pričom dolus musí 

zahŕňať aj to, že smeruje k spôsobeniu ublíženia na zdraví.  

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví 

spočíva v zmysle ustanovenia 157 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ 

inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví. Páchateľom tohto trestného 
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činu môže byť ktokoľvek, čo znamená, že ide o všeobecný subjekt. Na naplnenie 

subjektívnej stránky sa vyžaduje nedbanlivostné zavinenie. 

V zmysle ustanovenia § 158 Trestného zákona spočíva objektívna stránka 

skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví v konaní, pri ktorom páchateľ 

inému človeku z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť 

vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú 

mu podľa zákona. Subjekt skutkovej podstaty tohto trestného činu je špeciálny. Za 

porušenie dôležitej povinnosti treba pokladať len porušenie takej povinnosti, ktorá 

má spravidla za následok nebezpečenstvo pre ľudský život alebo pre ľudské zdravie. 

Porušením dôležitej povinnosti môže totiž dôjsť k takémuto škodlivému následku. 

V zmysle tohto zákonného ustanovenia ide ergo o porušenie dôležitej povinnosti 

vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, 

pričom ide o takú zákonnú formuláciu, aby implikovala porušenie všetkých 

možných dôležitých povinností, ktoré subjektu trestnoprávnej zodpovednosti 

vyplývajú z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie, pričom ide 

o povinnosti, ktoré majú súvis s ochranou ľudského života či ľudského zdravia. Na 

naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje kulpózne zavinenie. 

  Ublížením na zdraví je také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne 

vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na 

krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného (§ 123 ods. 2 Trestného 

zákona).  

 Súdna prax zastáva stanovisko, že ublížením na zdraví sa rozumie taký stav, 

ktorý porušením normálnych telesných funkcií organizmu alebo normálnych 

duševných funkcií organizmu sťažuje poškodenému výkon obvyklej činnosti, alebo 

má iný vplyv na obvyklý spôsob života poškodeného, a ktorý si vyžaduje lekárske 

vyšetrenie aj keď nezanecháva trvalé následky na zdraví poškodeného. Pracovná 

neschopnosť je tu tiež dôležitým faktorom pri posudzovaní závažnosti ublíženia na 

zdraví. Okolnosť, že aj napriek poruche zdravia, ktorá má objektívne povahu 

ublíženia na zdraví a vyžaduje si aj pracovnú neschopnosť, poškodený na vlastné 

riziko pracuje, nemôže viesť k záveru, že nejde o ublíženie na zdraví (R 21/1984). 
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Posudzovanie každého jedného prípadu musí byť striktne individuálne. Ublížením 

na zdraví sa rozumie porucha zdravia poškodeného subjektu, ktorá mu sťažovala 

obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo sedem dní (R 

16/1986). 

 Pod pojmom porucha zdravia, ako aj poškodenie zdravia sa rozumie porušenie 

normálnych telesných alebo duševných funkcií spôsobené poranením alebo 

vyvolaním ochorenia, pričom sa vždy nevyžaduje odborné lekárske ošetrenie alebo 

liečenie.  

Z dikcie ustanovenia § 123 ods. 3 Trestného zákona vyplýva, že ťažkou ujmou 

na zdraví sa rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je 

zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, 

strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie 

dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé 

útrapy, alebo porucha zdravia trvajúca dlhší čas.  

Zmrzačením sa rozumie značná tvarová zmena tela, funkčná zmena tela, 

strata končatín, strata podstatných častí končatín. Ochromenie údu (extremitas 

superior, membrum superius, extremitas inferior, membrum inferius) treba vykladať ako 

spôsobenie alebo vyvolanie trvalej nespôsobilosti alebo značne zníženej schopnosti 

pohybu celej končatiny alebo časti končatiny. Strata alebo podstatné oslabenie 

funkcie zmyslového ústrojenstva sa týka zraku – visus, sluchu – auditus, čuchu – 

olfactus, alebo hmatu – tactus. Poškodením dôležitého orgánu treba rozumieť len také 

porušenie niektorého z telesných orgánov (cerebrum, medulla spinalis, cor, pulmones, 

nephros, ren, lien, pancreas, hepar, gaster, ventriculus, intestinum tenue, intestinum 

crassum, uterus), pri ktorom vzniklo nebezpečenstvo pre život alebo iný závažný 

dlhotrvajúci následok. Zohyzdením je každá viditeľná, nápadná trvale zohyzďujúca 

zmena ľudského tela, ktorá mení vzhľad na ujmu postihnutého a vzbudzuje 

u ostatných odpor, škaredosť, ošklivosť, pričom je nerozhodné, či je možné ju 

odstrániť napr. plastickou operáciou alebo zakryť, a teda aj akákoľvek prípadná 

možnosť plastickej operácie nemá z tohto pohľadu právne relevantný význam. 

Vyvolaním potratu (abortus) alebo usmrtením plodu (fetus) sa rozumie každé konanie 
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voči gravidnej žene, ktoré má za následok vypudenie ľudského plodu z maternice 

gravidnej ženy skôr, než dôjde k partusu, hoci aj k  partus praematurus. Pod mučivými 

útrapami je treba rozumieť mimoriadne vystupňované alebo predlžované telesné 

alebo duševné bolesti. Pod pojmom strata alebo podstatné zníženie pracovnej 

spôsobilosti sa rozumie trvalý chorobný stav alebo strata časti tela spojená s úplnou 

stratou alebo aspoň s podstatným znížením všeobecnej pracovnej spôsobilosti. Za 

poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas sa považuje taká porucha ľudského zdravia, ktorá 

si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť v trvaní najmenej 

6 týždňov, 42 kalendárnych dní, pričom počas týchto dní táto porucha zdravia 

podstatne a závažným spôsobom ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. 

Uvedená zákonná definícia (§ 123 ods. 4 Trestného zákona) vychádza z judikatúry, 

a to konkrétne z rozsudku R 18/196916. Súdna prax17 zastáva stanovisko, že za 

poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas možno považovať aj duševnú poruchu, ktorá trvá 

počas dlhšieho časového obdobia (najmenej 6 týždňov).  

Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia 

Podstatou trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek 

a nezákonnej sterilizácie je ochrana telesnej integrity človeka pred neoprávneným 

odberom ľudských orgánov, tkanív, buniek, ako aj ochrana telesnej integrity ľudskej 

bytosti pred nezákonnou sterilizáciou. 

V uvedenom trestnom čine sú obsiahnuté až tri základné skutkové podstaty, 

a to neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek zo živej osoby, resp. 

neoprávnené zadováženie ľudských orgánov, tkanív či buniek zo živej osoby (§ 159 

ods. 1 Trestného zákona), neoprávnené (odoberanie) zadováženie ľudských orgánov, 

tkanív či buniek z mŕtvej osoby (§ 160 ods. 1 Trestného zákona), a neoprávnené 

sterilizovanie fyzickej osoby (§ 159 ods. 2 Trestného zákona). 

Objektívna stránka prvej základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu 

spočíva v zmysle ustanovenia § 159 ods. 1 Trestného zákona v konaní, pri ktorom 

páchateľ neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo pre 

                                                 
16

 Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 18. októbra 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68 (R 18/1969). 
17

 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 26. januára 1983, sp. zn. 6 To 39/82 (R 

51/1983). 
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seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži. Objektom 

skutkovej podstaty tohto trestného činu je ľudské zdravie. Subjekt skutkovej 

podstaty tohto trestného činu je všeobecný. Na naplnenie subjektívnej stránky 

skutkovej podstaty tohto trestného činu sa vyžaduje dolózne zavinenie.  

Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z organizmu živého darcu na účely 

prenosu týchto tkanív či buniek, alebo na účely transplantácie orgánov do organizmu 

inej osoby možno len vtedy, ak sa predpokladá, že samotný odber vážne neohrozí 

zdravotný stav darcu; ak sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu; ak 

prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu; ak nemožno získať vhodný 

orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu; a taktiež ak nie je známy nijaký 

alternatívny liečebný, terapeutický postup s lepším alebo porovnateľným 

výsledkom. 

Darcom ľudských orgánov, tkanív a buniek z tela živého donora na účely 

prenosu týchto tkanív a buniek alebo na účely transplantácie orgánov do tela inej 

osoby, môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dala na odber 

písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Spôsobilosť na právne 

úkony vzniká v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti. Spôsobilosť fyzickej osoby 

vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, t.j. 

spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa 

nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa 

plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa 

nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za neplatné (§ 8 

Občianskeho zákonníka). 

Donorom ľudských orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu na účely ich 

prenosu alebo transplantácie ex vivo do tela inej osoby môže byť vo výnimočných 

prípadoch aj osoba nespôsobilá udeliť informovaný súhlas na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sa odber týka regeneratívneho 

tkaniva; ak nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý udeliť informovaný 

súhlas; ak je potenciálnym príjemcom brat darcu alebo sestra darcu; a ak má 

darcovstvo pre príjemcu život zachraňujúci potenciál. 
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Osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody nesmie byť 

darcom ľudských orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu na účely prenosu 

týchto tkanív alebo buniek alebo na účely transplantácie orgánov ex vivo do tela inej 

osoby – príjemcu. Zákonodarca však stanovil výnimku, podľa ktorej môže byť aj 

osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody vo výnimočných 

prípadoch darcom orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu, ak je príjemcom 

blízka osoba osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, a ak darcovstvo 

môže príjemcovi zachrániť život. Z dikcie ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka 

vyplýva, že blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel, 

manželka. Za osoby sebe navzájom blízke sa považujú aj iné osoby v pomere 

rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 

pociťovala ako vlastnú ujmu. 

Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene 

predpokladať úspešné ukončenie odberu ľudského orgánu a úspešné ukončenie 

transplantácie ex vivo. Konzílium transplantačného centra taktiež zváži, či možno 

predpokladať, že odber ľudských orgánov, tkanív a buniek z tela živého darcu vážne 

neohrozí zdravotný stav živého darcu, taktiež či sa predpokladá priamy liečebný 

prospech pre príjemcu, a či prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu, či 

nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu, a taktiež či 

nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným 

výsledkom. V prípade, že možno predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu 

živého darcu, odber nemožno uskutočniť, a to ani za predpokladu informovaného 

súhlasu samotného darcu v písomnej forme. 

Odber ľudských orgánov na účely transplantácie ex vivo do tela osoby priamo 

geneticky príbuznej s donorom sa môže vykonať len po schválení konzíliom 

transplantačného centra. Odber ľudských orgánov, tkanív alebo buniek na účely 

prenosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom alebo osoby geneticky 

nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto 

účely určí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
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Darcom krvi môže byť jedine osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia 

ako osemnásť rokov, ktorá udelila k odberu informovaný súhlas. Odber krvi na 

transfúziu a na prípravu transfúznych liekov možno teda vykonať jedine za 

predpokladu, že samotnému odberu predchádzal informovaný súhlas, ďalej ak sa 

pred odberom krvi vykonali všetky potrebné vyšetrenia darcu krvi, ak sa neohrozil 

zdravotný stav darcu krvi, a ak nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi. 

Nemožno tiež opomenúť, že darcom krvi nesmie byť osoba počas výkonu väzby 

alebo počas výkonu trestu odňatia slobody (§ 39 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v zmysle 

ustanovenia § 160 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ neoprávnene sebe 

alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo bunku. Objektom 

skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív 

a buniek ex mortuo je záujem na postmortálnej ochrane osoby pred neoprávneným 

zásahom. Páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, čiže ide o všeobecný 

subjekt. Na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje dolózne zavinenie zo strany 

páchateľa.  

V prípade kadaveróznych odberov sa na Slovensku uplatňuje model 

„prezumovaného súhlasu“, v zmysle ktorého sa predpokladá, že osoba po svojej 

smrti súhlasí s posmrtným odberom tkanív alebo orgánov určených na 

transplantáciu, pokiaľ počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie o nesúhlase 

s posmrtným odberom svojich kadaveróznych orgánov či tkanív. Pri odberoch 

ľudských orgánov a tkanív sa musia dodržiavať (rešpektovať) etické princípy 

zaobchádzania s mŕtvym ľudským telom a to tak, aby ani po smrti nebola znížená 

dôstojnosť mŕtveho darcu. Po vykonaní odberu sa vykoná rekonštrukcia tela 

mŕtveho darcu tak, aby sa čo najviac približovalo svojmu pôvodnému anatomickému 

vzhľadu, resp. aby sa čo najmenej odlišovalo od stavu pred odberom. Za 

rekonštrukciu tela zodpovedá vedúci odberového tímu. 

Odbery z tiel mŕtvych osôb (kadaverózne odbery) možno uskutočniť len 

v tom prípade, ak bola u mŕtveho darcu zistená smrť. Mŕtvym darcom s nebijúcim 

srdcom je darca orgánov, u ktorého bolo potvrdené zastavenie srdcovej a dýchacej 
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činnosti (kardio-pulmonálne zlyhanie). Mŕtvym darcom s bijúcim srdcom je darca 

orgánov, u ktorého bola potvrdená smrť mozgu, t.j. cerebrálna smrť. Mŕtvym 

darcom môže byť len osoba, u ktorej bola určená smrť podľa zákona o zdravotnej 

starostlivosti.  

Smrť je potrebné zisťovať v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy, 

t.j. v zmysle princípu de lege artis medicinae. Za mŕtveho sa považuje ten, u koho došlo 

k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Treba však poznamenať, že 

v okamihu zástavy srdcovej činnosti a dýchania nastáva klinická smrť, pričom ide 

o zvratný stav, kedy je možné vyhasnuté životné pochody za určitých priaznivých 

okolností ešte obnoviť, prípadne prostriedkami modernej medicíny po určitú dobu 

tieto vitálne pochody ľudského organizmu ešte umelo udržiavať. Osoba sa považuje 

za mŕtvu aj vtedy, ak došlo k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého 

mozgu, t.j. k cerebrálnej smrti. V prípade, že sa dýchacie funkcie a obehové funkcie 

osoby udržiavajú pomocou prístrojov, cerebrálnu smrť musí jednomyseľne potvrdiť 

konzílium. Konzílium je tvorené ošetrujúcim lekárom, neurológom 

a anestéziológom. Treba však zdôrazniť, že členom tohto konzília nesmie byť lekár 

transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať transplantáciu. Ošetrujúci lekár je 

povinný po určení smrti mozgu konzíliom upustiť od ďalšej resuscitácie okrem 

prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o 

mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely 

transplantácie ex mortuo. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný pred odobratím orgánov, 

tkanív a buniek z tela mŕtveho darcu overiť totožnosť, identitu mŕtvej osoby; zistiť 

v národnom transplantačnom registri Národnej transplantačnej organizácie, či osoba 

vyjadrila nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti; ďalej zistiť v 

zozname osôb Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či osoba 

neodmietla za svojho života pitvu; a taktiež získať bezodkladne také informácie od 

príbuzných mŕtveho darcu, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný stav príjemcu, ak je 

to možné. Z uvedeného možno zhrnúť, že z mŕtvych osôb sa môžu odobrať ľudské 

orgány, tkanivá alebo bunky iba za predpokladu, že mŕtvy počas svojho života 
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neurobil písomné vyhlásenie, že s takýmto závažným postmortálnym zásahom do 

svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy 

post mortem. Písomné vyhlásenie s osvedčeným podpisom, ktoré vyjadruje nesúhlas 

s posmrtným odberom orgánov, tkanív alebo buniek, sa zasiela do registra osôb, 

ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po 

svojej smrti. 

Národná transplantačná organizácia vedie národný transplantačný register. Z 

dikcie ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti vyplýva, že 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je zriaďovateľom Národnej 

transplantačnej organizácie, ktorá vedie národný transplantačný register, ktorého 

súčasťou sú čakacie listiny na transplantácie všetkých orgánov; register živých 

darcov; register ostatných darcov; ako aj register osôb, ktoré vyjadrili počas svojho 

života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti. Národná 

transplantačná organizácia vedie taktiež záznamy o činnosti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich odber a záznamy o činnosti 

transplantačných centier vrátane celkových počtov žijúcich a mŕtvych darcov, ako aj 

o typoch a počtoch odobratých ľudských orgánov, tkanív a buniek, 

transplantovaných ľudských orgánov, prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných 

ľudských orgánov, tkanív a buniek; koordinuje na vnútroštátnej úrovni činnosti 

súvisiace s výkonom transplantácií ľudských orgánov; spravuje transplantačný 

informačný systém; dohliada na výmeny ľudských orgánov s inými členskými štátmi 

Európskej únie a s tretími krajinami; vypracováva ročnú správu o svojich činnostiach 

a sprístupňuje ju verejnosti; vedie aktualizovaný zoznam poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti vykonávajúcich odber a aktualizovaný zoznam transplantačných 

centier a tkanivových zariadení.  Národná transplantačná organizácia je taktiež 

povinná vytvoriť systém vysledovateľnosti všetkých ľudských orgánov, ktoré boli 

odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu po 

príjemcu a naopak; je povinná zaviesť identifikačný systém darcov a príjemcov, 

ktorým bude možné identifikovať každé darcovstvo a každý ľudský orgán a 

príjemcu, ktorý s ním súvisí, a opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti 

údajov; ďalej vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s 
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celoslovenskou pôsobnosťou vyšetrujúceho ľudské leukocytárne antigény; udeľuje 

na základe žiadosti písomný súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia 

Slovenskej republiky, ak je cieľom vývozu prenos a nie je príjemca na území 

Slovenskej republiky; uchováva údaje pre plnú vysledovateľnosť najmenej tridsať 

rokov od darcovstva; a taktiež je povinná pri hlásení závažných nežiaducich reakcií a 

závažných nežiaducich udalostí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť 

ľudských orgánov a ktoré možno pripísať testovaniu, charakteristike, odberu, 

konzervácii a prevozu orgánov, ako aj akejkoľvek závažnej nežiaducej reakcii 

spozorovanej počas transplantácie alebo po nej, ktorá môže s týmito úkonmi súvisieť, 

postupovať koordinovane so systémom oznamovania hlásení závažných nežiaducich 

udalostí a závažných nežiaducich reakcií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť 

tkanív a buniek. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vedie zoznam osôb, ktoré 

počas života odmietli pitvu. Ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života 

osoby odmietli, nemožno ju vykonať. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, 

musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, 

vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie 

pitvy musí byť doručené Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý 

ho eviduje a uchováva desať rokov odo dňa úmrtia osoby. V prípade, že osoba za 

svojho života pitvu odmietla, možno ju napriek tomu vykonať pri podozrení, že 

mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie; pri podozrení na kontamináciu 

mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami; pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je 

zjavná; pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho o príčine smrti 

alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala; po odbere orgánov alebo tkanív od 

mŕtveho darcu; v prípadoch násilnej smrti; a taktiež z dôvodov ustanovených 

Trestným poriadkom č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Po 

odbere ľudských orgánov alebo tkanív, s výnimkou odberov očných rohoviek od 

mŕtveho darcu, sa vykoná pitva. Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k 

pitevnému protokolu. 
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Transplantáciu orgánu alebo prenos tkaniva alebo buniek do tela príjemcu 

možno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok. 

Podmienkou vykonania transplantácie orgánu alebo prenosu tkaniva alebo buniek je 

písomný informovaný súhlas príjemcu po predchádzajúcom poučení. Ošetrujúci 

lekár a lekár transplantačného centra posúdia zdravotnú spôsobilosť príjemcu. Treba 

dôrazne podotknúť, že výber príjemcu sa má riadiť výlučne medicínskym 

hľadiskom. 

Objektívna stránka  skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v zmysle 

ustanovenia § 159 ods. 2 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ 

neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu. Príslušné ustanovenie Trestného zákona 

chráni ľudské zdravie pred jeho poškodením neoprávneným vykonávaním 

sterilizácie či už muža alebo ženy. Primárnym objektom skutkovej podstaty 

trestného činu nezákonnej sterilizácie je zdravie človeka, a sekundárnym objektom 

sloboda rozhodovania človeka o svojej biologickej reprodukcii. Na naplnenie 

subjektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu sa vyžaduje dolózne 

zavinenie.  

Pod pojmom „sterilizácia“ si treba predstaviť odborný lekársky zákrok, 

ktorého cieľom je ireverzibilné zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo 

poškodenia pohlavných žliaz muža alebo ženy (t.j. bez odstránenia pohlavných žliaz 

ženy, t.j. vaječníkov (ovaria) alebo bez odstránenia pohlavných žliaz muža, t.j. 

semenníkov (testes)) s cieľom natrvalo dosiahnuť sterilitu u muža alebo ženy. Ide 

o také zabránenie plodnosti, pri ktorom sa neodstránia, resp. nepoškodia pohlavné 

žľazy osoby, t.j. neodstránenia sa alebo nepoškodia vaječníky (ovaria) u žien, resp. sa 

neodstránenia alebo nepoškodia semenníky (testes) u mužov. Sterilizáciu muža alebo 

sterilizáciu ženy možno vykonať iba na základe písomnej žiadosti a písomného 

informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na 

právne úkony alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej udeliť informovaný 

súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.  

Pri každej sterilizácii je potrebné dodržať štyri právne kroky na to, aby sme 

mohli hovoriť o legálne vykonanej sterilizácii, a síce musí byť podaná písomná 
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žiadosť o sterilizáciu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý sterilizáciu 

vykonáva; ďalej musí informovanému súhlasu predchádzať poučenie osoby plne 

spôsobilej na právne úkony, alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať 

informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti 

zákonného zástupcu; musí existovať informovaný súhlas v písomnej forme; a musí 

byť taktiež dodržaná 30-dňová lehota medzi podpísaním informovaného súhlasu 

a vykonaním sterilizácie. 

Ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a 

pôrodníctvo alebo ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

urológia je ten zdravotnícky pracovník, ktorý je povinný poskytnúť poučenie 

zrozumiteľne, podrobne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným 

časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a 

vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby (muža alebo ženy), ktorú má poučiť. 

Poučenie predchádzajúceho informovanému súhlasu musí obsahovať taktiež 

informácie o alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva, o 

možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k podaniu žiadosti o vykonanie 

sterilizácie, taktiež o medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom 

je nezvratné, ireverzibilné zabránenie plodnosti (t.j. trvalé zabránenie schopnosti 

oplodnenia), ako aj o možnom zlyhaní sterilizácie. 

Žiadosť o sterilizáciu sa podáva tomu poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy posudzuje a 

sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a 

pôrodníctvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so 

špecializáciou v špecializačnom odbore urológia (§ 40 ods. 4 zákona o zdravotnej 

starostlivosti).   

 

Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti 

Fundamentom trestného činu neoprávneného experimentu na človeku 

a klonovania ľudskej bytosti je ochrana človeka pred nezákonným biomedicínskym 
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výskumom, a taktiež ochrana prirodzeného genetického vývoja ľudského druhu so 

zachovaním práva človeka na jedinečnosť. V ustanovení § 161 Trestného zákona sú 

upravené celkom tri základné skutkové podstaty, a síce vykonávanie overovania 

nových medicínskych poznatkov bez povolenia napriek tomu, že je ním 

bezprostredne ohrozený život alebo ohrozené zdravie človeka, ak nejde o 

nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život; ďalej 

vykonávanie overovania nových medicínskych poznatkov bez povolenia, bez 

zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo vykonávanie na 

osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo  

vykonávanie na ľudskom plode alebo zárodku, alebo vykonávanie v rozpore s inými 

zákonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie; a taktiež 

vykonávanie akéhokoľvek zásahu s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek 

štádiu jej vývinu geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou, či už živou, alebo 

mŕtvou. 

Z dikcie ustanovenia § 161 ods. 1 Trestného zákona vyplýva, že objektívna 

stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v konaní, pri ktorom 

páchateľ pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na 

potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia 

overovanie nových medicínskych poznatkov napriek tomu, že je ním bezprostredne 

ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony spôsobilé 

zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život. Objektívna stránka môže spočívať 

taktiež v konaní, pri ktorom páchateľ pod zámienkou získania nových medicínskych 

poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv 

vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov bez zdravotnej 

indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na 

ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na 

ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými 

podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie. Uvedené trestnoprávne 

ustanovenia chránia ľudský život a zdravie, a taktiež i právo človeka na zachovanie 

telesnej integrity a osobnej slobody. Páchateľom tohto trestného činu môže byť 
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ktokoľvek, tzn., že ide o všeobecný subjekt. Na naplnenie subjektívnej stránky 

skutkovej podstaty tohto trestného činu sa vyžaduje dolózne zavinenie.  

Zákonné podmienky výkonu biomedicínskeho výskumu sú podrobne 

upravené v príslušných ustanoveniach zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

Zákonné podmienky výkonu klinického skúšania liečiv sú upravené v zákone č. 

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj „zákon 

o liekoch“). 

Biomedicínskym výskumom sa rozumie získavanie a overovanie nových 

biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej 

asistencie na človeku (§ 2 ods. 12 zákona o zdravotnej starostlivosti). Biomedicínsky 

výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, 

ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické 

alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume, t.j. zdravie 

účastníka biomedicínskeho výskumu (§ 26 zákona o zdravotnej starostlivosti). 

Informovaný súhlas v písomnej forme, ktorému musí predchádzať poučenie je 

povinnou podmienkou účasti na biomedicínskom výskume. Poučenie 

predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť zrozumiteľne, 

ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť 

pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému 

stavu osoby, ktorá sa má poučiť, pričom samotné poučenie predchádzajúce 

informovanému súhlasu musí zahŕňať informácie o možnosti účastníka výskumu 

kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu; informácie o 

účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom 

prínose tohto výskumu; informácie o podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a 

postupov spojených s účasťou na biomedicínskom výskume, najmä takých, ktoré 

opisujú záťaž a riziká, ktoré možno predpokladať; ďalej informácie o iných 

preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii; ako aj 
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informácie o opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo 

psychických reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka biomedicínskeho 

výskumu v súvislosti s týmto výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov 

biomedicínskeho výskumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu; informácie o 

opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov 

účastníka biomedicínskeho výskumu; informácie o opatreniach na zabezpečenie 

využitia informácií o zdravotnom stave účastníka biomedicínskeho výskumu 

získaných v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v záujme zlepšenia alebo 

zachovania jeho zdravia; informácie o opatreniach na zabezpečenie primeranej 

kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka biomedicínskeho výskumu v 

súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume; informácie o predpokladanom využití 

výsledkov, údajov alebo biologických materiálov získaných počas tohto výskumu 

vrátane ich uvažovaného komerčného využitia; informácie o stanovisku etickej 

komisie; a taktiež informácie o zdrojoch financovania biomedicínskeho výskumu. 

Samotné poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu musí obsahovať dátum 

jeho udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo podpis 

zákonného zástupcu účastníka biomedicínskeho výskumu. Biomedicínsky výskum 

možno vykonať len za predpokladu, že neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva 

a uvedený výskum je vedecky zdôvodnený a spĺňa všeobecne akceptované kritériá 

vedeckej kvality. Biomedicínsky výskum sa vykonáva vždy pod vedením 

kvalifikovaného výskumného pracovníka (zodpovedného riešiteľa biomedicínskeho 

výskumu) v súlade s príslušnými vedeckými a etickými princípmi. Je potrebné, aby 

sa biomedicínsky výskum vždy posúdil a schválil podľa príslušného právneho 

predpisu upravujúceho zákonné podmienky biomedicínskeho experimentu. 

Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu 

dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti a 

oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy a blaho účastníka výskumu 

musia mať vždy prednosť pred výhradnými záujmami vedy a spoločnosti.  

Biomedicínsky výskum schvaľuje po jeho preskúmaní a kladnom posúdení 

etickou komisiou buď poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak ide 

o biomedicínsky výskum realizovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 
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starostlivosti, alebo po preskúmaní a kladnom posúdení biomedicínskeho výskumu 

etickou komisiou ten samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má  

zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa bude biomedicínsky výskum realizovať, miesto 

prevádzkovania. Z dikcie ustanovenia § 26 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti 

vyplýva, že ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych 

zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, jeho posúdeniu a schváleniu 

predchádza jeho preskúmanie a posúdenie etickou komisiou zriadenou 

poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie 

je koordinujúcim pracoviskom tohto biomedicínskeho výskumu. V zmysle 

ustanovenia § 26 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti je potrebné konštatovať, že 

v prípade, ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách 

zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú 

na území viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie posudzuje a 

schvaľuje samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce 

pracovisko príslušného biomedicínskeho výskumu. 

Biomedicínsky výskum na základe zdravotnej indikácie je taký výskum, od 

ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka 

výskumu, pričom nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným 

prínosom.  

Biomedicínsky výskum bez zdravotnej indikácie je taký výskum, od ktorého 

sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka 

výskumu. Takýto výskum sa môže vykonať len za predpokladu, že riziko alebo 

záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné. 

Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na živom ľudskom plode alebo 

zárodku, osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody, osobe v ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá 

závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, a taktiež na cudzincovi. 

Pod klinickým skúšaním humánnych produktov a humánnych liekov sa 

rozumie každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú klinické 
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účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa 

preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok a ktorým sa zisťuje absorpcia, 

distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného skúšaného humánneho produktu 

alebo viacerých skúšaných humánnych produktov alebo skúšaných humánnych 

liekov s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť. Klinickým skúšaním sa hodnotí aj 

biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného humánneho produktu 

alebo skúšaného humánneho lieku. Do klinického skúšania sa zaradí účastník 

výskumu na základe jeho písomného informovaného súhlasu s účasťou na klinickom 

skúšaní. Informovaný súhlas účastníka musí byť vyjadrený dobrovoľne po 

dôkladnom poučení o cieli, význame, následkoch a rizikách klinického skúšania, na 

ktorom sa má zúčastniť, a po podpísaní informovaného súhlasu, ktorému 

predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas musí mať písomnú formu s uvedením 

dátumu podpísania a musí byť podpísaný účastníkom spôsobilým udeliť svoj súhlas. 

Ak ide o účastníka výskumu, ktorý nie je spôsobilý udeliť svoj súhlas, informovaný 

súhlas musí byť podpísaný jeho zákonným zástupcom. 

Objektívna stránka skutkovej podstaty uvedeného trestného činu vyplývajúca 

z ustanovenia § 161 ods. 2 Trestného zákona spočíva v akýchkoľvek zásahoch s 

cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývinu geneticky identickú 

s inou ľudskou bytosťou, či už živou, alebo mŕtvou. Protiprávne konanie páchateľa 

spočíva v klonovaní, teda v bezpohlavnom rozmnožovaní živých organizmov. 

Geneticky totožnou ľudskou bytosťou je taká bytosť, ktorá má taký istý súbor 

jadrových génov ako iná ľudská bytosť. Uvedené zákonné ustanovenie je vyjadrením 

základnej skutkovej podstaty, pričom chráni ľudskú dôstojnosť, ľudskú populáciu, 

a samozrejme človeka pred genetickými manipuláciami s jeho genofondom, s cieľom 

zabezpečiť prirodzený genetický vývoj ľudského druhu bez umelých zásahov. 

Objektom skutkovej podstaty tohto trestného činu je záujem na ochrane človeka pred 

rôznymi ilegálnymi genetickými manipuláciami s cieľom zachovať jedinečnosť 

každého jedného človeka. Zákrok, ktorého cieľom je modifikácia ľudského genómu, 

sa môže vykonať len na preventívne, diagnostické alebo terapeutické účely a len do 

tej miery, aby sa neporušila zárodočná bunková línia. Z uvedeného zákonného 

ustanovenia teda vyplýva, že akékoľvek zásahy, ktorých cieľom je vytvorenie 
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ľudskej bytosti v ktoromkoľvek štádiu jej vývinu (t.j. od momentu splynutia mužskej 

spermie so ženským vajíčkom v zygotu), ktorá by bola geneticky totožná s inou 

ľudskou bytosťou, či už žijúcou, alebo mŕtvou, sú zakázané a spojené 

s trestnoprávnymi následkami. Na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje 

dolózne zavinenie.  

Poškodenie zdravia 

Primárnym objektom skutkovej podstaty trestného činu poškodenia zdravia je 

záujem spoločnosti na ochrane života a zdravia človeka a sekundárnym objektom 

záujem na riadnom, zdravotníckymi pracovníkmi, resp. odborníkmi v zdravotníctve 

vykonávanom liečení ľudí v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom 

predĺženia života pacienta, zvýšenia kvality života pacienta, a samozrejme 

v neposlednom rade i s cieľom zdravého vývoja budúcich generácií. Objektívna 

stránka skutkovej podstaty trestného činu poškodenia zdravia spočíva v konaní, pri 

ktorom subjekt zodpovednosti vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú 

odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka 

v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo 

liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných 

zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti, bezprostredne ohrozí život iného, 

inému ublíži na zdraví, alebo uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný 

úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a 

takým úkonom ohrozí jeho zdravie. Na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej 

podstaty trestného činu poškodenia zdravia postačí i kulpózne zavinenie zo strany 

páchateľa tohto trestného činu. Nemožno opomenúť, že trestný čin poškodenia 

zdravia je ohrozovacím trestným činom, čo znamená, že pri spáchaní tohto trestného 

činu zo strany trestne zodpovedného páchateľa nemusí vôbec dôjsť k faktickej ujme 

na živote alebo k faktickej ujme na zdraví obete, úplne totiž postačí, že život 

a zdravie poškodeného budú neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom 

zo strany páchateľa čo i len ohrozené. 
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Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby je život a zdravie človeka, ktoré sú príslušnými ustanoveniami 

Trestného zákona chránené pred nebezpečenstvom zavlečenia alebo rozšírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto 

trestného činu spočíva v konaní, pri ktorom páchateľ ako subjekt zodpovednosti 

spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby. Subjekt skutkovej podstaty trestného činu šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je všeobecný, tzn., že ním môže byť 

ktokoľvek.  

Na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu sa 

v zmysle ustanovenia § 163 Trestného zákona vyžaduje dolózne zavinenie zo strany 

subjektu zodpovednosti. V zmysle ustanovenia § 164 Trestného zákona sa na 

naplnenie subjektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu vyžaduje 

kulpózne zavinenie.  

Pri výklade trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je 

dôležité rozlišovať medzi pojmami „zavlečenie“ nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby a „rozšírenie“ nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. „Zavlečením“ 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby sa rozumie vyvolanie nebezpečenstva 

nákazlivej ľudskej choroby v miestach, kde sa konkrétne ochorenie ešte nevyskytuje 

v podobe epidémie. Pod pojmom „rozšírenie“ nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva nákazlivej ľudskej choroby v miestach, 

kde sa už toto ochorenie vyskytuje v epidemickej podobe.  

Nákazlivými ľudskými chorobami sa rozumejú napríklad amébová úplavica – 

amoebiasis, besnota, botulizmus, brucelóza, čierny kašeľ, hemorhagické horúčky 

(epidemická hemorhagická horúčka – nephrosonephritis haemorrhagica, iné 

hemorhagické horúčky vrátane horúčky vyvolanej vírusom marburg a ebola), 

horúčka lassa, cholera ázijská, legionelóza, meningokoková meningitída, mor – 

pestis, kiahne – variola vera, ornitóza a psitakóza, otravy a nákazy infekčného 
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pôvodu šírené potravinami a vodou, paratýfy (A, B, C), plynatá sneť, prenosná 

detská obrna – poliomyelitis anterior acuta, salmonelózy, slezinná sneť – antrax, 

sopľavka – malleus, šarlach, tetanus, trachóm, trichinóza, trichofýcia všetkých 

druhov, tuberkulóza pľúcna a mimopľúcna, tularémia, týfus brušný – typhus 

abdominalis, týfus škvrnitý – typhus exanthematicus, úplavica bacilárna – 

dysentéria, vírusový zápal pečene (hepatitída) typu A, hepatitída typu B, hepatitída 

typu C, hepatitída typu D a hepatitída typu E, záškrt – diphteria, žltá zimnica – febris 

flava.  

Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie 

 Fundamentom trestného činu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie 

je ochrana ľudského života a zdravia pred ohrozením alebo infikovaním vírusom 

ľudskej imunodeficiencie. Trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej 

imunodeficiencie je ohrozovacím trestným činom, čo znamená, že s trestnoprávnymi 

následkami je spojené už i samotné vydanie poškodeného do nebezpečenstva nákazy 

vírusom ľudskej imunodeficiencie, t.j. samotné ohrozenie ľudského zdravia, pričom 

k samotnému infikovaniu obete vírusom ľudskej imunodeficiencie ani nemusí dôjsť. 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania vírusom ľudskej 

imunodeficiencie je záujem spoločnosti na ochrane zdravia človeka pred infikovaním 

vírusom ľudskej imunodeficiencie. Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto 

trestného činu spočíva v konaní, pri ktorom páchateľ vydá iného človeka, svoju obeť 

do nebezpečenstva nákazy, infikovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. Subjekt 

skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie je 

všeobecný, tzn., že ním môže byť ktokoľvek.  

Z dikcie ustanovenia § 165 Trestného zákona vyplýva, že na naplnenie 

subjektívnej stránky sa vyžaduje dolózne zavinenie. Podľa § 166 Trestného zákona sa 

na naplnenie subjektívnej stránky vyžaduje kulpózne zavinenie zo strany páchateľa 

ako subjektu zodpovednosti. Vydať človeka do nebezpečenstva nákazy vírusom 

ľudskej imunodeficiencie možno tak pohlavnou formou pri súloži, ako aj 

nepohlavnou formou, napríklad použitím nesterilnej ihly, nesterilnej striekačky pri 

odbere krvi zdravotníckym pracovníkom, použitím nesterilného odberového setu, či 
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infikovaním pri krvnej transfúzii a pod. Tento trestný čin môže spáchať zdravotnícky 

pracovník taktiež vtedy, keď by podal transfúziu krvi pacientovi bez toho, aby sa 

táto krv predtým podrobila laboratórnemu vyšetreniu na prítomnosť, resp. na 

neprítomnosť vírusu ľudskej imunodeficiencie. Zdravotnícki pracovníci zohrávajú 

v tomto procese poskytovania zdravotnej starostlivosti veľmi dôležitú úlohu pri 

prevencii, a to najmä pri vyhľadávaní infikovaných jedincov medzi darcami krvi, 

darcami orgánov a tkanív, darcami spermy, prípadne medzi darkyňami materského 

mlieka. Je nevyhnutné dbať na zvýšenú pozornosť pri samotnom výkone 

jednotlivých vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických a preventívnych 

medicínskych úkonov, aby nedochádzalo k ohrozeniu pacienta týmto vírusom zo 

strany zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Ohrozovanie pohlavnou chorobou 

Fundamentom trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou je ochrana 

ľudského života a zdravia pred ohrozením alebo infikovaním pohlavnou chorobou. 

Trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou je ohrozovacím trestným činom, čo 

znamená, že na naplnenie obligatórnych znakov skutkovej podstaty tohto trestného 

činu postačí už i samotné vydanie človeka ako obete trestného činu do 

nebezpečenstva pohlavnej nákazy zo strany trestne zodpovedného páchateľa.  

Objektom skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania pohlavnou 

chorobou je záujem spoločnosti na ochrane ľudského zdravia pred ohrozením 

pohlavnou nákazou. Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu 

spočíva vo vydaní iného človeka do nebezpečenstva pohlavnej nákazy. Subjekt 

skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou je všeobecný, 

tzn., že ním môže byť ktokoľvek. Na naplnenie subjektívnej stránky skutkovej 

podstaty tohto trestného činu postačí kulpózne zavinenie, resp. možno ho spáchať 

tak dolóznym, ako aj kulpóznym konaním.  

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania zdravia závadnými 

potravinami a inými predmetmi je záujem spoločnosti na ochrane ľudského zdravia 

pred potravinami a inými predmetmi, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel 
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je pre zdravie človeka nebezpečné. Objektívna stránka skutkovej podstaty 

uvedeného trestného činu spočíva  v konaní, pri ktorom páchateľ predáva, vyrába 

alebo zadovažuje sebe alebo inému závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých 

požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie. Subjekt 

skutkovej podstaty tohto trestného činu je všeobecný, čo znamená, že ním môže byť 

ktokoľvek. 

Na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje v zmysle ustanovenia § 168 

Trestného zákona dolózne zavinenie zo strany trestne zodpovedného páchateľa 

tohto trestného činu. Podľa ustanovenia § 169 Trestného zákona sa na naplnenie 

subjektívnej stránky vyžaduje kulpózne zavinenie. Z uvedeného vyplýva, že tento 

trestný čin možno spáchať obidvomi formami zavinenia, t.j. tak dolóznym, ako aj 

kulpóznym konaním zo strany páchateľa.  

Pri analýze trestného činu ohrozovania zdravia závadnými potravinami 

a inými predmetmi je potrebné zadefinovať kľúčové pojmy, t.j. pojem „potraviny“ 

a pojem „iné predmety“. Potravinami sa rozumejú látky alebo výrobky, ktoré sú 

spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú 

spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, 

vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne 

pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok 

určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane 

dietetických potravín na osobitné medicínske účely. Inými predmetmi treba 

rozumieť veci slúžiace na uspokojovanie ľudských potrieb, napr. kozmetické 

produkty, šatstvo, obuv, hračky, športové potreby, dopravné prostriedky a pod.  

Nakoľko ide o ohrozovací trestný čin, úplne postačí už i samotné ohrozenie 

ľudského zdravia či už závadnými potravinami alebo inými predmetmi, ktorých 

požitie či použitie je pre ľudské zdravie nebezpečné. Z uvedeného teda jasne 

vyplýva, že na dokonanie spomínaného trestného činu sa nevyžaduje, aby páchateľ, 

ktorý má na predaj závadné potraviny alebo iné predmety, tieto skutočne aj predal. 
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Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami 

a potrebami 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania zdravia 

nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami je záujem 

spoločnosti na ochrane ľudského zdravia pred nepovolenými liečivami, 

zdravotníckymi pomôckami a potrebami. Objektívna stránka skutkovej podstaty 

uvedeného trestného činu spočíva v spôsobení alebo zvýšení nebezpečenstva 

ohrozenia zdravia ľudí tým, že sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpíšu, 

vydajú, predajú alebo podajú liečivá, ktoré nie sú zaradené do Európskeho liekopisu; 

alebo sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpíšu lieky, ktoré nie sú 

registrované podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj „zákon o liekoch“); alebo sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

predpíšu lieky, ktorých požívanie nepovolil Štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo 

zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným 

právnym predpisom. Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 

ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami 

a potrebami môže taktiež spočívať vo vykonávaní klinického skúšania liečiv, liekov 

alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym 

predpisom (v rozpore so zákonom o liekoch), alebo v zaobchádzaní s liekmi alebo so 

zdravotníckymi pomôckami bez povolenia. Subjekt skutkovej podstaty tohto 

trestného činu je všeobecný. Z hľadiska subjektívnej stránky skutkovej podstaty 

uvedeného trestného činu postačí kulpózne zavinenie. 

Pod slovným spojením „zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami“ treba rozumieť výrobu liekov, prípravu transfúznych liekov, prípravu 

liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu liekov a samozrejme aj poskytovanie 

lekárenskej zdravotnej starostlivosti (§ 2 zákona o liekoch). Každé zaobchádzanie s 

liekmi a so zdravotníckymi pomôckami iným spôsobom, ako to ustanovuje zákon 

o liekoch možno považovať za nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so 

zdravotníckymi pomôckami. 



81 
 

Liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú 

upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred 

chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie 

fyziologických funkcií (§ 2 zákona o liekoch). Pre účely zákona o liekoch rozumieme 

liečivom chemicky jednotnú alebo nejednotnú látka ľudského, rastlinného, 

živočíšneho alebo chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku 

využiteľného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb 

alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Pod slovným spojením 

„zdravotnícka pomôcka“ treba rozumieť nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový 

program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii 

určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné 

účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného 

postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo 

fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal 

farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani 

metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami. Za 

zdravotnícku pomôcku možno taktiež považovať aj príslušenstvo zdravotníckej 

pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou 

pomôckou. Európskym liekopisom sa rozumie súbor technických požiadaviek na 

prípravu, výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekových 

foriem a na hodnotenie ich kvality, aby sa zabezpečila ochrana a bezpečnosť 

pacientov pri užívaní liekov a liečiv, a taktiež aby sa zabezpečila ochrana 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí s liekmi a liečivami prichádzajú pri výkone 

svojho povolania do kontaktu. Európsky liekopis sa pripravuje v súlade s 

Dohovorom o vypracovaní Európskeho liekopisu Rady Európy, pričom signatári 

tohto medzinárodného právneho dokumentu prijali opatrenia potrebné na 

zabezpečenie toho, aby sa jednotlivé články tohto dohovoru stali platnými právnymi 

normami na území štátov, ktoré sú jeho zmluvnými stranami. 

Pri výklade trestného činu ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, 

zdravotníckymi pomôckami a potrebami je potrebné sa aspoň stručne zmieniť 

o významnom orgáne štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových 
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prekurzorov, ktorým je Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Z dikcie ustanovenia § 129 

o liekoch vyplýva, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv, okrem ďalších svojich 

právomocí, povinností, kompetencií a úloh, najmä vykonáva štátny dozor na úseku 

humánnej farmácie a drogových prekurzorov, tiež vykonáva inšpekčnú činnosť a 

kontrolu činnosti držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi 

pomôckami; ďalej vykonáva laboratórnu kontrolu liečiv, pomocných látok a 

humánnych liekov; taktiež schvaľuje laboratóriá na kontrolu liečiv, pomocných látok 

a humánnych liekov; prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá za ne 

subjektom zodpovednosti pokuty; vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych 

liekov; vydáva povolenia na klinické skúšanie humánneho lieku a zdravotníckej 

pomôcky a dohliada nad jeho vykonávaním; a taktiež vydáva osvedčenie o 

dodržiavaní požiadaviek správnej výrobnej praxe, osvedčenie o dodržiavaní 

požiadaviek správnej veľkodistribučnej praxe a osvedčenie o splnení požiadaviek 

uvedených v Európskom liekopise; vykonáva dohľad nad humánnymi liekmi, 

zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o nežiaducich účinkoch humánnych liekov 

vrátane krvi, zložiek z krvi, transfúznych liekov, skúšaných produktov a skúšaných 

humánnych liekov; vykonáva štátny dohľad nad trhom so zdravotníckymi 

pomôckami; zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených nehodách, poruchách 

a zlyhaniach zdravotníckych pomôcok; vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych 

pomôcok a databázu zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej 

republike; nariaďuje pozastavenie výdaja humánneho lieku alebo zdravotníckej 

pomôcky alebo stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu 

alebo z prevádzky a navrhuje pozastavenie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie 

na zaobchádzanie s liekmi; vykonáva dozor nad reklamou humánnych liekov; 

vykonáva inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej praxe 

individuálnej prípravy liekov na inovatívnu liečbu, správnej praxe prípravy 

transfúznych liekov, správnej klinickej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a 

správnej lekárenskej praxe; vykonáva inšpekciu dodržiavania ustanovení 

Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave 

hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov; ďalej sa 

podieľa na vypracovaní Európskeho liekopisu a vypracúva Slovenský farmaceutický 
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kódex; vedie zoznam registrovaných humánnych liekov a zoznam registrovaných a 

evidovaných zdravotníckych pomôcok; a taktiež vykonáva mnohé ďalšie úlohy 

v rámci svojich kompetencií a oprávnení.  

Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 

ich držanie a obchodovanie s nimi 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby omamných 

a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi 

je záujem spoločnosti na ochrane ľudského života a zdravia pred škodlivými 

účinkami omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov.  

Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v zmysle 

ustanovenia § 171 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ neoprávnene 

prechováva omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor pre vlastnú 

potrebu. Objektívna stránka môže v zmysle ustanovenia § 172 Trestného zákona 

spočívať taktiež v neoprávnenej výrobe, v neoprávnenom dovoze, vývoze, prevoze 

alebo v prepravení, kúpe, predaji, vo výmene, v zadovážení, alebo v prechovávaní 

po akúkoľvek dobu, omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora 

alebo v sprostredkovaní takejto činnosti. 

Objektívna stránka spočíva v zmysle ustanovenia § 173 Trestného zákona vo 

vyrobení, sebe alebo inému zadovážení alebo prechovávaní predmetu určeného na 

nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora.  

Na naplnenie subjektívnej stránky jednotlivých skutkových tohto trestného 

činu sa vyžaduje dolózne zavinenie zo strany páchateľa, pričom subjekt je 

všeobecný, tzn., že ním môže byť ktokoľvek, t.j. ktorákoľvek trestne zodpovedná 

fyzická osoba. 

V prípade, že páchateľ neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú 

látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa miernejšie, ako keby 

s ňou obchodoval a ďalej takúto látku distribuoval. Uvedená skutková podstata 

obsiahnutá v ustanovení § 171 Trestného zákona je privilegovanou skutkovou 

podstatou k ďalšej skutkovej podstate obsiahnutej v nasledujúcom zákonnom 
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ustanovení, pretože páchateľ sa postihne miernejšie, ak má omamnú látku, 

psychotropnú látku, jed alebo prekurzor len pre vlastnú potrebu. Prechovávanie 

omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu 

znamená neoprávnenú držbu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo 

prekurzora akýkoľvek čas v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle 

jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. Prechovávanie omamnej 

látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo väčšom 

množstve znamená neoprávnenú držbu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu 

alebo prekurzora akýkoľvek čas v množstve, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku 

obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. 

Omamnými látkami sa rozumejú látky vyvolávajúce návyk, psychickú a 

fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými 

zdravotnými a psycho-sociálnymi následkami. Pod psychotropnými látkami 

rozumieme látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny 

nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psycho-sociálnymi následkami. 

Jedom sa rozumie toxická látka, ktorá môže spôsobiť poruchy funkcie ľudského 

organizmu v prípade, že sa dostane do organizmu v dostatočnom množstve, 

v mnohých prípadoch vážne a ireverzibilné poškodenie biologických funkcií 

ľudského organizmu a v niektorých prípadoch až smrteľný škodlivý následok. 

Prekurzor je látka, ktorú možno použiť na výrobu návykových látok.  

Podávanie anabolických látok 

Objektom skutkovej podstaty trestného činu podávania anabolických látok je 

záujem spoločnosti na ochrane zdravého telesného a duševného rozvoja osôb 

mladších ako osemnásť rokov, ako aj spoločenský záujem na ochrane pred 

neoprávneným podávaním anabolických látok športovcom. Na naplnenie skutkovej 

podstaty tohto trestného činu musí ísť o podanie anabolík alebo iných prostriedkov 

s anabolickým účinkom na iný ako terapeutický účel. 

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu podávania anabolických 

látok je charakterizovaná neoprávneným podávaním anabolických látok alebo iných 

obdobných prostriedkov s anabolickým účinkom na iný ako terapeutický - liečebný 
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účel vo väčšom množstve osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo opakovaným (ak 

bol páchateľ v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za 

obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý) podávaním 

anabolických látok alebo iných obdobných prostriedkov s anabolickým účinkom na 

iný ako terapeutický (liečebný) účel osobe mladšej ako osemnásť rokov. Objektívna 

stránka môže taktiež spočívať v neoprávnenom podávaní anabolických látok alebo 

iných obdobných prostriedkov s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel vo 

väčšom množstve osobe zúčastňujúcej sa organizovanej športovej činnosti, alebo 

v opakovanom (ak bol páchateľ v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch 

odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 

postihnutý) podávaní anabolických látok alebo iných obdobných prostriedkov 

s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel osobe zúčastňujúcej sa 

organizovanej športovej činnosti. Z uvedeného teda jasne vyplýva, že príslušné 

zákonné ustanovenie pozostáva z dvoch základných skutkových podstát. Keďže je 

subjekt všeobecný, môže tento trestný čin spáchať ktokoľvek.  

Anaboliká sú látky podporujúce anabolizmus (súčasť metabolizmu 

spočívajúci vo vytváraní zložitejších a väčších molekúl, resp. v ukladaní látok do 

zásoby, ukladaní energie do zásoby, v raste svalov a pod.). Prirodzenými 

anabolikami sú predovšetkým androgény, t.j. mužské pohlavné hormóny, od 

ktorých sú odvodené aj synteticky vyrábané anabolické steroidy zneužívané najmä 

v športe. Anabolické androgénne steroidy sú syntetické deriváty hormónu 

testosterón. Androgénne anabolické steroidy majú anabolický účinok, t.j. podporujú 

rast svalov a majú taktiež androgénny účinok, t.j. podporujú rozvoj mužských 

pohlavných znakov. Androgénne anabolické steroidy delíme na exogénne 

a endogénne. Exogénne sú také anabolické steroidy, ktoré ľudský organizmus 

nedokáže produkovať prirodzeným spôsobom. Naproti tomu endogénne anabolické 

steroidy si ľudský organizmus dokáže vyprodukovať prirodzeným spôsobom. 

Medzi exogénne anabolické androgénne steroidy zaraďujeme l-androstendiol; 1-

androsténdión; bolandiol; bolasterón; boldenón; boldión; calusterón; clostebol; 

danazol; dehydrochlormetyltestosterón; desoxymetyltestosterón; drostanolón; 

etylestrenol; fluoxymesterón; formebolón; furazabol; gestrinón; 4-
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hydroxytestosterón; mestanolón; mesterolón; metenolón; metandienón; metandriol; 

metasterón; metyldienolón; metyl-l-testosterón; metylnortestosterón; metyltrienolón; 

metyltestosterón; mibolerón; nandrolón; 19-norandrosténdión; norboletón; 

norclostebol; noretandrolón; oxabolón; oxandrolón; oxymesterón; oxymetolón; 

prostanozol; quinbolón; stanozolol; stenbolón; l-testosterón; tetrahydrogestrinón; 

trenbolón a iné látky s podobnou chemickou štruktúrou alebo podobnými 

biologickými účinkami. Medzi endogénne anabolické androgénne steroidy patria 

androsténdiol; androsténdión; dihydrotestosterón; prasterón; testosterón a ďalšie 

metabolity a izoméry. 

Pojem podávanie anabolickej látky „vo väčšom množstve“ treba hodnotiť 

najmä z hľadiska veku a vyspelosti osoby mladšej ako osemnásť rokov, ako aj 

z hľadiska množstva a sily podanej anabolickej látky, doby podávania tejto látky, 

vplyvu na výkonnosť osoby pri organizovanej športovej činnosti, ako aj z hľadiska 

škodlivosti a patologických účinkov a dôsledkov na ľudský organizmus. 

Subjektívnu stránku charakterizuje úmyselné zavinenie, tzn., že na spáchanie 

tohto trestného činu sa vyžaduje úmyselné konanie páchateľa, ktorý poškodenému 

podá anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako 

terapeutický účel. Okolnosť, že anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým 

účinkom boli poškodenému podávané s jeho vedomím, alebo dokonca so súhlasom 

poškodeného, nie je z hľadiska viny páchateľa významná. 

Neposkytnutie pomoci 

Objektom jednotlivých skutkových podstát trestného činu neposkytnutia 

pomoci je záujem spoločnosti na ochrane života a zdravia človeka. Na naplnenie 

subjektívnej stránky sa vyžaduje dolózne zavinenie zo strany páchateľa tohto 

trestného činu.  

Objektívna stránka môže spočívať v neposkytnutí potrebnej pomoci osobe, 

ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, hoci tak 

páchateľ môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. V uvedenom 

prípade je subjekt všeobecný, tzn., že takýto trestný čin môže spáchať ktorákoľvek 
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fyzická osoba spĺňajúca podmienky trestnej zodpovednosti. Povinnosť poskytnúť 

potrebnú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo sa u nej prejavujú 

príznaky vážnej poruchy zdravia, má teda každý, kto môže takúto pomoc poskytnúť 

bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. Kto spôsobil svojím predchádzajúcim 

konaním nebezpečenstvo smrti alebo vážnej poruchy zdravia, má osobitnú 

povinnosť odstrániť toto nebezpečenstvo a nezodpovedá za trestný čin 

neposkytnutia pomoci, ale za zavinený škodlivý následok, ktorý z nebezpečenstva 

vznikol (R 52/1981). 

Objektívna stránka môže spočívať aj v neposkytnutí pomoci osobe, ktorá je v 

nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, hoci je páchateľ 

podľa povahy svojho zamestnania, resp. podľa povahy svojho (napr. 

zdravotníckeho) povolania povinný takú pomoc poskytnúť. V uvedenej skutkovej 

podstate ide o páchateľa, ktorý je špeciálnym subjektom, a teda povinnosť poskytnúť 

potrebnú pomoc má každý, kto je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú 

pomoc poskytnúť, a to bez ohľadu na to, že by sa poskytnutím potrebnej pomoci 

mohol sám vystaviť nebezpečenstvu alebo iného takémuto nebezpečenstvu vystaviť. 

Pôjde najmä o lekárov, ďalších zdravotníckych pracovníkov, zdravotné sestry, 

príslušníkov polície, hasičov, plavčíkov, a pod. Trestný čin teda môže spáchať iba 

osoba, ktorá je podľa povahy svojho zamestnania povinná poskytnúť potrebnú 

pomoc (napr. prvú pomoc a pod.).  

Lekár nemôže odmietnuť pomoc, keď sám zraneného nevidel, s odôvodnením, 

že považuje svoj zákrok za zbytočný (R 68/1952). Ak lekár alebo zdravotná sestra pri 

výkone služby neposkytnú osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí 

príznaky ťažkej ujmy na zdraví, potrebnú pomoc, dopustia sa trestného činu 

neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 Trestného zákona, a to len za predpokladu, 

že nevznikli žiadne poruchové škodlivé následky na živote alebo zdraví 

poškodeného. Ak však vznikli poruchové škodlivé následky na živote alebo zdraví 

poškodeného pacienta, budú títo zdravotnícki pracovníci trestne zodpovední 

v zmysle nasledovných ustanovení Trestného zákona, a to konkrétne § 144 (trestný 

čin úkladnej vraždy), § 145 (trestný čin vraždy), § 147 a § 148 (trestný čin zabitia), § 
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149 (trestný čin usmrtenia), a v neposlednom rade i § 155 až § 158 (trestné činy 

ublíženia na zdraví). Na základe predošlej analýzy možno zhrnúť, že v zmysle 

ustanovenia § 177 ods. 2 Trestného zákona ide o neposkytnutie pomoci lekárom 

alebo (iným) zdravotníckym pracovníkom, resp. iným odborníkom v oblasti 

zdravotníctva, pričom povinnosť týchto osôb poskytnúť odbornú zdravotnícku 

pomoc vyplýva už z povahy výkonu ich zdravotníckeho povolania. V zmysle 

ustanovenia § 177 ods. 2 Trestného zákona, povinnosť poskytnúť potrebnú pomoc 

má každý, kto je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, 

a to bez ohľadu na to, že by sa poskytnutím potrebnej pomoci mohol sám vystaviť 

nebezpečenstvu alebo iného takémuto nebezpečenstvu vystaviť. Z dikcie 

ustanovenia § 80 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vyplýva, že zdravotnícky pracovník je povinný poskytovať bez meškania 

prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo 

ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu 

odbornú zdravotnú starostlivosť. 

 

Trestné činy proti životnému prostrediu 

Trestné činy proti životnému prostrediu sú zaradené do šiestej hlavy druhého 

dielu osobitnej časti Trestného zákona. Objektom skutkových podstát týchto 

trestných činov je záujem spoločnosti na ochrane životného prostredia ako 

nevyhnutne významného základného životného priestoru pre ľudí, zvieratá, rastliny 

a ďalšie organizmy. Ochrana životného prostredia je významným predpokladom 

ďalšej existencie ľudí, živočíchov, rastlín a iných organizmov s cieľom ďalšieho 

vývoja, trvalo udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy v prírode. Objektívna 

stránka jednotlivých skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu 

spočíva v rôznych neoprávnených zásahoch do životného prostredia. 
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Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín 

 Trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín je upravený 

v ustanoveniach § 307 a § 308 Trestného zákona. Objektom skutkovej podstaty tohto 

trestného činu je v zmysle ustanovenia § 307 Trestného zákona záujem spoločnosti na 

ochrane domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat pred nákazlivými 

chorobami zvierat. Objektom skutkovej podstaty tohto trestného činu je v zmysle 

ustanovenia § 308 Trestného zákona záujem spoločnosti na ochrane úžitkových 

rastlín pred nákazlivými chorobami rastlín. Objektívna stránka spočíva v zmysle 

ustanovenia § 307 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ spôsobí 

nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo 

hospodársky dôležitých zvierat. Objektívna stránka spočíva v zmysle ustanovenia § 

308 Trestného zákona v konaní, pri ktorom páchateľ spôsobí nebezpečenstvo 

zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby rastlín alebo škodcu úžitkových 

rastlín. Keďže je subjekt skutkových podstát uvedeného trestného činu všeobecný, 

môže ním byť ktokoľvek. Na naplnenie subjektívnej stránky postačí aj kulpózne 

zavinenie, pričom sú možné obe formy zavinenia, t.j. tak dolózne, ako aj kulpózne 

zavinenie.  

 Zavlečením choroby sa rozumie vyvolanie nebezpečenstva nákazlivej choroby 

zvierat alebo rastlín v miestach, kde sa dané ochorenie vôbec nevyskytuje, resp. 

nemá charakter epidemickej povahy. Rozšírením choroby treba rozumieť zvýšenie 

nebezpečenstva takéhoto ochorenia v miestach, kde sa už vyskytuje v epidemickej 

podobe. 

Únik organizmov 

 Trestný čin úniku organizmov je upravený v ustanovení § 309 Trestného 

zákona. Objektom skutkovej podstaty trestného činu úniku organizmov je záujem 

spoločnosti na ochrane životného prostredia a na ochrane života a zdravia ľudí pred 

únikom geneticky modifikovaných organizmov. Objektívna stránka skutkovej 

podstaty tohto trestného činu spočíva v tom, že páchateľ v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií spôsobí únik 

geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí 
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zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktoré 

môžu ohroziť ľudí alebo životné prostredie. Keďže je subjekt skutkovej podstaty 

uvedeného trestného činu všeobecný, môže ním byť ktokoľvek, t.j. ktorákoľvek 

trestne zodpovedná fyzická osoba. Na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje 

dolózne zavinenie. 

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj 

„zákon o používaní GT a GMO“) upravuje práva a povinnosti používateľov pri 

používaní genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a 

geneticky modifikovaných mikroorganizmov a pôsobnosť orgánov štátnej správy.  

Pod pojmom „genetické technológie“ treba rozumieť činnosti genetického 

inžinierstva a modernej biotechnológie, ktorými sa vytvárajú a používajú živé 

geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy, 

pričom obsahom genetickej technológie je použitie génovej metódy a génovej 

techniky na genóme živého organizmu a mikroorganizmu.  

Génovými metódami a génovými technikami sa rozumejú konkrétne cielené 

metódy a techniky, ktorými sa použitím nosiča vnáša genetický materiál jedného 

organizmu alebo mikroorganizmu (darca) do genetického materiálu iného 

organizmu alebo mikroorganizmu (príjemca) alebo odníma alebo mení časť 

prirodzeného genetického materiálu organizmu alebo mikroorganizmu a ktorých 

výsledkom je geneticky modifikovaný organizmus alebo geneticky modifikovaný 

mikroorganizmus.  

Génovými technikami sú techniky rekombinantnej nukleovej kyseliny vrátane 

tvorby nových kombinácií genetického materiálu vkladaním molekúl nukleovej 

kyseliny vytvorených mimo organizmu do vírusu, bakteriálneho plazmidu alebo 

iného systému nosiča a ich vnesenie do príjemcu, v ktorom sa prirodzene 

nevyskytujú, ale v ktorom sú schopné kontinuálne sa množiť; techniky, ktorými sa 

priamo zavádza do príjemcu dedičný materiál pripravený mimo neho vrátane 

mikroinjektovania, makroinjektovania, mikrokapsulácie a iných invazívnych techník; 
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ako aj fúzie buniek vrátane fúzie protoplastov a hybridizačné techniky, ktorými sa 

tvoria živé bunky s novými kombináciami dedičného genetického materiálu fúziou 

dvoch alebo viacerých buniek taxonomicky pochádzajúcich z rôznych čeľadí a ktoré 

sa prirodzene nevyskytujú (§ 3 zákona o používaní GT a GMO).  

Pod pojmom „geneticky modifikovaný organizmus“ treba rozumieť taký 

organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene 

pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje. Geneticky 

modifikovaný mikroorganizmus je mikroorganizmus, ktorého genetický materiál bol 

zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej 

rekombinácii nevyskytuje. Organizmus je biologický jedinec schopný rozmnožovať 

sa alebo inak odovzdávať genetický materiál. Na účely tohto zákona sa za 

organizmus nepovažuje ľudský organizmus. Mikroorganizmus je bunkový jedinec 

alebo nebunkový jedinec schopný množiť sa a odovzdávať genetický materiál 

vrátane vírusov, viroidov, živočíšnych buniek a buniek rastlinných kultúr. 

Genetickým materiálom je deoxyribonukleová kyselina – DNA a ribonukleová 

kyselina – RNA (§ 4 zákona o používaní GT a GMO).  

Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky 

modifikované mikroorganizmy možno používať v uzavretých priestoroch s použitím 

ochranných opatrení, alebo zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných 

opatrení. „Ochranné opatrenia“ sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s 

biologickými a chemickými zábranami a špecifické kontrolné a bezpečnostné 

opatrenia, ktoré sú zamerané na zamedzenie styku geneticky modifikovaných 

organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov s obyvateľstvom a 

životným prostredím za účelom poskytnutia vysokej úrovne bezpečnosti 

obyvateľstvu a životnému prostrediu (§ 7 zákona o používaní GT a GMO). 

„Používanie v uzavretých priestoroch“ je činnosť, ktorou sa organizmy a 

mikroorganizmy geneticky menia alebo ktorou sa geneticky modifikované 

organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy pestujú, uchovávajú, 

premiestňujú, ničia, zneškodňujú alebo používajú iným spôsobom s použitím 

ochranných opatrení. Uzavretými priestormi sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské 
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miestnosti a iné uzavreté priestory znemožňujúce únik geneticky modifikovaných 

organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov vo výskumných, 

vývojových alebo výrobných zariadeniach používateľa (§ 8 zákona o používaní GT 

a GMO).  

Používateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa genetické 

technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované 

mikroorganizmy; nie je ním konečný spotrebiteľ výrobkov uvedených na trh. 

Používateľ je povinný vytvoriť výbor pre bezpečnosť používania v uzavretých 

priestoroch; určiť osobu zodpovednú za bezpečnosť používania genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (vedúci projektu); ako aj zabezpečiť, aby 

uzavreté priestory svojím stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným 

umiestnením, prevádzkovým režimom a materiálno-technickým vybavením 

(požiadavky na uzavreté priestory) umožňovali uplatňovať jednotlivé zásady a 

spĺňať požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi a s 

priemyselnými odpadovými vodami. Spomenutými zásadami sa rozumie 

uplatňovanie nasledovných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej 

mikrobiologickej praxe v uzavretých priestoroch, a síce vystavenie uzavretých 

priestorov účinkom geneticky modifikovaných mikroorganizmov sa musí udržiavať 

na čo najnižšej možnej úrovni; ochranné opatrenia sa musia vykonávať pri zdroji 

nebezpečenstva, a ak je to potrebné, podľa úrovne ochrany zodpovedajúcej 

zatriedeniu do rizikovej triedy musia sa na ich vykonávanie zabezpečiť 

zamestnancom osobné ochranné prostriedky; musí sa udržiavať také vybavenie 

uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu 

do rizikovej triedy; pri podozrení zo zlyhania ochranných opatrení sa musí zisťovať 

prítomnosť používaných životaschopných mikroorganizmov mimo primárnej 

fyzickej kontroly; musia byť určené dezinfekčné a dekontaminačné postupy pre 

prípad úniku geneticky modifikovaných mikroorganizmov z uzavretého priestoru; k 

dispozícii musia byť účinné dezinfekčné látky a hygienické a dekontaminačné 

prostriedky a mechanizmy; musia sa vytvoriť a uplatňovať miestne bezpečnostné 

zásady praxe pre zamestnancov používateľa; v uzavretom priestore a v jeho okolí sa 
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musia rozmiestniť označenia oznamujúce bionebezpečenstvo, ak sa v ňom 

vykonávajú činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4; zamestnancom sa musí 

umožniť potrebné odborné vzdelávanie; o činnostiach v uzavretých priestoroch sa 

musí viesť podrobná dokumentácia; v uzavretých priestoroch musí byť zakázané 

jesť, piť, fajčiť, používať kozmetické výrobky a skladovať a uschovávať potraviny; 

musí sa zakázať pipetovanie ústami; musia sa poskytnúť písomne vyhotovované 

štandardné postupy, ak je to z hľadiska bezpečnosti potrebné; a taktiež sa musí 

zabezpečiť bezpečné uskladnenie kontaminovaného laboratórneho vybavenia 

a materiálu (§ 9 zákona o používaní GT a GMO). 

 

Trestné činy proti iným právam a slobodám 

Trestné činy proti iným právam a slobodám sú upravené v deviatej hlave 

osobitnej časti Trestného zákona. Objektom skutkových podstát týchto trestných 

činov je záujem na ochrane rôznorodých spoločenských záujmov, na ochrane iných 

práv a slobôd. Objektívna stránka skutkových podstát trestných činov proti iným 

právam a slobodám spočíva v neoprávnených zásahoch do týchto iných práv 

a slobôd. 

Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi 

Z dikcie ustanovenia § 374 Trestného zákona vyplýva, že trestného činu 

neoprávneného nakladania s osobnými údajmi sa dopustí ten páchateľ, ktorý 

neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom (napr. 

o pacientovi) získané v súvislosti s výkonom svojho povolania (napr. zdravotníckeho 

povolania), zamestnania, pričom týmto svojím konaním poruší všeobecne záväzným 

právnym predpisom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti. Kvalifikovanú skutkovú 

podstatu páchateľ naplní, ak spácha tento trestný čin a spôsobí týmto svojím 

konaním dotknutej osobe (napr. pacientovi) vážnu ujmu na právach, alebo ho spácha 

verejne alebo dokonca závažnejším spôsobom konania, čím je potom spojený aj 

prísnejší trestný postih páchateľa tohto trestného činu.  



94 
 

Ochrana osobných údajov, ako aj ochrana pred neoprávneným 

zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o fyzickej osobe 

sú garantované článkami 19 a 22 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších ústavných zákonov, ako aj zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

(ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“), podľa ktorých sa ochrana osobných 

údajov, ako aj ďalších údajov o osobe zaručuje. Objektom skutkovej podstaty 

trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi je záujem na ochrane 

osobných údajov pred ich neoprávneným nakladaním. Objektívna stránka tohto 

trestného činu teda spočíva v neoprávnenom poskytnutí, sprístupnení alebo 

zverejnení osobných údajov osôb (napr. pacientov), ktoré boli získané v súvislosti 

s výkonom daného povolania (napr. zdravotníckeho povolania). Z hľadiska 

subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, 

pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na 

základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 

charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, 

mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (§ 4 zákona o ochrane 

osobných údajov). 

V zmysle ustanovenia § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), je 

zdravotnícky pracovník povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Možno teda 

konštatovať, že trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi sa 

dopustí ten zdravotnícky pracovník, ktorý poruší zákonom (všeobecne záväzným 

právnym predpisom) ustanovenú povinnosť mlčanlivosti. Taktiež z ustanovenia § 11 

ods. 9 písm. g) zákona o zdravotnej starostlivosti vyplýva, že pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo za podmienok ustanovených 

javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=84%2F2014%20Z.z.')
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citovaným zákonom na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa 

jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v 

prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom, konkrétne v zmysle 

ustanovenia § 80 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, nie je 

zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti. Povinnosti mlčanlivosti môže 

zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo 

orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. 

Podľa § 18 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti je každý, komu sa 

poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie18 podľa citovaného 

zákona, povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby 

nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. Zodpovednosť za zabezpečenie a uchovávanie 

zdravotnej dokumentácie nesie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, pričom je 

zodpovedný za prípadné poškodenie, stratu, zničenie alebo dokonca zneužitie 

zdravotnej dokumentácie. Všeobecný lekár je povinný uchovávať zdravotnú 

dokumentáciu dvadsať rokov po smrti osoby – pacienta. Lehota dvadsiatich rokov 

musí byť zachovaná aj v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 

u príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – konkrétneho lekára 

špecialistu, avšak v tomto prípade ide o povinnosť archivovať zdravotnú 

                                                 
18

 Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie zákonom č. 576/2004 Z. 

z. predpísaných údajov. Zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná 

starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy, údaje o poučení a informovanom 

súhlase pacienta, údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných 

okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie 

zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje príslušnej 

zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu 

vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v 

rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Každý jeden zápis do zdravotnej dokumentácie musí byť 

jednoznačne identifikovateľný, pravdivý, čitateľný a jednoznačný. Oprava predošlého zápisu sa vykonáva 

novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy, znenie zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho 

pracovníka, ktorý opravu zápisu vykonal. Len ten zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis do 

zdravotnej dokumentácie, môže vykonať opravu tohto predošlého zápisu, pričom pôvodný zápis zostane 

čitateľný.  
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dokumentáciu dvadsať rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

u tohto poskytovateľa. 

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, t.j. pri zmene 

všeobecného lekára z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní všeobecnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti, je predchádzajúci poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej 

rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti, t.j. novému všeobecnému lekárovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu 

o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pôvodný všeobecný 

lekár odovzdá buď originál zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis, t.j. identickú 

kópiu originálu zdravotnej dokumentácie. 

V praxi môže nastať situácia, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je 

z rôznych dôvodov spôsobilý ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ide 

o situácie, keď je poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dočasne pozastavená 

licencia, zanikla platnosť licencie alebo bola licencia na výkon samostatnej 

zdravotníckej praxe zrušená, alebo je poskytovateľovi dočasne pozastavené 

povolenie, zanikla platnosť povolenia alebo bolo povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia zrušené. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému 

sa licencia odňala alebo zanikla platnosť licencie na výkon samostatnej zdravotníckej 

praxe, alebo ktorému bolo pozastavené povolenie alebo zanikla platnosť povolenia 

na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, je povinný umožniť prevzatie 

zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja, 

pričom má taktiež povinnosť ochraňovať túto zdravotnú dokumentáciu, a to až do 

okamihu, kým nedôjde k jej prevzatiu lekárom samosprávneho kraja. Lekár 

príslušného samosprávneho kraja odovzdá zdravotnú dokumentáciu pôvodnému 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, keď pominú dôvody nespôsobilosti na 

výkon samostatnej zdravotníckej praxe, resp. na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia. V prípade, že dôvody nespôsobilosti u pôvodného poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti nepominú, odovzdá lekár samosprávneho kraja prevzatú 

zdravotnú dokumentáciu bezodkladne tomu poskytovateľovi zdravotnej 
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starostlivosti, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní všeobecnej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  

V zmysle ustanovenia § 80 ods. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, sa povinná mlčanlivosť neporuší postúpením zdravotnej 

dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších 

prípadoch ustanovených osobitným predpisom, a síce konkrétne v zmysle 

ustanovenia § 24 a § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti, keď ide o poskytovanie 

údajov zo zdravotnej dokumentácie vo forme výpisu a sprístupňovanie údajov zo 

zdravotnej dokumentácie vo forme nahliadania. 

Na profesionálnu komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi 

poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť pacientovi slúži výpis zo zdravotnej 

dokumentácie19. Formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie sa totiž poskytujú 

údaje zo zdravotnej dokumentácie príslušného pacienta. Všeobecný lekár vedie 

zdravotnú dokumentáciu ako celok, a je preto povinný bezodkladne poskytnúť údaje 

zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu inému ošetrujúcemu zdravotníckemu 

pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Ak však všeobecný lekár odosiela pacienta 

na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je povinný poskytnúť údaje zo 

zdravotnej dokumentácie pacienta formou výpisu vždy z vlastného podnetu. 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej 

dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému 

lekárovi a lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti; to neplatí pre špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, 

a to bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti a na požiadanie aj v 

priebehu jej poskytovania. Na základe písomného vyžiadania je poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie 

formou výpisu, a to vždy len  v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania 

                                                 
19

 Každý výpis zo zdravotnej dokumentácie by mal obsahovať osobné údaje pacienta, ktorému sa poskytuje 

zdravotná starostlivosť, a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy; 

identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne; ďalej tiež identifikačné údaje príslušného poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti; chronologický opis vývoja zdravotného stavu pacienta; prehľad o doterajšej liečbe; 

údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti; ako aj dátum vystavenia výpisu a identifikáciu 

ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.  
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osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, t.j. pacientovi alebo 

zákonnému zástupcovi pacienta v celom rozsahu; manželovi alebo manželke 

pacienta v celom rozsahu, dieťaťu alebo rodičovi pacienta v celom rozsahu, alebo ich 

zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak táto osoba nie 

je, osobe plnoletej, ktorá s pacientom žila v čase smrti v spoločnej domácnosti, blízkej 

osobe alebo ich zákonnému zástupcovi; príslušnému orgánu na účely sociálnej 

pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti; inšpektorátu práce 

a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania; príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa; a taktiež 

orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania 

a občianskeho súdneho konania; ako aj lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel 

posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.  

Formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie pacienta sa sprístupňujú 

údaje zo zdravotnej dokumentácie pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi 

v celom rozsahu. Pacient má právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie 

a robiť si z nej výpisky a kópie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupnia 

formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie i manželovi alebo manželke, 

dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to 

v celom rozsahu, ak však takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá so zomrelým žila 

v čase smrti v spoločnej domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi. 

Ďalej je možné sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie osobe splnomocnenej 

na základe písomného plnomocenstva pacienta, zákonného zástupcu pacienta, 

manžela, manželky, dieťaťa, rodiča, resp. blízkej osoby zomrelého pacienta a pod. 

v zmysle ustanovenia § 31 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s osvedčeným 

podpisom v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve. Sprístupniť údaje 

zo zdravotnej dokumentácie možno taktiež i revíznemu lekárovi, revíznemu 

farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej 

činnosti v celom rozsahu; Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na 

účely prešetrenia sťažností v celom rozsahu; Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 

republiky, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely 

dozoru v zmysle príslušných ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
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starostlivosti; všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní, posudkovému lekárovi 

ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového konania alebo 

prieskumného konania, a to v celom rozsahu. Údaje zo zdravotnej dokumentácie 

možno sprístupniť formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie aj 

posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho 

poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, a to v celom rozsahu; ďalej 

posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej 

posudkovej činnosti v celom rozsahu; taktiež súdnemu znalcovi20, ktorého ustanovil 

súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala 

o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace 

s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom 

na vyhotovenie znaleckého posudku. Taktiež je možné sprístupniť údaje zo 

zdravotnej dokumentácie poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie 

na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa 

vzťahuje poistné plnenie. Nemožno však opomenúť, že údaje zo zdravotnej 

dokumentácie možno taktiež sprístupniť i príslušnému orgánu stavovskej 

organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania, ako aj 

odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného 

zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického 

vyšetrovania. Je potrebné podotknúť, že osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej 

dokumentácie má taktiež právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej 

dokumentácie, a to v celom rozsahu, resp. v potrebnom rozsahu. Nemožno však 

                                                 
20

 Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo 

jej časti na základe vyžiadania súdneho znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a 

úplnosti záznamov vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej 

dokumentácii. Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše 

znalec a zdravotnícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripoja 

odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie. Znalec 

nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva znalecký posudok 

okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou znaleckého posudku. 
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opomenúť, že psychiater alebo klinický psychológ môžu odmietnuť nahliadnutie do 

zdravotnej dokumentácie pacientovi, ak by táto skutočnosť mohla negatívne 

ovplyvniť jeho liečbu. Právo domáhať sa rozhodnutia súdu má každá osoba, ktorá sa 

domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa jej odmietlo neprávom. 

Oprávnená osoba, ktorá požiadala o nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie 

a nevyhovelo sa jej, sa môže taktiež obrátiť so sťažnosťou na príslušný vyšší územný 

celok, ďalej na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, na príslušnú 

komoru, ako aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

Pri skutkovej podstate trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými 

údajmi je potrebné taktiež podotknúť, že pokiaľ by išlo o menej závažné, resp. nie 

úmyselné porušenie mlčanlivosti zo strany zdravotníckeho pracovníka, treba 

vychádzať zo zásady ultima ratio21, t.j. z princípu subsidiarity trestnej represie, resp. 

z krajnej úlohy trestnej represie, a teda dať prednosť ostatným právnym 

prostriedkom na riešenie sporu, tzn. buď to riešiť disciplinárne pred disciplinárnou 

komisiou príslušnej profesijnej komory alebo podaním civilnej žaloby na ochranu 

osobnosti. Trestnoprávna zodpovednosť má byť totiž až posledným, resp. krajným 

prostriedkom na ochranu individuálnych (alebo celospoločenských) záujmov. 

Trestnoprávne prostriedky majú byť použité len vtedy, ak ostatné miernejšie právne 

prostriedky nestačia, resp. ak zlyhajú prostriedky iných právnych odvetví. 

Poškodzovanie cudzích práv 

V zmysle ustanovenia § 375 Trestného zákona, sa trestného činu 

poškodzovania cudzích práv dopustí ten, kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach 

tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl. Prísnejší trestný postih 

čaká toho páchateľa, ktorý uvedený trestný čin spácha závažnejším spôsobom 

konania alebo na chránenej osobe. Závažnejším spôsobom konania sa tu má na mysli 

predovšetkým páchanie tohto trestného činu porušením dôležitej povinnosti 

vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, resp. zdravotníckeho povolania alebo 

porušením povinnosti uloženej zdravotníckemu pracovníkovi zo zákona. 

                                                 
21

 Porovnaj Mach, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada Publishing, 

2010, s. 62 – 63. 



101 
 

Závažnejším spôsobom konania sa taktiež rozumie, ak páchateľ páchal trestný čin 

napr. na viacerých osobách, po dlhší čas, surovým alebo trýznivým spôsobom, 

násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, prípadne 

využitím tiesne alebo neskúsenosti obete trestného činu. Chránenou osobu je 

v zmysle ustanovenia § 139 Trestného zákona dieťa, tehotná žena, osoba vyššieho 

veku, alebo taktiež chorá osoba22. Uvedený trestný čin spácha ten páchateľ, ktorý 

spôsobí poškodenému vážnu ujmu na právach tým, že ho uvedie do omylu alebo 

využije jeho omyl. Pokiaľ by bol pacient poškodený na svojich právach tým, že by 

bol uvedený do omylu úmyselným konaním zo strany zdravotníckeho pracovníka, 

alebo by zdravotnícky pracovník využil omyl pacienta, a pacient by napr. nemohol 

slobodne rozhodovať o svojom liečení, príp. by sa nemohol zúčastňovať na procese 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, bola by naplnená skutková podstata 

trestného činu poškodzovania cudzích práv. Ide najmä o situácie, keď sú na 

pacientovi realizované rôzne medicínske úkony bez existencie informovaného 

súhlasu pacienta, prípadne s informovaným súhlasom získaným spôsobom uvedenia 

pacienta do omylu, príp. využitia jeho omylu. Objektom trestného činu 

poškodzovania cudzích práv je v zmysle ustanovenia § 375 Trestného zákona záujem 

na ochrane nemajetkových práv pacienta pred podvodným konaním. Objektívna 

stránka tohto trestného činu teda spočíva v spôsobení vážnej ujmy na nemajetkových 

právach poškodeného (napr. pacienta) konaním, ktoré má povahu podvodného 

konania (t.j. uvedením pacienta do omylu, resp. využitie jeho omylu). Z hľadiska 

subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. 

Pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotníckeho 

povolania má pri poškodzovaní cudzích práv, resp. pri poškodzovaní 

nemajetkových práv pacienta, relevantný význam prevažne ustanovenie § 376 

Trestného zákona, ktoré upravuje špeciálnu skutkovú podstatu trestného činu 

poškodzovania cudzích práv. Trestného činu poškodzovania cudzích práv, resp. 

nemajetkových práv poškodeného (napr. pacienta) sa dopustí ten, kto neoprávnene 

                                                 
22

 Chorou osobou sa na účely Trestného zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo 

duševnou chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so 

zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom 

intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví. 
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poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti (tajomstvo zdravotnej dokumentácie), 

zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát 

alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí tým, že ich zverejní alebo 

sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a pacientovi tým spôsobí vážnu 

ujmu na právach. Taktiež z článku 22 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 

Zb. v znení neskorších ústavných zákonov vyplýva, že nikto nesmie porušiť 

tajomstvo písomností a záznamov uchovávaných v súkromí. 

Táto špeciálna skutková podstata obsiahnutá v ustanovení § 376 Trestného 

zákona chráni zdravotné záznamy, fotodokumentácie získané pri rôznych 

lekárskych zákrokoch, fotodokumentácie získané pri akýchkoľvek medicínskych 

úkonoch, fotografie ľudského tela získané pri chirurgických zákrokoch, fotografie 

získané pri pitvách, videozáznamy z chirurgických zákrokov, audiozáznamy, 

videozáznamy alebo audiovizuálne záznamy zo psychoterapií, príp. záznamy 

urobené pri akýchkoľvek vyšetrovacích, diagnostických, liečebných alebo 

preventívnych úkonoch zdravotnej starostlivosti, pred ich zverejnením, 

sprístupnením tretej osobe, resp. pred iným nezákonným použitím. 

Objektom tejto špeciálnej skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania 

cudzích práv je v zmysle ustanovenia § 376 Trestného zákona záujem na ochrane 

nerušeného súkromia jednotlivcov (pacientov). Z hľadiska objektívnej stránky tohto 

trestného činu sa vyžaduje porušenie tajomstva listiny alebo inej písomnosti, 

tajomstva zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, 

počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí spôsobom, že ich 

páchateľ zverejní, sprístupní, príp. iným spôsobom použije, čím spôsobí 

poškodenému vážnu ujmu na právach. Subjektívna stránka spočíva  v úmyselnom 

zavinení. 

Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy 

Pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotníckeho 

povolania má patričný význam i ustanovenie § 377 Trestného zákona, ktoré upravuje 

trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. 
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Trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej 

povahy sa dopustí ten, kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov (napr. 

pacienta) alebo iného prejavu osobnej (dokonca až dôvernej) povahy (napr. pacienta) 

tým, že tento ústny prejav, príp. iný prejav osobnej povahy neoprávnene zachytí 

záznamovým zariadením, a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho 

iným spôsobom použije a poškodenému (napr. pacientovi) tým spôsobí vážnu ujmu 

na právach.  

 Objektom skutkovej podstaty tohto trestného činu je ochrana súkromia osôb 

(pacientov), resp. ochrana dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej 

povahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Objektívna stránka uvedeného 

trestného činu spočíva v porušení dôvernosti ústneho prejavu, príp. iného prejavu 

osobnej povahy tým, že páchateľ (napr. zdravotnícky pracovník) tento ústny prejav, 

resp. iný prejav osobnej povahy neoprávnene zachytí záznamovým zariadením na 

záznam zvuku alebo obrazu, a následne takto zhotovený záznam sprístupní tretej 

osobe alebo ho iným spôsobom použije. Na trestnosť činu sa tiež vyžaduje, aby 

páchateľ (zdravotnícky pracovník) spôsobil poškodenému (pacientovi) vážnu ujmu 

na právach nemajetkovej povahy.  

Uvedené konanie bude však trestné len za predpokladu, že páchateľ zachytí 

záznamovým zariadením ústny prejav alebo iný prejav osobnej (dôvernej) povahy na 

mieste neprístupnom verejnosti. Musí teda ísť o neverejne prednesené slová, príp. 

iné prejavy osobnej povahy dôverného charakteru. Dôvernosťou sa rozumie určitá 

intímnosť, neprístupnosť verejnosti ako charakteristický znak súkromia.23 Porušením 

dôvernosti sa majú na mysli všetky tie zásahy do súkromnej sféry pacienta (resp. 

neoprávnene zachytané prejavy osobnej povahy), ktoré sú vykonávané bez súhlasu 

dotknutej osoby (pacienta), a ktorých výsledkom je neoprávnene zhotovený a tretím 

osobám sprístupnený alebo iným spôsobom použitý záznam spôsobilý spôsobiť 

dotknutej osobe (pacientovi) vážnu ujmu na právach. Subjektívna stránka skutkovej 

podstaty trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu 

                                                 
23

 Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 445. 
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osobnej povahy vyžaduje dolózne zavinenie, čo znamená, že ide o úmyselný trestný 

čin.  
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5. kapitola  

Administratívnoprávna zodpovednosť  

Všeobecné základy administratívnoprávnej zodpovednosti 

Administratívnoprávna zodpovednosť je druhom právnej zodpovednosti, 

ktorú uplatňujú správne orgány v oblasti verejnej správy, ak dôjde v rámci 

administratívnoprávnych vzťahov k porušeniu noriem správneho práva. V súvislosti 

s vyvodzovaním administratívnej zodpovednosti sa zaužívalo označenie tejto 

činnosti ako správne (administratívnoprávne) trestanie.24 

Základom administratívnej zodpovednosti je spáchanie správneho deliktu. 

Správny delikt je jedným z druhov právnych deliktov. Samotný pojem správneho 

deliktu nie je v slovenskom právnom poriadku legálne definovaný. Správny delikt je 

v právnej teórií všeobecne charakterizovaný ako protiprávne konanie, ktorého znaky 

ustanovuje zákon, a za ktoré orgán verejnej správy (správny orgán) ukladá sankcie 

ustanovené administratívnoprávnou normou.25 Z uvedenej definície sa odvodzujú 

všeobecné pojmové znaky správneho deliktu, ktorými sú protiprávne konanie, 

sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba, zavinenie (okrem prípadov správneho 

deliktu, kde sa nevyžaduje zavinenie), ustanovenie znakov skutkovej podstaty 

v zákone.26 

Od správneho deliktu je potrebné odlišovať pojem súdny delikt. Pojem trestný 

čin je definovaný legislatívne a je druhom súdneho deliktu. Základné rozdiely medzi 

správnymi deliktami a súdnymi deliktami (trestné činy) sú nasledovné: 

1. - pojem - správny delikt legálnu definíciu nemá, resp. jediný druh správneho 

deliktu s legálnou definíciou predstavuje priestupok. Pojem trestný čin je definovaný 

legislatívne v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov: 

                                                 
24

 Tóth, K. a kol. Právo a zdravotníctvo II. Bratislava: HERBA, 2013. s. 274 
25

Škultéty, P. a kol. 2006. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. 2006. s.149 
26 

Machajová, J. a kol. 2010. Všeobecné správne právo - 5.aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 

s.r.o. 2010. s. 257 
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„Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon 

neustanovuje inak.“ 

2. - objekt deliktu – teda záujem, ktorý delikty ochraňujú. Kým objektom 

trestných činov je predovšetkým ochrana života, zdravia, majetku a bezpečnosti 

osôb, cieľom správneho trestania je najmä zabezpečiť bezporuchovú správu 

verejných vecí,27 

3. – subjekt deliktu (páchateľ) – páchateľom trestného činu môžu byť 

v súčasnosti len fyzická osoba, páchateľom správneho deliktu môže byť v závislosti 

od druhu deliktu fyzická osoba aj právnická osoba, 

4. – orgán, ktorý prejednáva delikt a ukladá zaň sankciu a právna úprava  - kým 

trestné činy prejednávajú a stíhajú súdy, správne delikty postihujú orgány verejnej 

správy. Postihovanie trestných činov je kodifikované a upravené v zákone č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok, vyvodzovanie zodpovednosti za správne delikty 

(administratívnoprávna zodpovednosť) nie je kodifikované, ale je rozptýlene 

upravené vo viacerých právnych predpisoch (čiastkovú kodifikáciu nachádzame len 

pri priestupkoch v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), 

5. - stupeň spoločenskej nebezpečnosti (škodlivosti) – trestný čin by mal typovo 

závažnejší než správny delikt,  

6. - povaha sankcie – vo všeobecnosti platí, že väčšia závažnosť (sociálna 

škodlivosť) trestného činu vyžaduje použitie prísnejšej a účinnejšej sankcie, ktorou 

možno odstrašiť potenciálneho páchateľa od zámeru spáchať trestný čin a ktorou 

možno v prípade spáchania trestného činu vyvolať satisfakciu poškodeného 

a verejnosti. Najprísnejšie sankcie, ako je trest odňatia slobody či zákaz pobytu 

a podobne, by mali byť vyhradené len trestnému právu, 

7. - sociálne etické odsúdenie deliktu, (t.j. jeho morálna odsúdeniahodnosť), je 

príznačné len pre trestné činy, správne delikty sú často vnímané skôr ako eticky 

                                                 
27

 Škultéty, P. a kol. 2006. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. 2006. s.149 
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neutrálne, ich spáchanie nie je odsudzované ako morálne závadné, nevyvolávajú 

taký pokles sociálnej prestíže ako trestné činy.28 

Úprava administratívnoprávnej zodpovednosti a jej základné inštitúty 

Administratívnoprávna zodpovednosť nie je kodifikovaná v jednom právnom 

predpise, ale je obsiahnutá v množstve právnych predpisov. O čiastočnej kodifikácii 

možno hovoriť iba v prípade priestupkov, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“). 

Pokiaľ ide o ostatné druhy správnych deliktov, ich skutkové podstaty sú upravené 

vo veľkom množstve osobitných predpisov, z procesného hľadiska právna úprava 

týchto deliktov väčšinou odkazuje na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).29 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zákony upravujúce postih za správne delikty 

obsahujú úpravu skutkových podstát správnych deliktov, sankcie a ich rozsah, 

lehoty na uloženie sankcií a zakladajú právomoc príslušných orgánov štátnej správy 

ukladať sankcie.30  

Samotný pojem správne trestanie nie je definovaný legislatívne a v právnej 

teórii je používaný na označenie procesu ukladania sankcií orgánmi verejnej správy 

za spáchané protiprávne konania. Z uvedenej charakteristiky nám vyplývajú 

základné pojmy – sankcia, orgán verejnej správy resp. orgán príslušný na uloženie 

sankcie a zodpovedná osoba za spáchané protiprávne konanie, ktorých analýze sa 

budeme venovať v nasledujúcej časti: 

a) sankcia - S porušením (nesplnením) právnej povinnosti spája právo určitý 

právny následok. Správnu sankciu možno najjednoduchšie charakterizovať ako 

určitú ujmu (nepriaznivý následok), ktorá postihuje toho, kto porušil právnu 

povinnosť stanovenú normou správneho práva. Najtypickejšou 

                                                 
28

 Solnař,V. – Fenyk, J. – Císařová, D. 2003,2004. Základy trestní odpovědnosti: podstatně přepracované a 

doplněné vydání, Praha: Orac, 2003, 2004,  s. 59, 60. 
29

 Kiselyová, Z.  Vplyv európskej judikatúry na správne trestanie v Slovenskej republike. In: Zahraniční vlivy na 

vnitrostátní právo, zborník z konferencie „Olomoucké debaty mladých právníků 2013,“ ktorá sa uskutočnila 

15.9. až 17.9. 2013 v hoteli Akademie v Hrubé Vodě, Olomouc. v tlači. 
30 

Babiaková, E. 1999. O problematike správnych deliktov právnických osôb. In: Justičná revue., 1999, roč. 51, 

č. 3, s. 21, 22. 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Z%c3%a1klady%20trestn%c3%ad%20odpov%c4%9bdnosti%20podstatn%c4%9b%20p%c5%99epracovan%c3%a9%20a%20dopln%c4%9bn%c3%a9%20vyd%c3%a1n%c3%ad&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Z%c3%a1klady%20trestn%c3%ad%20odpov%c4%9bdnosti%20podstatn%c4%9b%20p%c5%99epracovan%c3%a9%20a%20dopln%c4%9bn%c3%a9%20vyd%c3%a1n%c3%ad&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Orac&beginsrch=1
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a najfrekventovanejšou sankciou, ktorá sa ukladá za správne delikty, je pokuta. 

Ďalšími sankciami môžu byť napomenutie, prepadnutie veci, zákaz činnosti, 

zverejnenie rozhodnutia o správnom delikte.. Právna teória rozlišuje aj tzv. správne 

sankcie netrestného charakteru - v normách správneho práva je obsiahnutých mnoho 

správnych sankcií, ktoré sú často tiež následkom porušenia povinnosti, ale aj 

dôsledkom iných udalostí alebo okolností (napríklad adresát určitého oprávnenia 

prestane spĺňať zdravotnú, odbornú alebo finančnú spôsobilosť). Ich uloženie môže 

byť tiež prostriedkom donútenia a predstavovať pre adresáta určitú ujmu, ale 

nemajú trestný charakter. Účelom sankcií netrestného charakteru nie je represia, ale 

reakcia na zistené nedostatky v činnosti fyzických a právnických osôb, ktoré sú 

zistené často pri výkone správneho dozoru. Takýmito nápravnými, ochrannými 

a zabezpečovacími opatreniami môžu byť napríklad pozastavenie výkonu činnosti, 

pri ktorej boli porušené povinnosti v ochrane verejného zdravia a podobne.31  

Pri určovaní druhu a výšky sankcií prihliadajú orgány verejnej správy k 

zákonom stanovených kritériám. O objektívnym kritériám patrí hľadisko závažnosti 

protiprávneho konania, doby trvania protiprávneho konania, význam protiprávneho 

konania, rozsah spôsobených (hroziacich) následkov, resp. rozsah škody, charakter 

a okolnosti protiprávneho konania, či zodpovedná osoba už v minulosti právnu 

povinnosť porušila, skutočnosť, že bolo porušených viacej povinností. Ku kritériám 

subjektívnej povahy možno zaradiť napríklad dôvody, ktoré viedli k porušeniu 

právnej povinnosti, či mieru zavinenia, pohnútka (motív), prípadne skutočnosť, ako 

sa zodpovedná osoba pričinila o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov 

a podobne..32   

Orgán verejnej správny (správny orgán) je povinný prejednať správny delikt 

a rozhodnúť o ňom v určitej zákonom stanovej lehote. Zákonom stanovenú lehotu 

nemôže správny orgán svojím rozhodnutím predlžovať, márnym uplynutím takto 

stanovenej lehoty zanikne právo príslušného správneho orgánu na uloženie sankcie. 

Právne normy správneho práva regulujúce správne trestanie zvyčajne zakotvujú tzv. 

                                                 
31 

Prášková, H. 2014. Nový zákon o přestupcích a zvláštní část trestního práva správího. In: Správní právo, 2014, 

roč. XLVI, č. 1-2, s. 85 
32

 Tamtiež s. 59, Ukladanie sankcií správnym orgánom. In: Zo súdnej praxe., 2012, roč. 17, č. 6, s. 288 
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objektívnu a subjektívnu lehotu na rozhodnutie o správnom delikte a uloženie 

sankcie. Rozdiel medzi danými lehota spočíva v momente začiatku ich plynutia – 

kým objektívna lehota plynie odo dňa, kedy došlo k protiprávnemu konaniu, 

subjektívna lehota plynie odo dňa, kedy sa správny orgán o protiprávnom konaní 

dozvedel, t.j. kedy porušenie povinnosti zistil.  

b) orgán príslušný na uloženie sankcie – zakotvuje ho príslušný právny 

predpis, pričom ide o orgán verejnej správy, ktorý bude prejednávať správny delikt 

a ukladať zaň sankciu. Orgánom verejnej správy príslušným na uloženie sankcie 

môže byť ústredný orgán štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, orgány 

samosprávy a prípadne ďalšie orgány, o ktorých to stanoví príslušný právny predpis 

správneho práva.33 

c) zodpovedná osoba – ide o subjekt správneho práva, ktorý porušil alebo 

ohrozil spoločenské záujmy chránené normami správneho práva. V oblasti 

administratívnoprávnej zodpovednosti môže správny delikt spáchať fyzická osoba ja 

právnická osoba, musí však byť deliktuálne spôsobilá. Deliktuálnu spôsobilosť 

možno vo všeobecnosti nazvať spôsobilosť subjektu niesť následky svojho 

protiprávneho konania. Deliktuálna zodpovednosť fyzickej osoby závisí od jej 

rozumovej a vôľovej schopnosti rozoznať protiprávnosť konania a prispôsobiť tomu 

svoje konanie. Veková hranica zodpovednosti za priestupky je 15 rokov. Fyzická 

osoba musí byť zároveň aj príčetná, pričom príčetnosť fyzickej osoby bude 

posudzovaná v závislosti od konkrétneho prípadu, a to znalcom v príslušnom 

odbore. Deliktuálna zodpovednosť právnickej osoby závisí od jej vzniku a existencie. 

Spôsob vzniku upravuje zákon – môže vzniknúť napríklad zo zákona, registráciou 

na príslušnom orgáne, registri.34 Napríklad pokiaľ sa právnická osoba zapisuje do 

obchodného registra, vzniká dňom zápisu do tohto registra a zaniká výmazom 

z tohto registra.  

K pojmovým znakom správneho deliktu patrí aj ustanovenie znakov 

skutkovej podstaty v zákone, t.j. znaky skutkovej podstaty sú ustanovené zákonom. 
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 Tóth, K. a kol. Právo a zdravotníctvo II. Bratislava: HERBA, 2013. s. 357. 
34

 Tamtiež s. 358. 
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O správny delikt pôjde len vtedy, ak sú naplnené jednotlivé obligatórne (povinné) 

znaky skutkovej podstaty správneho deliktu - objekt, objektívna stránka, subjekt, 

subjektívna stránka. 

Objekt deliktu je právom chránený záujem, proti ktorému smeruje protiprávne 

konanie. Takýmto chráneným objektom môže byť napríklad bezpečnosť štátu, 

majetok, život, zdravie.. 

Subjekt deliktu je ten, kto ohrozil alebo porušil záujem chránený právom a kto 

má súčasne deliktuálnu spôsobilosť. 

Objektívna stránka deliktu zahŕňa tri znaky: 

1.) protiprávne konanie (môže mať podobu aktívnu alebo pasívnu),  

2.) škodlivý následok tohto protiprávneho konania, (škodlivý následok 

spočíva v porušení alebo ohrození právom chráneného záujmu), 

3.) príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním a škodlivým následok 

(kauzálny nexus).  

Subjektívna stránka deliktu spočíva vo vnútornom, psychickom vzťahu 

subjektu k jeho protiprávnemu konaniu a následku takéhoto konania. Spadá do nej aj 

jej najvýznamnejší znak, ktorým je zavinenie. Zavinením sa rozumie vnútorný, 

psychický vzťah delikventa k jeho vlastnému protiprávnemu konaniu. Rozlišujeme 

nasledovné formy a druhy zavinenia: 

a) úmysel (dolus): 

- priamy – spočíva v tom, že páchateľ vedel, že môže spôsobiť škodlivý 

následok a chcel ho spôsobiť, 

- nepriamy – spočíva v tom, že páchateľ vedel, že škodlivý následok môže 

spôsobiť, a v prípade, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. 

b) nedbanlivosť: 

- vedomú – spočíva v tom, keď páchateľ vedel, že môže škodlivý následok 

spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ho nespôsobí, 
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- nevedomú – spočíva v tom, že páchateľ nevedel, že svojím konaním môže 

spôsobiť škodlivý následok, ale o tom vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery 

vedieť mal a mohol. Obe podmienky – mal a mohol – musia byť splnené súčasne.35 

 

Pri fyzických osobách sa na vyvodenie zodpovednosti za správny delikt 

zvyčajne vyžaduje zavinenie, v takomto prípade hovoríme o subjektívnej 

zodpovednosti, pri niektorých druhoch správnych deliktov ako napríklad pri 

správnych deliktoch právnických osôb sa zavinenie nevyžaduje, to znamená, že ide 

o objektívnu zodpovednosť. 

  

Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých 

skupín. Základným delením je členenie správnych deliktov na priestupky a iné 

správne delikty, pričom iné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. 

Existuje celý rad možných členení správnych deliktov, s ohľadom na súčasnú 

slovenskú právnu úpravu vychádzame  z nasledovného členenia správnych deliktov:  

- priestupky 

- iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia, 

- správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb 

postihované bez ohľadu na zavinenie,  

 - správne disciplinárne delikty, 

- správne poriadkové delikty.36  

Priestupky 

Priestupok je samostatný druh správneho deliktu, ktorého úprava je na 

rozdiel od iných správnych deliktov čiastočne kodifikovaná v zákone 

o priestupkoch, ktorý predstavuje všeobecnú právnu úpravu priestupkov a konania 

                                                 
35

 Vrabko,M. 2012. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. Vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2012. s.272 
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 Vrabko,M. 2012. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. Vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2012. s. 282 
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o priestupkoch. Okrem zákona o priestupkoch obsahuje normy priestupkového 

práva značný počet osobitných zákonov. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch  priestupkom je zavinené konanie, 

ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne 

označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný 

podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 

Z uvedenej definície vyplýva pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu 

priestupok. Pozitívne sa pojem priestupok vymedzuje  

- zavineným protiprávnym konaním,  

- konaním, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti, 

- konanie ja výslovne označené ako priestupok v zákone o priestupkoch alebo 

v osobitných zákonoch, ktoré upravujú skutkové podstaty priestupkov. 

 Negatívne vymedzenie pojmu priestupok ho odlišuje od iných správnych 

deliktov a od trestných činov. To znamená, že jedno protiprávne konanie fyzickej 

osoby nemôže byť právne kvalifikované súčasne aj ako priestupok a aj ako trestný 

čin, resp. aj ako priestupok a zároveň aj ako iný správny delikt.37 Napríklad ak je 

občan postihnutý za poriadkový delikt podľa správneho poriadku, nemôže byť 

postihnutý za ten istý skutok ako za priestupok proti verejnému poriadku. Alebo aj 

je občan postihnutý za trestný čin úmyselného ublíženia na zdraví, nemôže byť 

postihnutý za priestupok proti občianskemu spolužitiu, spáchaný v úmysle ublížiť 

inému na zdraví.38 

Správnymi deliktami sú len činy nedovolené, ak je určité konanie dovolené, či 

dokonca prikázané, nemôže byť protiprávne. Ak chýba pojmový znak 

protiprávnosti, nemožno vyvodzovať zodpovednosť za konanie, aj keď po formálnej 

stránke sú ostatné znaky (najmä znaky skutkovej podstaty) naplnené. Právna náuka 

rôznych právnych odvetví tieto prípady nazýva okolnosťami vylučujúcimi 

protiprávnosť činu. Ak nastanú okolnosti vylučujúce protiprávnosť, spôsobujú, že 
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 Tóth, K. a kol. Právo a zdravotníctvo II. Bratislava: HERBA, 2013. s. 360. 
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 Machajová,J. In: Škultéty, P. a kol. 2006. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. Bratislava:  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. 2006. s. 153 



113 
 

čin, ktorý inak vykazuje znaky deliktu, nie je deliktom, pretože mu chýba 

protiprávnosť.39 Medzi tieto okolnosti sa vo všeobecnosti zaraďujú krajná núdza, 

nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, dovolené riziko, výkon práva 

a povinnosti, súhlas poškodeného. V správnom práve len zákon o priestupkoch 

upravuje katalóg okolností vylučujúcich protiprávnosť, a to inštitút nutnej obrany 

a krajnej núdze, avšak prax používa analogicky tieto inštitúty aj pri trestaní 

niektorých ďalších druhov správnych deliktov.  

Podľa zákona o priestupkoch (§ 2 ods. 2) priestupkom nebude konanie, ktoré 

napĺňa znaky nutnej obrany alebo krajnej núdze. Nutná obrana je také konanie, 

ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem 

chránený zákonom. Krajná núdza je zase také konanie, ktorým niekto odvracia 

nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním 

nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto 

nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak. Ďalej zákon 

o priestupkoch spomína konanie na príkaz, ak ide o porušenie povinnosti uloženej 

právnickej osoby, v zmysle § 6 citovaného zákona „za porušenie povinnosti uloženej 

právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal 

konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.“ 

Od okolností vylučujúcich protiprávnosť je potrebné odlišovať okolnosti, 

ktoré spôsobujú, resp. sú dôvodom zániku trestnosti, a teda zodpovednosti za 

priestupok. Dôvody zániku trestnosti za priestupok nastávajú na rozdiel od 

okolností vylučujúcich protiprávnosť dodatočne, po spáchaní činu a ich existencia 

má za následok stratu oprávnenia priestupok postihnúť. Dôvodom zániku trestnosti 

priestupku je uplynutie času (priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania 

uplynuli dva roky), amnestia a smrť páchateľa. 

Subjekt priestupku – páchateľom priestupku môže byť v zmysle platnej 

právnej úpravy len fyzická osoba, ktorá svojím konaním naplnila všetky štyri 

základné znaky skutkovej podstaty priestupku. Pod fyzickou osobou však v danom 

prípade je potrebné rozumieť nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj iné osoby, 
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napríklad cudzincov, osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré spáchali priestupok a na 

konanie ktorých sa vzťahuje zákon o priestupkoch. Ako už bolo uvedené, 

deliktuálnu spôsobilosť fyzických osôb viaže zákon o priestupkoch na dve 

podmienky, vek (15 rokov)  a príčetnosť.40 

Subjektívna stránka priestupku – pri postihovaní priestupkov sa vyžaduje 

subjektívna zodpovednosť, t. j. vyžaduje sa zavinenie. Podľa zákona o priestupkoch 

stačí na zodpovednosť za priestupok zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne 

neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 

Objekt priestupku -  objektom priestupku sú vybrané spoločenské vzťahy, 

ktoré sú chránené zákonom a proti ktorým protiprávne konanie smeruje. 

Objektívna stránka priestupku – spočíva v protiprávnom konaní, škodlivom 

následku a príčinnou súvislosťou medzi protiprávnom konaním a škodlivým 

následkom. Fakultatívnymi znakmi objektívnej stránky môžu byť aj miesto a čas 

konania.  

 Sankcie – Právnym následkom priestupku môže byť sankcia alebo ochranné 

opatrenie. Zákon o priestupkoch rozlišuje nasledujúce sankcie za spáchanie 

priestupku: 

- pokarhanie – ukladá sa za mene závažné konanie, realizuje sa oznámením 

rozhodnutia páchateľovi.   

- pokuta – predstavuje najtypickejšiu a najfrekventovanejšiu sankciu za 

priestupok, ide o majetkovú sankciu. 

- zákaz činnosti – jej uložením sa bráni páchateľovi priestupku vykonávať 

určité povolanie alebo činnosť. Predmetom zákazu činnosti môže byť len činnosť a) 

ktorú páchateľ v čase spáchania priestupku vykonáva v pracovnom pomere alebo 

inom obdobnom pomere, b) na ktorú sa vyžaduje súhlas alebo povolenie správneho 

orgánu. Ide napríklad o riadenie motorových vozidiel. Pri ukladaní zákazu činnosti 

možno páchateľovi priestupku zakázať súčasne výkon rôznych činností (napríklad 
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podnikateľskej a vedenia motorového vozidla), v súvislosti s ktorými sa dopustil 

priestupku, za ktorý bol postihnutý v priestupkovom konaní. Zákaz činnosti možno 

uložiť najdlhšie na päť rokov. 

- prepadnutie veci – podľa zákona o priestupkoch možno uložiť prepadnutie 

veci, ak vec patrí páchateľovi a a) bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na 

to určená, alebo b) bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú 

priestupkom. Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom 

nepomere k povahe priestupku. Za prepadnutú vec nemožno vysloviť vec 

odcudzenú, spreneverenú, zverenú do úschovy alebo požičanú.41  

Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou, výnimku predstavuje 

pokarhanie, ktoré nemožno uložiť spolu s pokutou. Správny orgán môže od uloženia 

sankcie v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak má za to, že k náprave páchateľa 

postačí samotné prejednanie priestupku. 

Od sankcií je potrebné odlišovať ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia totiž 

nesmerujú len bezprostredne voči páchateľovi priestupku, ale aj voči iným osobám, 

ktoré nie sú z rôznych dôvodov stíhané za priestupok. Ochranné opatrenia navyše 

nie sú obligatórnym právnym následkom priestupku, to znamená, že správny orgán 

ich môže, ale nemusí uložiť.42 Zákon o priestupkoch upravuje nasledujúce ochranné 

opatrenia: 

- obmedzujúce opatrenia - obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze 

navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia. Možno 

ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 

toxikomániami, priestupku proti verejnému poriadku, priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu, priestupku proti majetku alebo priestupku podľa osobitného 

predpisu. Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti 
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spáchaného priestupku; možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden 

rok. 

- zhabanie veci - Ak nebola uložená sankcia prepadnutia veci, správny orgán 

môže rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak a) patrí páchateľovi, ktorého nemožno za 

priestupok stíhať (napríklad bol mladší ako 15 rokov, bol nepríčetný), alebo b) 

nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku 

alebo iný všeobecný záujem. O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od konania, 

ktoré má znaky priestupku, uplynuli dva roky. Vlastníkom zhabanej veci sa stáva 

štát. 

Iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia 

Správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia tvoria 

rôznorodú skupinu deliktov, právna teória ich charakterizuje ako spravidla zavinené 

protiprávne konanie fyzickej osoby, ktorého znaky ustanovujú osobitné zákony, za 

ktoré správny orgán ukladá sankciu ustanovenú zákonom, ak nejde o trestný čin. 

Tieto správne delikty možno členiť na dve základné skupiny: 

a) správne delikty zamestnancov – majú celý rad zhodných znakov 

s priestupkami, ale aj odlišných znakov, a to v: 

 ‒ subjekte deliktu – môže ním byť iba zamestnanec (pracovník) právnickej 

osoby, resp. fyzickej osoby. Teda subjektom tohto deliktu nemôže byť hocijaká 

fyzická osoba, tak ako je to pri priestupku, ale iba tá, ktorá je v pracovnom či v inom 

obdobnom právnom vzťahu k zamestnávateľovi – k právnickej osobe alebo fyzickej 

osobe;  

‒ objektívnej stránke – pri správnom delikte zamestnancov spočíva konanie v 

porušení povinností, ktoré majú títo pracovníci na niektorom úseku činnosti. 

Zodpovednosť sa uplatňuje vo vonkajších vzťahoch, o delikte rozhoduje správny 

orgán stojaci mimo vnútornej štruktúry zamestnávateľa; 

‒ objekte deliktu – objektom deliktu je riadny, bezporuchový chod verejnej 

správy a plnenie verejnoprávnych povinností vo verejnej správe. Zodpovednosť za 

tento druh správneho deliktu je upravená v osobitných zákonoch. 
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Niekedy jedinou odlišnosťou iného správneho deliktu fyzickej osoby 

postihovaného na základe zavinenia od priestupku je to, že konanie iba nie je ako 

priestupok výslovne označené v zákone. 

b) správne delikty fyzických osôb oprávnených na podnikanie alebo na výkon 

kvalifikovanej činnosti – tvoria relatívne samostatnú skupinu správnych deliktov 

fyzickej osoby postihovaných bez ohľadu na zavinenie, keď sa fyzická osoba trestá 

na základe princípu objektívnej zodpovednosti. Často býva jediným odlišujúcim 

hľadiskom od priestupku hľadisko výkonu určitej kvalifikovanej osoby. Netvoria 

homogénnu skupinu, nie sú charakterizované zhodnými znakmi postavenia alebo 

spôsobilosti páchateľa ani znakmi objektívnej stránky a sú upravené v osobitných 

zákonoch (napríklad zákon o slovenskej obchodnej inšpekcii, zákon o vnútrozemskej 

plavbe, zákon o inšpekcii práce..).43 

Správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb postihované bez 

ohľadu na zavinenie 

Správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb 

postihované bez ohľadu na zavinenie sa v teórii správneho práva ako zmiešané 

(hybridné) správne delikty, pretože ich subjektom môže byť podnikajúca fyzická 

osoba, ale aj právnická osoba. Súčasná právna úprava správneho trestania 

právnických osôb obsahuje len zriedkavo správne delikty výlučne právnických osôb, 

väčšina zákonov upravuje delikty právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb 

spoločne (podmienky zodpovednosti, skutkové podstaty a sankcie sú ustanovené 

zhodne). Z hľadiska subjektívnej stránky je pre daný druh správnych deliktov typická 

objektívna zodpovednosť, to znamená, že sa preukazuje len porušenie právnej 

povinnosti a nevyžaduje sa zavinenie fyzickej osoby, vrátane fyzickej osoby, ktorá za 

právnickú osobu konala alebo mala konať.44 V prípade správnych deliktov 

právnických osôb teda bude postačovať, ak sa preukáže, že právnická osoba porušila 

príslušný právny predpis a nevynaložila všetko úsilie na to, aby zabránila porušeniu 

právnej povinnosti a príslušný správny orgán už potom nebude skúmať, či sa tak 
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stalo úmyselne alebo z nedbanlivosti (vo vzťahu k pracovníkom právnickej osoby). 

Príklad: Lekár pod vplyvom alkoholu poskytol zdravotnú starostlivosť, pochybil (postupoval 

non lege artis) a spôsobil ujmu na zdraví pacienta. Voči lekárovi by v tomto prípade mohla 

byť vyvodená pracovnoprávna, trestnoprávna (ak by naplnil skutkovú podstatu trestného 

činu), ako aj občianskoprávna zodpovednosť. Postihnuté by však v rámci 

administratívnoprávnej zodpovednosti bolo aj zdravotnícke zariadenie, a to z dôvodu, že išlo 

o lekára, ktorý bol jej zamestnancom.45Právna úprava neobsahuje liberačné dôvody, 

ktorými by sa právnická osoba mohla zbaviť zodpovednosti za správne delikty. 

Liberačnými dôvodmi by mohli byť napríklad vis maior (napríklad prírodná 

pohroma), súhlas poškodeného.. Správny orgán však na tieto okolnosti prihliada pri 

ukladaní sankcie.46 

Subjekt deliktu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva 

(podnikateľskú) činnosť, pričom na vyvodenie zodpovednosti je potrebné, aby mal 

páchateľ deliktu deliktuálnu zodpovednosť. Ako už bolo uvedené, deliktuálna 

zodpovednosť právnickej osoby je spätá jej vznikom a existenciou. 

Správne disciplinárne delikty 

Podstatou zodpovednosti za správne disciplinárne delikty je potreba zaistiť 

dodržiavanie stanovených pravidiel a vnútroorganizačných vzťahov v rámci 

určitých organizácií. Disciplinárna zodpovednosť však nie je len inštitútom 

správneho práva, uplatňuje sa aj v iných ako administratívnoprávnych vzťahoch. 

Charakter správnych disciplinárnych deliktov však majú len verejnoprávne 

disciplinárne delikty.47 Špecifikum tohto druhu deliktu spočíva predovšetkým v tom, 

že porušená povinnosť súvisí s príslušnosťou fyzickej osoby k určitej organizácii a že 

ide o povinnosť formulovanú v rámci pravidiel, ktoré upravujú fungovanie tejto 
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ustanovizne.48 Správne disciplinárne delikty sa odlišujú od ostatných správnych 

deliktov najmä v tom, že:  

a) ich subjekt je vždy špeciálny, nemôže ním byť hocikto, ale iba osoba 

prislúchajúca k danej ustanovizni. Ide o fyzickú osobu, ktorá je v osobitnom 

právnom vzťahu (v služobnom, v zamestnaneckom alebo v členskom) k určitej 

ustanovizni v oblasti verejnej správy, s osobitnými právami a povinnosťami 

vyplývajúcimi práve z tohto vzťahu. V širšom zmysle slova môže ísť i o osobu, ktorú 

síce nemožno označiť za príslušníka organizácie, ale ktorá je do organizácie 

kvalifikovaným spôsobom zaradená, prípadne má k organizácii (resp. k inštitúcii) 

inak kvalifikovaný vzťah. Ide napríklad o právny vzťah zubného lekára – 

stomatológa a Slovenskej komory zubných lekárov.  

b) ich objektom je riadny výkon verejnej služby vrátane štátnej služby a s tým 

súvisiaca služobná disciplína (u štátnych zamestnancov štátna disciplína), t. j. 

disciplína a poriadok vo vnútri konkrétnej ustanovizne. Popri vnútornom poriadku 

môže byť ich objektom i profesijná etika, odbornosť výkonu povolania, dôstojnosť a 

dôveryhodnosť inštitúcie voči verejnosti; 

c) ich objektívnou stránkou, ako znakom skutkovej podstaty správneho 

disciplinárneho deliktu, je konanie spočívajúce v porušení právnych povinností 

súvisiacich s výkonom verejnej služby; 

 d) ich subjektívna stránka je založená na zavinení, pričom postačuje i 

zavinenie z nedbanlivosti.49 

Sankciami sa za správy disciplinárny delikt môžu sankcie rôzneho charakteru, 

a to napríklad sankcie morálneho charakteru (napr. napomenutie), peňažné sankcie 

(napr. zníženie platu alebo pokuta), sankcie spočívajúce v znížení hodnosti na určitý 

čas, odvolanie zo služobného miesta predstaveného, pozastavenie výkonu profesie, 

pozastavenie alebo zrušenie licencie a tiež sankcie znamenajúce zánik služobného 
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alebo členského pomeru (napr. prepustenie zo služobného pomeru alebo 

vyčiarknutie zo zoznamu príslušnej profesijnej komory).50  

Správne poriadkové delikty 

Správny poriadkový delikt má na rozdiel od ostatných druhov deliktov 

procesnoprávnu povahu, a možno ho charakterizovať ako protiprávne konanie alebo 

nečinnosť zodpovednej osoby (väčšinou fyzickej osoby, ale nie je vylúčená ani 

zodpovednosť právnickej osoby), ktoré spočíva v nesplnení určitej procesnej 

povinnosti uloženej príslušným právnym predpisom (procesnoprávne predpisy 

upravujúcich rozhodovacie procesy v oblasti verejnej správy). 

 Objektom správneho poriadkového deliktu je ochrana nerušeného priebehu a 

účelu správneho konania alebo kontrolného procesu, v ktorom správny orgán 

vykonáva správny dozor alebo kontrolu.  

Objektívna stránka správnych poriadkových deliktov spočíva v marení, v 

sťažovaní a v narušovaní postupu alebo priebehu konania (resp. správnoprávneho 

rozhodovacieho procesu) tým, že zodpovedný subjekt si nesplní svoje procesné 

povinnosti alebo neposkytne súčinnosť správnemu orgánu vyplývajúcu mu z 

príslušných právnych predpisov (napríklad nedostavenie sa na konanie pred 

správnym orgánom, neposkytnutie informácií, nestrpenie správnym orgánom 

uloženého opatrenia alebo povinnosti, nevydanie veci alebo neposkytnutie listiny 

dôležitej pre správne konanie).  

Subjektom poriadkového deliktu je väčšinou fyzická osoba, ktorá môže mať v 

konkrétnom konaní rôzne procesné postavenie, no za určitých okolností môže byť 

jeho subjektom aj právnická osoba, resp. jej konateľ.  

Subjektívna stránka - zavinenie sa pri poriadkových deliktoch v zásade 

neskúma, a to aj preto, že tento druh správneho deliktu je prejednávaný na základe 

tzv. zásady oportunity (dobrovoľnosti). To znamená, že správny orgán môže, ale 
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nemusí sa predmetným správnym deliktom zaoberať, konať o ňom a rozhodnúť, 

pretože je to jeho právo, a nie povinnosť.51   

Sankcie  za správny poriadkový delikt sa nazývajú sa tzv. poriadkové 

opatrenia, pričom najčastejšou sankciou za správny poriadkový delikt je 

napomenutie, poriadková pokuta alebo vykázanie z miesta správneho konania (resp. 

pojednávania). Napomenutie možno uložiť v ústnej forme pri každom čo i len 

minimálnom porušení procesnej povinnosti alebo narušení priebehu správneho 

alebo iného konania. Poriadkovú pokutu možno uložiť za sťažovanie priebehu 

správneho konania, ktoré vo všeobecnosti spočíva: a) v nedostavení sa na správne 

konanie na základe predvolania bez náležitého ospravedlnenia sa, b) v rušení 

poriadku na mieste správneho konania napriek predchádzajúcemu napomenutiu, c) 

v neuposlúchnutí pokynu, žiadosti alebo výzvy úradnej osoby (resp. zamestnanca 

správneho orgánu). Vykázať z miesta správneho konania môže správny orgán toho, 

kto hrubo alebo opakovane ruší poriadok na mieste konania (nemusí to byť vždy len 

sídlo správneho orgánu, ale môže to byť aj v teréne, napr. pri obhliadke miesta), 

pričom ak je vykázaný účastník konania, môže sa konať v jeho neprítomnosti. K 

tomuto inštitútu treba však pristúpiť až vtedy, keď intenzita rušivého konania v 

mieste konania (resp. pojednávania) je neprípustná a nemožno ju vybaviť 

napomenutím alebo uložením poriadkovej pokuty.52 

Procesná úprava pri vyvodzovaní zodpovednosti za správne delikty 

Ako už bolo uvedené, s výnimkou priestupkov sú správne delikty upravené 

vo veľkom množstve osobitných predpisov, nemajú kodifikovanú podobu a 

absentuje tak jednotná úprava aj procesnoprávneho postupu pri vyvodzovaní 

zodpovednosti za správne delikty. Z procesného hľadiska právna úprava (jednotlivé 

zákony) správnych deliktov väčšinou odkazuje na správny poriadok (zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

V prípade priestupkov zákon o priestupkoch upravuje konanie 

o priestupkoch, ktoré je vzhľadom na špecifikum správneho trestania pri niektorých 
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procesných inštitútoch upravené odchylne od správneho poriadku. Zákon 

o priestupkoch v § 51 zakotvuje tzv. vzťah subsidiarity k správnemu poriadku: „Ak 

nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch 

všeobecné predpisy o správnom konaní.“ To znamená, že ak niektorý procesný inštitút 

nie je upravený v priestupkovom zákone, podľa zásady subsidiarity treba 

postupovať podľa správneho poriadku. 

Postih správnych disciplinárnych deliktov nie je upravený jednotne, ale 

právna reglementácia je roztrúsená vo viacerých osobitných zákonoch. Tieto zákony 

zároveň upravujú vecnú a funkčnú príslušnosť disciplinárnych orgánov, 

disciplinárne tresty a spôsob ich ukladania. Súčasťou týchto zákonov je postup pri 

uplatňovaní tejto administratívnoprávnej zodpovednosti, ale skôr výnimočne so 

subsidiárnym využitím správneho poriadku alebo so subsidiárnym využitím 

Trestného poriadku (napr. pri rozhodovaní o disciplinárnom previnení advokáta 

Slovenskou advokátskou komorou). Podrobnejšie sa postup pri ukladaní 

disciplinárnych trestov (resp. disciplinárnych opatrení, sankcií alebo inak 

označovaných trestov) ustanovuje v disciplinárnych poriadkoch, ktoré sú vnútornými 

predpismi subjektov správy, resp. ich vykonávateľov.53  

Sankcie za správne poriadkové delikty ako poriadkové opatrenia upravuje 

najmä správny poriadok, ktorý v § 45 ustanovuje, že tomu, kto sťažuje postup 

konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny 

orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta 

svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky, môže správny 

orgán uložiť poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj opakovane. Ďalej ustanovuje, že 

toho, kto hrubo ruší poriadok, môže správny orgán tiež vykázať z miesta 

pojednávania; ak je vykázaný účastník konania, môže sa konať v jeho neprítomnosti. 

Správny poriadok upravuje aj možnosť odpustenia poriadkovej pokuty zo strany 

správneho orgánu, ktorý poriadkovú pokutu uložil. Ukladanie poriadkových 

opatrení upravuje aj napríklad § 65c zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), podľa ktorého môže 
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živnostenský úrad podnikateľovi a osobe zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 

ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly najmä tým, že odmieta súčinnosť 

pri výkone kontroly alebo bez závažných dôvodov sa nedostaví na výzvu 

živnostenského úradu uložiť poriadkovú pokutu do 331 eur, a to aj opakovane. 

Poriadková pokuta ako sankcia sa objavuje aj pri vykonávaní správneho dozoru a pri 

kontrolnej činnosti. Napríklad podľa § 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe môže orgán kontroly uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 eur 

kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa spomínaného zákona a tým 

znemožňuje priebeh kontroly, marí výsledok kontroly alebo nápravu zistených 

nedostatkov. Rovnako podľa § 21 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom 

úrade v znení neskorších predpisov môže Najvyšší kontrolný úrad uložiť 

poriadkovú pokutu do výšky 3 319 eur fyzickým osobám, ktoré maria výkon 

kontroly tým, že neplnia povinnosti uložené týmto zákonom (napríklad neposkytujú 

kontrolórom potrebnú súčinnosť v súlade s ich oprávneniami a podobne). 

Správny poriadok predstavuje všeobecnú právnu úpravu správneho konania. 

V prípade ak sa na vyvodzovanie zodpovednosti za správny delikt vzťahuje správny 

poriadok, sankcia sa ukladá v správnom konaní, ktoré zahajuje správny orgán ex 

offo na základe podnetu alebo bez podnetu. Správnym orgánom je štátny orgán, 

orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej 

správy. Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; 

ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje obec. 

Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo 

povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, 

kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže 

opak. Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. 

Proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorým sa ukladá sankcia za správny delikt, 

má účastník konania právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správnom 
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orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a je potrebné ho podať v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. 

O odvolaní rozhoduje odvolací orgán, t.j. správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa 

nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Správny orgán, 

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť aj sám, ale iba 

v prípade, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného 

účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. 

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Ak 

v prvom stupni rozhoduje ústredný orgán štátnej správy (napríklad Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky), proti tomuto rozhodnutiu môže účastník 

konania podať rozklad (to znamená, že nie odvolanie). Rozklad sa tiež podáva na 

orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia. O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na 

základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa už 

tiež nemožno odvolať, resp. podať rozklad. V prípade rozhodnutia, ktorým sa 

ukladá sankcia za správny delikt, je možné jeho preskúmanie v rámci tzv. správneho 

súdnictva. Správne súdnictvo je v súčasnosti upravené v piatej časti zákona č. 

99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Proti rozhodnutiu druhostupňového 

(odvolacieho) správneho orgánu, ktorým bola uložená sankcia za správny delikt, 

môže účastník konania  podať žalobu, pričom v prvom stupni v zásade rozhodujú 

krajské súdy a v druhom stupni Najvyšší súd Slovenskej republiky. Rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je konečné. 

Vybrané druhy správnych deliktov v oblasti zdravotníctva  

V rámci tejto podkapitoly sa budeme venovať analýze vybraných druhov 

správnych deliktov vyskytujúcich sa v zdravotníctve. Nakoľko je právna úprava 

v danej oblasti veľmi rozsiahla, vybrali sme právne predpisy a v rámci 

nich jednotlivé druhy správnych deliktov, sankcie a orgány príslušné na ukladanie 

sankcií, ktoré sa podľa nášho názoru môžu vyskytnúť v oblasti biomedicíny.   
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Vybrané správne delikty na úseku zdravotníctva 

Podľa § 29 zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto 

a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytnutie zdravotníckej služby alebo 

sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,  

b) sfalšuje alebo úmyselne neoprávnene zmení lekársku správu alebo 

zdravotný preukaz alebo zneužije lekársku dokumentáciu. 

  Za dané priestupky mu správny orgán môže uložiť pokutu do 99 eur. 

Podľa citovaného zákonného ustanovenia sa priestupku dopustí ten, kto 

poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými 

látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu alebo poruší povinnosť na ochranu 

zdravia pred ionizujúcim žiarením. 

Za uvedený priestupok mu možno uložiť pokutu do 165 eur, ako aj zákaz 

činnosti do jedného roku.  

Priestupky prejednávajú okresné úrady. 

 

Správne delikty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a zdravotníckych pracovníkov 

Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) vykonáva 

orgán príslušný na vydanie povolenia, t.j. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) alebo samosprávny kraj (vyšší 

územný celok), ako aj príslušné komory (stavovské organizácie). Uvedené orgány sú 

oprávnené za podmienok ustanovených zákonom o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti ukladať rôzne druhy sankcií, a to: 
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a) ukladať pokuty, 

b) dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu,  

c) zrušiť povolenie alebo licenciu, 

d) ukladať disciplinárne opatrenia. 

Pri ukladaní sankcií uvedené orgány prihliadajú najmä na povahu porušenej 

povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky 

porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť. 

Zdravotnícke zariadenie možno prevádzkovať len na základe povolenia. 

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie (okrem iných) na prevádzkovanie 

zariadenia biomedicínskeho výskumu, tkanivového zariadenia, 

biobanky, referenčného laboratória.  

Pokuty 

 Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu až do 33 193 eur 

a) fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez 

povolenia alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore so zákonom 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

 b) právnickej osobe, ak 

1. poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené 

neplatí, ak má určeného náhradného odborného zástupcu, alebo 

2. jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného 

odborného zástupcu, jej náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti 

odborného zástupcu,  

c) fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe, 
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d) odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac 

ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu. 

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží držiteľovi povolenia 

(poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe) vydaného podľa zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti pokutu za porušenie niektorej z povinností: 

a) pokutu do výšky 663 eur za porušenie napríklad povinnosti 

- viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, 

obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je 

povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného 

náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného 

zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,  

- informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o 

rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má 

uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou 

poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená, 

- uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu54 spôsobenú osobám v 

súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, 

počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť, 

-  poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa 

osobitného predpisu55,  

- poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie 

indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do 

jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú 

indikátory kvality hodnotené. 

                                                 
54

 podľa § 790 písm. c) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
55

§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
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b) pokutu do výšky 3319 eur za porušenie napríklad povinnosti 

 - bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody, 

- povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do 

zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť 

potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru 

podľa tohto zákona,  

- bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému 

orgánu  opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, 

ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí 

zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa. 

c) pokutu do výšky 9958 eur za porušenie povinnosti 

- prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,  

- viesť zdravotnú dokumentáciu podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, 

- spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie 

podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, 

- zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej 

odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. 

d) pokutu do výšky 16 596 eur za porušenie povinnosti 

- pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy56,  

- poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby 

poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,  

                                                 
56

 napríklad § 6 až 17 a § 26 až 41 a § 43 zákona o zdravotnej starostlivosti, § 44 ods. 1 zákona č. 577//2004 Z. z. 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z. 



129 
 

- bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej 

zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov uloží 

zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností  

- sústavne sa vzdelávať,  

- oznámiť komore údaje na zápis do registra zdravotníckych pracovníkov, 

oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov, predložiť 

osvedčené kópie dokladov, 

-  do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie 

registra. 

Konanie o uložení pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa, keď orgán 

príslušný na vydanie povolenia, ministerstvo zdravotníctva alebo komora zistila 

porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti. 

Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba, ktorá používa 

profesijný titul v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak sa konanie začalo na jeho 

podnet. V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vydanie povolenia 

ministerstvo zdravotníctva alebo komora určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak 

sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane. 

Disciplinárne opatrenia 

Ako už bolo spomínané, správne disciplinárne delikty môžu postihnúť len 

fyzickú osobu – v danom prípade člena komory, pričom sa uplatňuje princíp 

subjektívnej zodpovednosti, to znamená, že sa vyžaduje zavinenie zodpovednej 

osoby. 

Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti disciplinárne 

konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory, a v prípade, ak člen komory 

nedodrží povinnosť vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so 
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všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, aj na návrh Úradu 

pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh na začatie disciplinárneho 

konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory 

alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dozvedel o disciplinárnom 

previnení a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne 

previnil. 

Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z 

disciplinárnych opatrení, pričom za porušenie povinnosti oboznamovať sa 

a dodržiavať vnútorné predpisy komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva 

v komore zákonodarca umožňuje uložiť 

1. písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od 

vzniku členstva v komore alebo 

2. pokutu až do 331 eur za opakované porušenie niektorej z týchto povinností. 

Za porušenie povinnosti vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, a tiež 

povinnosti spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia 

ako minimálna sieť, umožňuje zákonodarca uložiť 

1. pokutu do 1 659 eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od 

vzniku členstva v komore,  

2. podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie 

jednej z týchto povinností,  

3. vylúčenie z komory. 

O uložení disciplinárneho opatrenia podľa rozhoduje v prvom stupni 

disciplinárna komisia komory, pričom je  povinná o veci rozhodnúť do 30 dní (do 60 

dní v obzvlášť zložitých prípadoch) odo dňa začatia konania. Ak nemožno 

vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť 

rada komory. Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej 

lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný 
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výbor komory sú oprávnení požiadať prezídium komory, aby rozhodlo o veci. Proti 

rozhodnutiu prezídia komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci 

rozhodne ako odvolací orgán. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o 

uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory a 

kontrolný výbor komory; ak ide o rozhodnutie vo veci o uložení disciplinárneho 

opatrenia za porušenie povinnosti vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, aj úrad 

pre dohľad. O odvolaní rozhoduje prezídium komory. Podrobnosti o disciplinárnom 

konaní upravuje disciplinárny poriadok komory. Ak právoplatné rozhodnutie o 

uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať núteným výkonom 

rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku57 alebo Exekučného poriadku58. 

Dočasné pozastavenie povolenia 

Orgán príslušný na vydanie povolenia obligatórne dočasne pozastaví 

povolenie, ak 

a) držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia – v danom 

prípade dočasne pozastaví povolenie najviac na jeden rok,  a to v rozsahu žiadosti o 

dočasné pozastavenie povolenia, 

b) držiteľ povolenia mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania 

alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon 

zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila 

náhradného odborného zástupcu - v danom prípade dočasne pozastaví povolenie 

najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania, a to v celom rozsahu, 

c) držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon 

zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal 

dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická 

osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu - v danom 

                                                 
57

 § 251 až 351 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  
58

 zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
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prípade dočasne pozastaví povolenie najviac na čas dočasného pozastavenia licencie 

na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon 

činnosti odborného zástupcu, a to v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému 

pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému 

pozastaveniu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. 

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže (to znamená, že to nie je 

obligatórny postup, nie je to jeho povinnosť) dočasne pozastaviť povolenie, v 

rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností, ak držiteľ povolenia 

porušil niektorú z povinností (1. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať 

osobitné predpisy, 2. poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej 

služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, 3. bez 

zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej 

služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, 4. prevádzkovať 

zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie). Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení 

povolenia z uvedených dôvodov je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov. 

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení 

povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného 

pozastavenia povolenia. 

Dočasné pozastavenie licencie 

Komora obligatórne dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie 

a) požiada o dočasné pozastavenie licencie, a to najviac na jeden 

rok, v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie, 

b) prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v 

priebehu posledných piatich rokov, v celom rozsahu, pričom súčasťou rozhodnutia o 

dočasnom pozastavení licencie je aj lehota na obnovenie vedomostí a zručností, 
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c) má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania, a to najviac na čas 

zákazu výkonu zdravotníckeho povolania, v celom rozsahu, 

d) má dočasne pozastavenú registráciu, v celom rozsahu. 

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo 

k porušeniu povinností ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností (1. pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy, 2. poskytnúť bez 

zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn 

operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť 

poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, 3. bez zbytočného odkladu prevziať 

osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa 

ústavnej zdravotnej starostlivosti). Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení 

licencie je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov. 

Zrušenie povolenia  

Orgán príslušný na vydanie povolenia obligatórne zruší povolenie, ak držiteľ 

povolenia 

a) požiada o zrušenie povolenia, a to v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia; 

žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva 

mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,  

 b) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia,  a to v celom rozsahu, 

c) získal povolenie na základe nepravdivých údajov, a to v celom rozsahu, 

 d) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom 

pozastavení povolenia, a to v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote 

odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia, 

e) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov 

od právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na 

vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického 

vybavenia zdravotníckeho zariadenia, a to v celom rozsahu, 
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f) určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v 

oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje, a to v 

celom rozsahu, 

g) na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa 

ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia 

vozidla, a to v celom rozsahu. 

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, a to v rozsahu 

tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností, 

ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z 

povinností (1. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné 

predpisy, 2. poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby 

poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, 3. bez 

zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej 

služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, 4. prevádzkovať 

zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie). 

 Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov 

uvedených pod písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o zrušení povolenia. 

Zrušenie licencie 

Komora obligatórne zruší licenciu, ak držiteľ licencie: 

a) požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie 

povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu 

zrušiť, a to v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie, 

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie, a to v celom 

rozsahu, (Ak komora zrušila licenciu na základe právoplatného rozhodnutia súdu o 
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doživotnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania, nemôže vydať novú 

licenciu), 

c) získal licenciu na základe nepravdivých údajov, a to v celom rozsahu, 

d) opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, a to v rozsahu 

tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom, 

e) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom 

pozastavení licencie, a to v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote 

odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie, 

f) mal uložené disciplinárne opatrenie vylúčenia z komory, a to v celom 

rozsahu, 

g) mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podmienečného vylúčenia 

z komory, a to v celom rozsahu. 

Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených pod písm. c) až g), môže 

vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.  

Vybrané správne delikty postihované Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre 

dohľad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou“) ako právnická osoba, 

ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad pre dohľad teda 

dohliada aj na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti (lege artis), 

a predstavuje subjekt oprávnený vyvodzovať administratívnoprávnu zodpovednosť 

voči subjektom zodpovednosti, ktorí porušili niektorú z povinností, ktorú im ukladá 

zákon o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.  
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Ak úrad pre dohľad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak 

úrad zistí porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou (medzi dané povinnosti patrí povinnosť dohliadaného subjektu 

umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení na výkon dohľadu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, utvárať vhodné materiálne 

a technické podmienky na výkon dohľadu,  zúčastniť sa na základe požiadania 

osoby oprávnenej na výkon dohľadu prerokovania protokolu, plniť opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin), podľa závažnosti zistených 

nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

a) pokutu až do výšky  3 319 eur, ak ide o fyzickú osobu,  

až do výšky 9 958 eur, ak ide o právnickú osobu, alebo 

b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu 

zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi. 

Pokuty podľa písm. a)  môže úrad pre dohľad podľa povahy veci uložiť 

opakovane; súčasne s uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

Ak úrad pre dohľad pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zistí 

iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z 

porušenia povinností ustanovených osobitnými predpismi59, podľa závažnosti 

zistených nedostatkov môže podať na príslušnom orgáne (oprávnenom na vydanie 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, na ministerstve 

zdravotníctva, na samosprávnom kraji, na profesijnej komore) návrh na 

a) uloženie pokuty,  

b) dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia, 

                                                 
59

 zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 c) dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej 

zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o 

právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,  

d) začatie disciplinárneho konania. 

Ak úrad pre dohľad zistí, že právnická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je 

potrebné povolenie úradu alebo predchádzajúci súhlas úradu, bez povolenia úradu 

alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu, uloží právnickej osobe podľa závažnosti 

spôsobených následkov pokutu až do výšky 33 193 eur. 

Pokuty za správne delikty môže úrad pre dohľad uložiť do dvoch rokov odo 

dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia 

povinnosti, pričom sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia úradu o uložení pokuty. 

 Úrad pre dohľad je oprávnený ukladať pokuty aj za priestupky. Ak úrad pre 

dohľad zistí, že fyzická osoba vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie 

úradu pre dohľad alebo predchádzajúci súhlas úradu pre dohľad, bez povolenia 

úradu pre dohľad alebo bez predchádzajúceho súhlasu úradu pre dohľad, uloží 

fyzickej osobe podľa závažnosti spôsobených následkov pokutu až do výšky 33 193 

eur. 

Vybrané správne delikty podľa zákona o liekoch 

Prvou skupinou správnych deliktov na úseku humánnej farmácie sú 

priestupky na úseku humánnej farmácie podľa ustanovenia § 136 zákona o liekoch. 

Na priestupky na úseku humánnej farmácie a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon 

o priestupkoch. 

Priestupku na úseku humánnej farmácie sa dopustí ten, kto napríklad 

- nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

 - ponúka, predáva alebo poskytuje humánny liek alebo zdravotnícku pomôcku v 

rozpore s týmto zákonom. 
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Za uvedené priestupky, ktoré prejednáva samosprávny kraj, možno uložiť 

pokutu od 100 eur do 5 000 eur. 

Ďalej sa priestupku na úseku humánnej farmácie dopustí ten, kto napríklad 

-   sa zúčastní na klinickom skúšaní v zahraničí bez predchádzajúceho súhlasu 

zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistencom, 

-   sa zúčastní ako odborný garant neintervenčnej klinickej štúdie, pri ktorej neboli 

splnené podmienky podľa § 45. 

Za uvedené priestupky, ktoré prejednáva ministerstvo zdravotníctva, možno 

uložiť pokutu od 200 eur do 10 000 eur. 

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 

protiprávneho konania. Za uvedené priestupky možno uložiť aj blokovú pokutu do 

výšky 100 eur. 

Druhou skupinou správnych deliktov na úseku humánnej farmácie sú iné 

správne delikty na úseku humánnej farmácie podľa ustanovenia § 138 zákona 

o liekoch, ktoré sú členené podľa subjektu správneho deliktu. Vo vzťahu ku 

klinickému skúšaniu liekov sú podstatné správne delikty zadávateľa a skúšajúceho 

v rámci výkonu klinického skúšania liekov, ktoré súvisia s jeho povinnosťami. 

Zadávateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak: 

a) nevyberie skúšajúceho s prihliadnutím na jeho kvalifikáciu, etapu a rozsah 

klinického skúšania, vybavenie pracoviska a neposkytol mu príručku pre 

skúšajúceho,  

b) nepredloží pred začatím klinického skúšania 

1. spojené s klinickým skúšaním vrátane nákladov na skúšané humánne produkty, 

skúšané humánne lieky a humánne lieky uvedené v protokole a nákladov spojených 

s laboratórnymi, zobrazovacími a inými vyšetreniami uvedenými v protokole a 

nákladov súvisiacich s poskytnutím ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je 

poskytnutá v súvislosti s klinickým skúšaním, 
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 2.štátnemu ústavu žiadosť o povolenie klinického skúšania,  

c) nezriadi konzultačné miesto, kde sa účastníkovi poskytujú informácie o klinickom 

skúšaní, 

d) nedodržiava ustanovenia o povoľovaní klinického skúšania, pozastavení 

klinického skúšania a zakázaní klinického skúšania, 

e) neustanoví osobu zodpovednú za zabezpečovanie kvality pri výrobe skúšaného 

produktu alebo skúšaného humánneho lieku, ak sa skúšaný produkt alebo skúšaný 

humánny liek vyrába v Slovenskej republike alebo osobu zodpovednú za dovoz 

skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku, ak sa skúšaný 

produkt alebo skúšaný humánny liek nevyrába v Slovenskej republike a 

nezabezpečil, aby táto osoba plnila úlohy podľa zákona o liekoch60,  

f) nevedie register nežiaducich udalostí, závažných nežiaducich účinkov a 

neočakávaných závažných nežiaducich účinkov, ktoré mu oznámil skúšajúci, a 

neoznámil štátnemu ústavu, etickej komisii a zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva 

verejné zdravotné poistenie účastníka, závažné nežiaduce udalosti a podozrenia na 

závažné nežiaduce účinky a na neočakávané závažné nežiaduce účinky,  

g) neuhradí náklady 

1. spojené s klinickým skúšaním alebo s liečbou ochorenia, na ktoré je klinické 

skúšanie zamerané,  

                                                 
60

 Osoba zodpovedná za zabezpečovanie kvality pri výrobe skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného 

humánneho lieku a osoba zodpovedná za dovoz skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho 

lieku zabezpečuje, aby každá šarža skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku bola 

a) vyrobená a kontrolovaná v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe, s dokumentáciou špecifikujúcou 

skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek a s údajmi uvedenými v žiadosti o povolenie klinického 

skúšania podľa § 34 ods. 2 zákona o liekoch, ak ide o skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek 

vyrobený v Slovenskej republike, 

 b) vyrobená a kontrolovaná podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami 

správnej výrobnej praxe podľa § 12 ods. 2 zákona o liekoch, s dokumentáciou špecifikujúcou skúšaný humánny 

produkt alebo skúšaný humánny liek, a aby každá šarža bola kontrolovaná v súlade s údajmi uvedenými v 

žiadosti o povolenie klinického skúšania podľa § 34 ods. 2 zákona o liekoch, ak ide o skúšaný humánny produkt 

alebo skúšaný humánny liek vyrobený mimo územia Slovenskej republiky, 

 c) podrobená požadovaným kontrolným analýzam, skúškam alebo overovaniam na potvrdenie, či kvalita 

humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku je v súlade s údajmi uvedenými v žiadosti o povolenie 

klinického skúšania podľa § 34 ods. 2 zákona o liekoch, ak ide o skúšaný humánny liek, ktorý je porovnávacím 

humánnym liekom pochádzajúcim z tretieho štátu a ktorý je registrovaný, ak sa nedá získať dokumentácia 

potvrdzujúca, že každá šarža bola vyrobená podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe, ktoré sú rovnocenné s 

požiadavkami správnej výrobnej praxe podľa § 12 ods. 2 zákona o liekoch. 



140 
 

2. spojené s liečbou zdravotných komplikácií a prípadných trvalých následkov na 

zdraví vzniknutých účastníkovi v dôsledku klinického skúšania, 

3. spojené s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti zadávateľa za škodu 

spôsobenú účastníkovi klinického skúšania, 

4. spojené s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti za škodu, ktorá môže byť spôsobená účastníkovi,  

h) neuchováva skúšané humánne produkty a skúšané humánne lieky v nemocničnej 

lekárni zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa nachádza pracovisko, alebo v 

nemocničnej lekárni, alebo verejnej lekárni, alebo na pracovisku, ktoré musí mať 

vytvorené podmienky na uchovávanie skúšaného humánneho produktu a 

skúšaného humánneho lieku v súlade s protokolom,  

 

i) neposkytne skúšajúcemu na vykonanie klinického skúšania skúšaný humánny 

produkt alebo skúšaný humánny liek vyrobený v súlade so zásadami správnej 

výrobnej praxe a neuchováva jeho vzorku,  

j) nepostupuje podľa zásad správnej klinickej praxe,  

k) nezabezpečí vykonávanie odborného dohľadu nad klinickým skúšaním 

poverenou osobou,  

l) neinformuje skúšajúcich o zistených neočakávaných závažných nežiaducich 

účinkoch,  

m) neoznámi štátnemu ústavu a etickej komisii 

1. návrh na zmenu údajov v protokole, 

2. opatrenia príslušných orgánov iných členských štátov a tretích štátov vzťahujúcich 

sa na skúšaný humánny produkt alebo skúšaný humánny liek, 

3. prerušenie klinického skúšania a dôvody jeho prerušenia,  
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4. bezodkladne akúkoľvek novú skutočnosť týkajúcu sa priebehu klinického 

skúšania alebo vývoja skúšaného produktu alebo skúšaného humánneho lieku a 

prijaté opatrenia na ochranu účastníkov pred bezprostredným nebezpečenstvom, 

 5. do siedmich dní všetky dôležité informácie týkajúce sa podozrenia na 

neočakávané závažné nežiaduce účinky, ktoré spôsobili alebo by mohli spôsobiť 

smrť, alebo do ďalších ôsmich dní nepredložil písomnú správu o tých 

skutočnostiach,  

6. do 15 dní podozrenia na ostatné neočakávané závažné nežiaduce účinky odo dňa, 

keď sa o nich dozvedel, 

7. do 90 dní skončenie klinického skúšania alebo do 15 dní predčasné skončenie 

klinického skúšania a príčiny predčasného skončenia klinického skúšania,  

8. počas trvania klinického skúšania raz ročne zoznam všetkých podozrení na 

závažné nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli počas tohto obdobia, a správu o 

bezpečnosti účastníkov,  

n) nezabezpečí prijatie opatrení na uchovávanie dokumentácie o klinickom skúšaní,  

o) neaktualizuje najmenej raz ročne príručku pre skúšajúceho, 

p) nepredloží na požiadanie etickej komisii, štátnemu ústavu a zdravotnej poisťovni 

účastníka, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, údaje a dokumentáciu o 

klinickom skúšaní,  

q) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

 r) vykonáva neintervenčnú klinickú štúdiu bez predchádzajúceho súhlasu 

zdravotnej poisťovne účastníka neintervenčnej klinickej štúdie, 

 s) nezašle do jedného mesiaca od spracovania rovnopis výsledkov neintervenčnej 

klinickej štúdie zdravotnej poisťovni účastníka neintervenčnej klinickej štúdie a 

národnému centru, 

 t) nezašle protokol neintervenčnej klinickej štúdie schválený zdravotnou poisťovňou 

účastníka neintervenčnej klinickej štúdie národnému centru, 
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 u) nezašle rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie 

zdravotnej poisťovni účastníka neintervenčnej klinickej štúdie a národnému centru. 

Za vykonávanie klinického skúšania na pracovisku je odborne zodpovedný 

lekár alebo zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti uvedený v protokole označovaný ako "skúšajúci".  

Skúšajúci sa dopustí iného správneho deliktu, ak: 

a) sa neoboznámi pred začatím klinického skúšania s údajmi uvedenými v príručke 

pre skúšajúceho a nezohľadní ich pri poučení účastníka,  

b) nepoučí účastníka podľa zákona o liekoch,  

c) nezaradí do klinického skúšania len účastníkov, ktorí vyjadrili informovaný súhlas 

s účasťou na klinickom skúšaní podľa zákona o liekoch, 

d) neodmietne vykonávanie klinického skúšania, ak neboli splnené požiadavky na 

začatie klinického skúšania, neprerušil vykonávanie klinického skúšania, ktorého 

vykonávanie štátny ústav pozastavil, alebo neskončil vykonávanie klinického 

skúšania, ktoré štátny ústav zrušil alebo zakázal,  

e) vykonáva klinické skúšanie, pri ktorom neboli dodržané ustanovenia o ochrane 

1. účastníkov klinického skúšania, 

2. neplnoletých účastníkov, 

 3. plnoletých účastníkov nespôsobilých na právne úkony, 

 f) neodmietne vykonávanie klinického skúšania, ak etická komisia vyjadrila 

nesúhlasné stanovisko ku klinickému skúšaniu, 

 g) nezabezpečí bezpečnú manipuláciu so skúšaným humánnym produktom alebo so 

skúšaným humánnym liekom a jeho správne uchovávanie,  

h) neoznámi bezodkladne zadávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva 

verejné zdravotné poistenie účastníka, každú závažnú nežiaducu udalosť a každý 
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neočakávaný závažný nežiaduci účinok okrem tých, ktoré sú uvedené v protokole 

alebo v príručke pre skúšajúceho ako nevyžadujúce neodkladné oznámenie, a 

neprijal potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia účastníkov vrátane 

prípadného prerušenia klinického skúšania, 

 i) neeviduje, nespracúva a neuchováva údaje a informácie o klinickom skúšaní 

takým spôsobom, aby sa správne oznamovali, interpretovali a overovali a aby sa 

zároveň zabezpečila ochrana osobných údajov účastníka, 

 j) nezabezpečí najmenej 15 rokov uchovávanie zoznamu identifikačných kódov 

účastníkov a dokumentácie o klinickom skúšaní, 

 k) nezabezpečí dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa účastníka,  

l) nepostupuje podľa správnej klinickej praxe, 

m) nepredloží na požiadanie etickej komisii, štátnemu ústavu a zdravotnej poisťovni 

účastníka, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, údaje a dokumentáciu o 

klinickom skúšaní, 

 n) neinformuje lekára, s ktorým má účastník uzatvorenú dohodu o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, že účastník je zaradený do klinického skúšania, 

 o) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. 

p) neoznámi zaradenie účastníka do klinického skúšania s uvedením čísla 

rozhodnutia o povolení klinického skúšania a dátumu zaradenia účastníka do 

klinického skúšania zdravotnej poisťovni vykonávajúcej verejné zdravotné poistenie 

účastníka bezodkladne po zaradení účastníka do klinického skúšania. 

Napokon poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa dopustí iného správneho 

deliktu, ak: 

a) neuchováva humánne lieky, ktoré sa používajú pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti tak, aby neprišlo k ich poškodeniu alebo zneužitiu, 
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b) nezabezpečí, aby osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť, podávali 

lieky len zdravotnícki pracovníci v súlade so súhrnom charakteristických vlastností 

humánneho lieku, 

 c) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

 d) bezodkladne neoznámi štátnemu ústavu 

 1. podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku, o ktorých sa dozvedel po 

registrácii humánneho lieku, 

 2. nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckych pomôcok, o ktorých sa dozvedel pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

e) nezabezpečí správny postup pri preprave humánneho lieku z verejnej lekárne. 

 Iné správne delikty na úseku humánnej farmácie sa odlišujú nielen subjektom 

správneho deliktu, ale orgánom verejnej správy oprávneným ukladať sankcie za ich 

porušenie.  

 Za iné správne delikty zadávateľa klinického skúšania ukladá ministerstvo 

zdravotníctva pokutu od 500 eur do 25 000 eur. 

 Za vymenované iné správne delikty skúšajúceho a poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti ukladá štátny ústav pokutu od 300 eur do 35 000 eur. 

Pri určení výšky pokuty prihliada ministerstvo zdravotníctva, ako aj štátny 

ústav na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri 

opakovanom porušení (recidíve) môžu výšku pokuty zvýšiť až na dvojnásobok. 

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa 

ministerstvo zdravotníctva alebo štátny ústav dozvedel o porušení povinnosti 

(subjektívna lehota), najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu 

povinnosti došlo (objektívna lehota). Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Ak však vznikla 

okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje 
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platenie v splátkach, môže ministerstvo zdravotníctva a štátny ústav povoliť odklad 

platenia pokuty alebo platenie v splátkach.  

Vybrané správne delikty na úseku verejného zdravotníctva 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia“) predstavuje právny predpis, ktorý okrem iného upravuje oblasť 

organizácie a výkonu verejného zdravotníctva, povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, výkon štátneho 

zdravotného dozoru, ako aj priestupky a iné správne delikty na úseku verejného 

zdravotníctva. 

Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu určenom v zákone o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

a) ministerstvo zdravotníctva, 

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad 

verejného zdravotníctva"),  

c) regionálne úrady verejného zdravotníctva, 

d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

f) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, 

g) Slovenská informačná služba. 

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto napríklad 

- sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný 

dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam,  
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- sa nepodrobí nariadenému zákazu alebo obmedzeniu výkonu povolania z 

dôvodu ochorenia na prenosné ochorenie alebo podozrenia na prenosné ochorenie,  

- nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia; Úrad 

verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození 

verejného zdravia, nariaďuje opatrenia, ktorými môžu byť aj odber a transport 

biologického materiálu, 

- nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie 

ochoreniam. 

Priestupkov sa môže dopustiť len fyzická osoba, pri ktorej sa vyžaduje 

zavinenie. Uvedené priestupky prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad 

verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo 

obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Slovenská 

informačná služba. Príslušný orgán môže za uvedené priestupky uložiť pokutu do 1 

659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Procesný postup pri prejednávaní 

priestupkov upravuje zákon o priestupkoch. 

Iného správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany 

zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ak 

a) nezabezpečí opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov 

fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného 

prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, 

b) nezabezpečí pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad, 

c) nezabezpečí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu,  

d) nezabezpečí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpečí vypracovanie 

kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku, 
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 e) nevypracuje prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia 

zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy61, a nevedie evidenciu 

zamestnancov podľa kategórií prác, 

f) nezabezpečí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a 

pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na 

mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, 

 g) nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov 

faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov, 

 h) poruší niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci alebo v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou 

záťažou a senzorickou záťažou pri práci, 

 i) nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu 

zamestnancov pri práci s chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi 

faktormi , biologickými faktormi alebo neposkytne očkovanie zamestnancom. 

Iného správneho deliktu sa môže dopustiť fyzická osoba – podnikateľ alebo 

právnická osoba, pričom ide o tzv. objektívnu zodpovednosť, to znamená, že 

zavinenie sa pri týchto druhoch deliktoch neskúma. Uvedené iné správne delikty 

fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb prejednávajú rovnaké orgány 

verejného zdravotníctva, ako je to pri priestupkoch, pričom za správne delikty 

uvedené pod písm. a) – f) môžu uložiť pokutu od 150 eur do 20 000 eur,  za správne 

delikty uvedené pod písm. g) – i) môžu uložiť pokutu od 2000 eur do 50 000 eur.  

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti, ak poruší niektorú z povinností napríklad 

                                                 
61

 Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v 

znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
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a) hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a 

nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

laboratóriá klinickej mikrobiológie,  

b) predchádzať nemocničným nákazám, výskyt nemocničných nákaz 

zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, vykonávať analýzu ich výskytu a príčin 

ich vzniku a prijímať opatrenia na zníženie výskytu a zabránenie šíreniu a v oblasti 

prevencie nemocničných nákaz zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov,  

c) zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a 

šíreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie, 

 d) vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu, a následne 

dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,  

f) poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii 

alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať. 

Subjektom uvedených správnych deliktov je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, pričom dané správne delikty opätovne prejednávajú rovnaké orgány 

verejného zdravotníctva, ako je to pri priestupkoch, ktoré sú oprávnené uložiť 

pokutu od 150 eur do 20 000 eur za vymenované správne delikty. 

Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na 

závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom 

porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. Konanie o uloženie pokuty 

možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného 

zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti (subjektívna lehota), najneskôr však 

do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo (objektívna lehota). 

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej 

uložení. Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad 
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platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú 

bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v 

splátkach. 
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Prílohy  

Výber súvisiacej judikatúry 

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) 

 

PRÍPAD VC. proti SLOVENSKEJ REPUBLIKE (sťažnosť č. 18968/07) z 8. novembra 

2011 

Sťažovateľka namietala porušenie článkov 3, 8, 12, 13 a 14 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) z dôvodu jej 

sterilizácie vo verejnej nemocnici. 

čl. 3 Dohovoru - Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. 

Sťažovateľka sa sťažovateľa, že bola subjektom neľudského a ponižujúceho 

zaobchádzania z dôvodu jej sterilizácie, spochybnila, že dala svoj slobodný, úplný a 

informovaný súhlas so sterilizáciou, ako to vyžadujú medzinárodné štandardy. Jej 

sterilizácia zároveň nebola v súlade so sterilizačnou vyhláškou z roku 1972 účinnou 

v relevantnom čase. Jej podpis na sterilizačnom formulári bol získaný počas 

pokročilých pôrodných bolestí, krátko pred samotným pôrodom. Jej sterilizácia bola 

za daných okolností násilná. (Sťažovateľka tvrdila, že po tom, čo už rodila niekoľko 

hodín a mala bolesti, lekársky personál nemocnice v Prešove sa jej opýtal, či chce mať 

ďalšie deti. Sťažovateľka odpovedala, že áno, ale lekársky personál jej povedal, že ak 

by mala ďalšie dieťa, buď ona alebo dieťa by zomreli. Sťažovateľka začala plakať a 

keďže bola presvedčená, že jej ďalšie tehotenstvo môže byť smrteľné, povedala 

lekárskemu personálu „robte, čo chcete“. Sťažovateľka nerozumela výrazu 

sterilizácia a podpísala sa na formulár zo strachu, že inak môže dôjsť k fatálnym 

následkom. Keďže už bola v poslednom štádiu pôrodu, jej rozpoznávacia a 

dorozumievacia schopnosť bola ovplyvnená pôrodom a bolesťou). 
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Vyjadrenie Súdu:  Sterilizácia predstavuje významný zásah do reprodukčného 

zdravotného statusu jednotlivca. Zo všeobecne uznaných štandardov ako Dohovoru 

o ľudských právach a biomedicíne, ktorý bol v danom čase platný vo vzťahu k 

Slovensku, Deklarácie WHO o podporovaní práv pacientov v Európe alebo 

Všeobecného odporúčania CEDAW č. 24, vyplýva, že lekárske zákroky, jedným z 

ktorých je sterilizácia, môžu byť uskutočnené iba za predchádzajúceho 

informovaného súhlasu dotknutej osoby. Jediná výnimka sa týka núdzových situácií, 

kedy lekársky zákrok neznesie odklad a príslušný súhlas nebolo možné získať. 

Vzhľadom na to, že neexistoval stav núdze zahŕňajúci v sebe bezprostredné 

nebezpečenstvo nenapraviteľnej škody na zdraví alebo živote sťažovateľky, a 

vzhľadom na to, že sťažovateľka bola mentálne spôsobilá dospelá pacientka, jej 

informovaný súhlas bol nevyhnutnou podmienkou zákroku, aj za predpokladu, že 

bol z lekárskeho hľadiska „nevyhnutný“.  Podľa názoru Súdu takýto prístup nie je 

zlučiteľný s princípmi rešpektovania ľudskej dôstojnosti a slobody obsiahnutými v 

Dohovore a požiadavkami informovaného súhlasu uvedenými v medzinárodných 

dokumentoch, na ktoré je odkázané vyššie. Najmä, z predložených dokumentov 

nevyplýva, že sťažovateľka bola plne informovaná o svojom zdravotnom stave, 

navrhovanom zákroku a jeho alternatívach. Navyše, požiadanie sťažovateľky o 

súhlas s takýmto zákrokom počas pôrodných bolestí a krátko pred vykonaním 

cisárskeho rezu jej zjavne nedovoľovalo rozhodnúť sa slobodne, po posúdení 

všetkých relevantných faktorov a ako si mohla želať, po uvážení dôsledkov a 

prediskutovaní problému s partnerom. V tomto ohľade nemôže byť rozhodujúca 

váha priznaná argumentu vlády týkajúcemu sa histórie sťažovateľkiných 

tehotenstiev a neabsolvovania pravidelných prehliadok. Podľa vlády bolo účelom 

sterilizácie sťažovateľky zabrániť možnému, život ohrozujúcemu, zhoršeniu jej 

zdravotného stavu. Takáto hrozba nebola bezprostredná, pretože by sa naplnila iba v 

prípade budúceho tehotenstva. Mohlo jej byť tiež zabránené alternatívnymi 

prostriedkami menej invazívnymi metódami. Spôsob, akým konal lekársky personál, 

bol paternalistický, pretože sťažovateľka nemala prakticky inú možnosť ako súhlasiť 

so zákrokom, ktorý lekári považovali za vhodný vzhľadom na jej situáciu. 

Akokoľvek, v podobných situáciách sa vyžadoval informovaný súhlas, podporujúc 
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autonómiu morálnej voľby pacienta.  Princíp autonómie pacientov v ich vzťahu k 

lekárskemu personálu je rozvinutý v Dôvodovej správe k Dohovoru o ľudských 

právach a biomedicíne. Požiadavka rešpektovania, inter alia, práva ženy na 

autonómiu a voľbu v kontexte zdravotnej starostlivosti je uvedená v bode 31 písm. e) 

Všeobecného odporúčania č. 24 prijatého CEDAW v roku 1999. Všeobecná deklarácia 

o bioetike a ľudských právach  potvrdzuje vyššie úvahy (najmä  článok 5 vyzýva na 

rešpektovanie autonómie osôb pri rozhodovaní preberajúc zodpovednosť za tieto 

rozhodnutia). Sterilizačný zákrok hrubo zasiahol do fyzickej integrity sťažovateľky, 

pretože ním bola pozbavená svojej reprodukčnej funkcie. V dôsledku sterilizácie 

sťažovateľky preto došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru.  

V danom prípade išlo o obzvlášť závažný zákrok uskutočnený bez 

informovaného súhlasu sťažovateľky, ako bol definovaný v Dohovore o ľudských 

právach a biomedicíne, ktorým bolo Slovensko v danom čase viazané. Konkrétne 

opatrenia zamerané na elimináciu takýchto nedostatkov a zabezpečenie súladu s 

medzinárodnými štandardami boli zavedené prijatím zákona o zdravotnej 

starostlivosti z roku 2004 (zákon č. 576/2004 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. 

januára 2005. Na rozdiel od sterilizačnej vyhlášky z roku 1972 a zákona o zdravotnej 

starostlivosti z roku 1994, nová právna úprava obsahuje podrobné ustanovenia o 

informáciách pacientom a ich informovanom súhlase. Najmä § 40 uvádza 

nevyhnutné predpoklady pre sterilizáciu jednotlivca. Tieto obsahujú písomnú 

žiadosť a písomný súhlas po predchádzajúcej informácii o inter alia alternatívnych 

metódach antikoncepcie, plánovanom rodičovstve a zdravotných následkoch. 

Sterilizácia nemôže byť vykonaná skôr, ako tridsať dní po tom, ako bol daný 

informovaný súhlas. Z uvedeného rozhodnutia vychádzal Súd aj v ďalšom prípade 

nezákonnej sterilizácie (absencia informovaného súhlasu)- I.G. A ĎALŠÍ proti 

SLOVENSKEJ REPUBLIKE (sťažnosť č. 15966/04) z 13. novembra 2002, kde tri 

slovenské občianky I.G., M.K. a R.H. (sťažovateľky) namietali porušenie článkov 3, 8, 

12, 13 a 14 Dohovoru z dôvodu ich sterilizácie v nemocnici a nezískania náležitej 

nápravy zo strany slovenských orgánov.  
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Prípad Vo proti FRANCÚZSKU (sťažnosť č. 53924/00) z 8.júla 200462 

Namietané porušenie čl. 2 Dohovoru - Právo na život – „1. Právo každého na život je 

chránené zákonom. Nikoho nemožno úmyselne zbaviť života s výnimkou výkonu súdom 

uloženého trestu nasledujúceho po odsúdení za spáchanie trestného činu, pre ktorý zákon 

ukladá tento trest. 2. Zbavenie života sa nepovažuje za spôsobené v rozpore s týmto článkom, 

ak vyplýva z použitia sily, ktoré je bezpodmienečne nevyhnutné pri: a) obrane osoby proti 

nezákonnému násiliu; b) vykonávaní zákonného zatknutia alebo zabránení úteku osoby 

zákonne zadržanej; c) zákonnom potlačení nepokojov alebo vzbury.“ 

V danom prípade bolo predmetom rozhodovacej činnosti Súdu otázka, či je 

možné považovať plod medzi 20 a 21 týždňom života za ľudskú osobu, resp. v akom 

štádiu tehotenstva môže byť plod považovaný za ľudskú osobnosť?  

Vyjadrenie Súdu: Základná otázka, ktorú položila sťažovateľka je, či absencia 

prostriedkov nápravy trestnej povahy na stíhanie neúmyselného zničenia plodu vo 

francúzskom práve nekonštituuje zanedbanie povinnosti chrániť priamo zo zákona 

právo každej osoby na život garantované článkom 2 Dohovoru zo strany štátu.  Súd 

sa priklonil k tomu, že otázka začiatku ochrany práva na život by mala byť oblasťou, 

ktorá sa ponechá na posúdenie každého štátu. Dôvody, ktoré viedli k tomuto 

tvrdeniu spočívajú na jednej strane v tom, že táto ochrana nebola vyriešená vo 

väčšine zmluvných štátoch, najmä vo Francúzsku, kde je predmetom diskusie a na 

druhej strane neexistuje žiadny európsky konsenzus o definícií, či vedeckej alebo 

právnej o začiatku života. Podľa prehľadu francúzskej právnej úpravy súd 

konštatoval, že povaha a právne postavenie embrya a plodu nie je definované a 

spôsob zabezpečenia ochrany záleží od vývoja francúzskej spoločnosti. Súd je 

presvedčený, že nie je ani žiaduce a ani možné v súčasnosti dať odpoveď na otázku, 

či nenarodené dieťa je osobou v zmysle článku 2 Dohovoru.  Súd na základe 

uvedeného nepovažoval za nevyhnutné prešetriť, či brutálny koniec tehotenstva 

sťažovateľky spadá pod článok 2, ale podľa neho je otázkou či žalovaný štát splnil 

                                                 
62
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stanovené požiadavky ochrany života v sfére ochrany verejného zdravia a či 

sťažovateľka mala dostatočné procedurálne možnosti ochrany.  

Z uvedeného rozhodnutia bolo vychádzané v prípade EVANS proti 

SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU (2006), keď sa navrhovateľka sťažovala na porušenie 

jej ľudských práv podľa článkov 2, 8 a 14 Dohovoru, spôsobené stiahnutím súhlasu 

partnera na využitie spoločne oplodnených a zmrazených embryí, ktoré chcela 

využiť na umelé oplodnenie. Zákon Veľkej Británie vyžaduje po stiahnutí súhlasu 

jednej strany zničenie embryí, čo podľa navrhovateľky porušilo právo na život 

zaručené článkom 2 Dohovoru. Súd, odvolávajúc sa na predošlé rozhodnutie v 

prípade Vo proti Francúzsku, opätovne odmietol uznať článok ako ochranu práva na 

život embrya. Keďže neexistuje široký vedecký ani právny konsenzus na európskej 

úrovni, Súd ponecháva rozhodovaciu právomoc členským štátom. V tomto duchu je 

rozhodujúci britský zákon, podľa ktorého „embryo nemá nezávislé práva alebo 

záujmy a nemôže požadovať – alebo nechať požadovať vo svojom mene – právo na 

život podľa článku 2 Dohovoru“. 

Danou problematikou sa zaoberajú aj nasledovné prípady:  

V prípade PATON proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU (1980) (Paton proti 

Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 8317/78, Európska komisia pre ľudské práva, 13. máj 

1980) sa manžel pokúsil zamedziť svojej tehotnej manželke prístup k interrupcii, 

tvrdiac, že ukončenie tehotenstva by porušilo právo plodu na život podľa článku 2. 

Komisia rozhodla, že slovo „každý“ v článku 2 a všade inde v dohovore nezahŕňa 

plody, a uznávajúc neoddeliteľnosť plodu od tehotnej ženy, dala prednosť jej 

právam v zmysle článku 2. Komisia pritom argumentovala, že ak by článok 2 chránil 

plod, interrupcia by musela byť zakázaná dokonca aj v prípadoch, keď tehotenstvo 

predstavuje riziko pre život tehotnej ženy, Komisia stanovila: „Život plodu je úzko 

prepojený so životom tehotnej ženy a nemôže byť posudzovaný v izolácii od neho. 

Ak by článok 2 mal zahŕňať plod a jeho ochrana podľa tohto článku by bola, bez 

akéhokoľvek výslovného obmedzenia, chápaná ako absolútna, interrupcia by musela 

byť považovaná za zakázanú dokonca aj vtedy, ak by pokračovanie tehotenstva 

predstavovalo vážne riziko pre život tehotnej ženy. To by znamenalo, že 
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„nenarodený život“ plodu by bol považovaný za majúci vyššiu hodnotu než život 

tehotnej ženy.  

V prípade R. H. proti NÓRSKU (1992) (R. H. proti Nórsku, sťažnosť č. 17004/90, 

73 rozhodnutie a správa Európskej komisie pre ľudské práva 155. 19. máj 1992. )Komisia 

opäť odmietla udeliť plodu ochranu priznanú osobám v zmysle článku 2 a zamietla 

tvrdenie sťažovateľa, že nórsky zákon povoľujúci interrupciu pre jeho partnerku bol 

v rozpore s článkom 2 Dohovoru. Komisia zistila, že nórsky liberálny interrupčný 

zákon spadal do diskrečnej právomoci štátu, a zamietla sťažnosť.   

V prípade BOSO proti TALIANSKU (2002) (Boso proti Taliansku, sťažnosť č. 

50490/99, 5. sept. 2002) súd nasledoval R. H. proti Nórsku a zamietol tvrdenie, že 

taliansky zákon povoľujúci interrupciu bol v rozpore s právom plodu na život podľa 

článku 2 Dohovoru. Súd nezistil porušenie článku 2, poznamenajúc, že interrupcia 

bola vykonaná v súlade s talianskym zákonom, ktorý zabezpečuje rovnováhu medzi 

záujmom ženy a štátnym záujmom chrániť plod. Podobne ako v R. H. proti Nórsku 

sťažnosť bola zamietnutá. 

Prípad TYSIAC proti POĽSKU (sťažnosť č. 5410/03) 20. marec 2007 

Právo tehotnej ženy na súkromný život v kontexte interrupcie Súd tiež uznal 

vo svojom rozsudku Tysiac proti Poľsku (2007). Súd rozhodol, že poľská vláda 

zlyhala splniť svoj pozitívny záväzok podľa článku 8 Dohovoru zabezpečiť 

sťažovateľke jej právo na rešpektovanie jej súkromného života tým, že jej bol 

odopretá legálna terapeutická interrupcia. Zistenie porušenia je konkrétne založené 

na zlyhaní vlády ustanoviť účinnú procedúru, prostredníctvom ktorej by sa 

sťažovateľka mohla odvolať voči zamietnutiu zo strany lekára vyhovieť jej žiadosti o 

interrupciu. Poľský štát argumentoval, že poľská právna úprava chránila tiež plod, a 

že v prípade sťažovateľky podmienky na zákonné ukončenie tehotenstva na základe 

zdravotných dôvodov neboli splnené. Súd poznamenal, že „Kým vnútroštátna 

úprava interrupcie súvisí s tradičným vyvažovaním súkromia a verejných záujmov, 

v prípade terapeutickej interrupcie musí byť tiež posudzovaná voči pozitívnym 

záväzkom štátu zabezpečiť fyzickú integritu budúcich matiek.“ V tejto súvislosti Súd 
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usúdil, že účinné uplatňovanie práv ženy zakotvených v článku 8 si od štátu 

vyžaduje, aby zabezpečil, že príslušný rozhodovací proces týkajúci sa ukončenia 

tehotenstva je spravodlivý a poskytuje náležitý rešpekt záujmom tehotnej ženy, nie 

plodu, tak ako ich chráni článok 8 Dohovoru. 

Prípad RADU proti MOLDAVSKU (sťažnosť č. 50073/07) z 15. 4. 2014 

Namietané porušenie čl.8 Dohovoru, ktorý zakotvuje právo na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a 

rodinného života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva 

zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej 

spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu 

krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany 

práv a slobôd iných.“ 

Sťažovateľka namietala, že zverejnenie informácií lekárskej povahy jej 

zamestnávateľovi CFD predstavuje porušenie jej práva na rešpektovanie 

súkromného života, ako je uvedené v článku 8 Dohovoru. Sťažovateľka bola 

lektorkou na Policajnej akadémii. Sťažovateľka podstúpila umelé oplodnenie na 

klinike, následkom čoho otehotnela a čakala dvojčatá. Na základe vyšetrení u lekára 

z č. 7 Pediatrického centra (ďalej len „CFD“), inštitúcie, ktorá patrila pod 

ministerstvo zdravotníctva, jej bola nariadená hospitalizácia z dôvodu zvýšeného 

rizika potratu. Sťažovateľkina neprítomnosť v práci počas jej hospitalizácie bola 

potvrdená lekárskym potvrdením, ktoré ako dôvody jej neprítomnosti v práci 

uvádzali jej tehotenstvo so zvýšeným rizikom potratu. Sťažovateľkin zamestnávateľ 

si vyžiadal informácie od CFD v súvislosti s práceneschopnosťou sťažovateľky. CFD 

informovala zamestnávateľa sťažovateľky, že sťažovateľka bola hospitalizovaná od 

4. augusta do 20. augusta 2003, kvôli zvýšenému riziku potratu, ďalej uviedlo, že to 

bolo prvé tehotenstvo sťažovateľky, a že čakala dvojčatá; že otehotnela z umelého 

oplodnenia, a že sťažovateľka mala hepatitídu B. Súčasťou informácií bola aj jej 

krvná skupina. Kópia lekárskeho spisu sťažovateľky z nemocnice, kde bola 

hospitalizovaná, obsahujúca podrobný opis všetkých lekárskych postupov, ktoré 

podstúpila a so všetkými lekárskymi analýzami. Bližšie neurčeného dňa 
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sťažovateľka potratila. Podľa lekárskej správy jedným z faktorov, ktoré viedli 

k potratu, bolo napätie, ktorému bola vystavená. Sťažovateľka okrem iného tvrdila, 

že jej zamestnávateľ mal dostatok informácií, pokiaľ ide o dôvody jej 

práceneschopnosti a nebol oprávnený požadovať ďalšie podrobné informácie takého 

súkromného charakteru. Navyše po tom, čo získal informácie, nezabezpečil ochranu 

ich dôvernosti, ale boli sprístupnené všetkým osobám na Policajnej akadémii.) 

Vyjadrenie súdu: 

Súd súhlasil s tým, že sprístupnenie takých citlivých informácií o tehotenstve 

sťažovateľky, jej zdravotného stavu a prijatej liečby CFD zamestnávateľovi 

sťažovateľky, predstavovalo zásah do jej práva na súkromný život. Takýto zásah 

však  nebude v rozpore s článkom 8, pokiaľ je „v súlade so zákonom", sleduje jeden 

alebo viac legitímnych cieľov uvedených v odseku 2 tohto článku, a ďalej je 

„nevyhnutný v demokratickej spoločnosti" na dosiahnutie cieľa.  Súd konštatoval, že 

podľa § 8 zákona o prístupe k informáciám lekár nebol oprávnený sprístupniť 

informácie osobnej povahy zamestnávateľovi sťažovateľky bez jej súhlasu. Naopak 

všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné právne normy uvedené v 

danom rozhodnutí výslovne zakazujú zverejnenie takých informácií a to do takej 

miery, že dané konanie možno dokonca klasifikovať ako trestný čin. Existujú 

výnimky zo zákazu nesprístupnenia; takýto zásah preto neznamená automaticky 

porušenie práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ 

ochrany zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (článok 8 ods. 2 

Dohovoru), avšak žiadnu z nich nemožno použiť na prípad sťažovateľky. 

V skutočnosti vláda nepreukázala, že by akákoľvek takáto výnimka bola aplikovaná. 

Z toho vyplýva, že sťažovateľkou namietaný zásah nebol „v súlade so zákonom“ v 

zmysle článku 8. V súlade s tým nie je potrebné skúmať, či zásah sledoval legitímny 

cieľ, alebo bol „nevyhnutný v demokratickej spoločnosti“. Súd teda konštatoval, že 

došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, pokiaľ ide o práva sťažovateľky na 

rešpektovanie svojho súkromného života.  
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Prípad ENGEL a ostatní proti HOLANDSKU (sťažnosti č. 5100/71, č. 5101/71, č. 

5102/71,č. 5354/72 a č. 5370/72) zo dňa 8.6.1976  

čl. 6 ods. 1 Dohovoru - Právo na spravodlivé súdne konanie: „1. Každý má 

právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná 

nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych 

právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. 

Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu 

celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti 

v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana 

súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, 

pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom 

spoločnosti.“ Napriek tomu, že Dohovor používa len pojem „trestné obvinenie, 

trestný čin“, Súd prostredníctvom svojej judikatúry mu pripisuje odlišný význam 

ako jednotlivé členské štáty, používa tzv. autonómny výklad uvedeného pojmu. To 

znamená, pod pojmy trestné obvinenie či trestný čin zaraďuje aj delikty, ktoré podľa 

vnútroštátnej úpravy jednotlivých členských štátov nie sú zaraďované medzi trestné 

činy (napríklad vyvodzovanie zodpovednosti za správne delikty).  

V uvedenom rozhodnutí Súd po prvýkrát stanovil kritériá (ďalej len „Engel 

kritériá“), pri naplnení ktorých má byť daná povinnosť štátu zabezpečiť súdny 

prieskum rozhodnutí o delikte. Sú nimi: 1.vnútroštátna kvalifikácia deliktu, 2. 

charakter deliktu, 3. povaha a stupeň prísnosti sankcie. Celková tendencia judikatúry 

je vnímaná ako rozširujúca pôsobnosť čl. 6 ods.1 Dohovoru smerom do oblasti 

správnych deliktov a nesie myšlienku, že každému, komu hrozí citeľnejší postih za 

jeho protiprávne konanie, by mal byť zaručený spravodlivý proces pred súdom.  

Prvým kritériom pre posúdenie, či ide o trestné obvinenie, je teda vnútroštátna 

kvalifikácia posudzovaného konania, ktorá ale vôbec nepatrí medzi rozhodujúce 

kritériá.  Súd chápe totiž pojem „akékoľvek trestné obvinenie“ skôr z hľadiska 

materiálneho než formálneho a kladie dôraz jednak na význam porušeného 

právneho pravidla, jednak na povahu a závažnosť možného trestu, takže „trestným 

obvinením“ sa rozumie aj obvinenie zo závažnejšieho správneho deliktu 

postihovaného závažnejším trestom. Z uvedeného vyplýva, že aj pri vyvodzovaní 
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zodpovednosti za správne delikty (aj v oblasti medicínskeho práva), ktoré spĺňajú 

uvedené Engel kritériá, je potrebné vychádzať z princípov zakotvených v čl. 6 

Dohovoru. 

Vybrané rozhodnutia vnútroštátnych súdnych orgánov 

Rozsudok Okresný súd Žilina 13C/282/2013 z 18.02.2014 

Okolnosti prípadu: 

Navrhovateľka sa domáhala, aby súd svojim rozhodnutím nahradil 

vyhlásenie vôle odporcu, že ako dedič zomrelého H. W. súhlasí s realizáciou 

lekárskeho výkonu - rozmrazenie a transfer embrya do dutiny maternice žalobkyne v 

znení, ktoré je uvedené v žiadosti a súhlase s kryo-embryo transferom vystaveným 

spoločnosťou I. tiež, že ako dedič zomrelého H. W. súhlasí s vykonaním všetkých 

výkonov súvisiacich s metódou asistovanej reprodukcie a to in vitro fertilizáciou, a to 

za súčasného použitia spermií H. W., nar. XX.XX.XXXX, zomr. XX.XX.XXXX. H. W. 

zomrel ako bezdetný, z rodičov žije iba odporca ako jeho otec, závet spísaný nebol, a 

teda z vyššie uvedeného vyplýva okruh dedičov prichádzajúcich v dedičskom 

konaní, t.j. navrhovateľka a odporca. Ešte za trvania partnerského vzťahu sa rozhodli 

využiť služby Centra asistovanej reprodukcie prostredníctvom spoločnosti I. a 

súhlasili s vykonaním všetkých potrebných vyšetrení a postupov. V ďalšom 

priebehu však došlo k potratu. Spoločnosť I. v dôsledku smrti jedného zo žiadateľov 

podmienila vykonanie rozmrazenia zostávajúceho embrya s transferom do dutiny 

maternice navrhovateľky súdnym rozhodnutím, nakoľko pred vykonaním takéhoto 

úkonu by museli žiadatelia podpísať žiadosť a súhlas s kryo - embryo transferom. 

Keďže odporca na výzvu navrhovateľky na poskytnutie súčinnosti nereagoval, 

domáha sa nahradenia vyhlásenia vôle súdnou cestou. Odporca vo svojom 

písomnom vyjadrení k žalobe poukazoval najmä na to, že z hľadiska dedičského 

práva nie je pasívne vecne legitimovaný, že niet hmotnoprávnej ani procesnoprávnej 

úpravy, na základe ktorej by súd mohol nahradiť vyhlásenie vôle odporcu.  

Podľa názoru súdu na každý jednotlivý zdravotnícky výkon sa vyžaduje 

osobitný (samostatný) súhlas oboch žiadateľov, teda pacientky a osobitný 



160 
 

(samostatný) súhlas manžela (partnera). Takéto osobitné súhlasy sa teda vyžadujú 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok aj pre realizáciu zdravotníckeho výkonu - 

rozmrazenie zostávajúceho embrya s transferom do dutiny maternice navrhovateľky 

ako pacientky. Podľa názoru súdu vo všeobecnosti súhlas manžela (partnera) na 

realizáciu jednotlivých vyššie popísaných zdravotníckych výkonov, teda aj na 

rozmrazenie embrya a prenos embrya do dutiny maternice pacientky, nie je možné 

nahradiť (vynútiť) rozhodnutím súdu ani za života manžela (partnera), manžel 

(partner) nemá zákonnú ani zmluvnú povinnosť súhlas udeliť a tento súhlas udeľuje 

pacient výlučne dobrovoľne na základe svojho osobného rozhodnutia, absentuje tak 

hmotnoprávna zákonná úprava, ako aj zmluvný základ, na báze ktorých by bolo 

možné takýto súhlas nahradiť či vynútiť rozhodnutím súdu. Súd teda dospel 

k záveru, že keďže manžel (partner) vo všeobecnosti nemá zákonnú povinnosť ani 

zmluvnú povinnosť udeliť súhlas k jednotlivým zdravotníckym výkonom 

asistovanej reprodukcie ani za svojho života, nemôžu mať takúto povinnosť ani jeho 

dedičia ako právni nástupcovia, teda z identických dôvodov nie je možné za súčasnej 

právnej úpravy asistovanej reprodukcie vynútiť či nahradiť takýto súhlas 

rozhodnutím súdu ani od dedičov ako právnych nástupcov. 

Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 8 Szd 1/2010 z 28. júla 2011  

Ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, 

súd vychádza zo skutkových zistení správneho orgánu, môže opätovne vykonať 

dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej 

časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 O.s.p.), avšak nemôže sa jednať o podstatné 

doplnenie dokazovania, keďže nedostatočne zistený skutkový stav je dôvodom, aby 

súd zrušil rozhodnutie ako nezákonné podľa § 250j ods. 2 písm. c/  

V napadnutom rozhodnutí žalovaný správny orgán vo výrokovej časti 

uviedol, že účastník konania porušil § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti tým, 

že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi M. B. nevykonal 

všetky zdravotné výkony na zabezpečenie včasnej a účinnej liečby. Správny orgán 

rozhodnutím uložil žalobcovi pokutu za porušenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej 

aspi://module='ASPI'&link='99/1963%20Zb.%2523250i'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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starostlivosti, pretože „nesprávnym zhodnotením závažnosti zdravotného stavu 

došlo k oneskorenému riešeniu, čo pri diagnóze hematogénnej osteomyelitídy 

femuru so sekundárnou coxitídou viedlo k trvalým následkom - narušeniu vývoja 

kĺbu stehnovej kosti pacienta“.  

V odôvodnení súd poukazujúc na predložený znalecký posudok, uviedol, že v 

danom prípade existujú dva rozdielne závery na porušenie povinností žalobcu pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to medzi odborníkmi zo strany 

zamestnancov žalovaného (prvostupňového aj druhostupňového správneho orgánu) 

a závermi súdneho znalca MUDr. S. Z obsahu spisu ako aj vyjadrení účastníkov 

vyplynulo, že správne orgány požiadali pred vydaním rozhodnutia o odborné 

stanoviská konzultantov - odborníkov z oblasti zdravotníctvo a farmakológia, z 

ktorých niektoré (bez identifikácie konkrétnej osoby konzultanta) použili v dôvodoch 

rozhodnutí. Súd poukázal na to, že aj medzi závermi konzultantov existovali 

rozpory, keď dvaja zo štyroch konzultantov pribratých do konania prvostupňovým 

správnym orgánom konštatovali, že nedošlo k porušeniu zákona č. 576/2004 Z.z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej v texte rozsudku len „zákon o zdravotnej starostlivosti") s tým, že postup 

poskytovateľov špecializovanej ORL starostlivosti bol štandardný a správny a 

zároveň, že nemožno ani potvrdiť non lege artis postup a závažné pochybenie 

MUDr. K.  Existujúce rozdiely v záveroch je možné považovať za rozpory v 

dôkazoch, ktoré neboli v konaní správnymi orgánmi presvedčivo odstránené. Pre 

účely objektívneho zistenia skutkového stavu a odstránenia rozporov medzi 

tvrdeniami žalobcu a žalovaného bude potrebné v ďalšom konaní nariadiť znalecké 

dokazovanie súdnym znalcom alebo príslušným ústavom. Samotné rozpory v 

predložených dôkazoch svedčia o tom, že žalovaný nedostatočne zistil skutkový stav 

veci, a preto napadnuté rozhodnutie, ako aj správne rozhodnutie prvého stupňa, boli 

vydané predčasne.  
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Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 Sžso 10/2008 z 26. februára 

2009 

Odvolací súd zo spisu krajského súdu ako aj z administratívneho spisu 

žalovaného správneho orgánu zistil, že dohľadom vykonaným u žalobcu z podnetu 

Ing. K. M. bolo zistené, že počas hospitalizácie nebohého Ing. R. M. na infekčnom 

oddelení NSP, nebola venovaná adekvátna pozornosť všetkým ťažkostiam pacienta, 

neboli zabezpečené všetky bežne dostupné diagnostické metódy a postupy 

smerujúce ku komplexnému posúdeniu zdravotného stavu pacienta, liečba preto 

nebola cielená, dostatočná a komplexná, čím došlo zo strany žalobcu k porušeniu § 4 

ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z., podľa ktorého je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti povinný ju poskytovať správne.  

V odvolaní žalobca v podstate namietal skutočnosť, že žalovaný správny 

orgán nezistil dostatočne skutkový stav veci a že v správnom konaní nevykonal 

dostatočne dokazovanie, keď nebol napriek jeho žiadosti ustanovený znalec a 

skutkový stav bol ustálený len na základe výsledkov protokolu o vykonanom 

dohľade. Odvolací súd považoval tieto námietky žalobcu za neopodstatnené 

vzhľadom na to, že správne orgány pri ustálení skutočného stavu veci vychádzali zo 

zdravotnej dokumentácie pacienta ako aj zo zhodných stanovísk 4 konzultantov, z 

ktorých mali jednoznačne za preukázané, že žalobca porušil § 4 ods. 3 zákona č. 

576/2004 Z.z. tým, že nezabezpečil dostatočne dostupné diagnostické metódy a 

postupy, na základe ktorých by mohol komplexne posúdiť zdravotný stav pacienta.  

Rozsudok NSSR 4 Szd 1/2009 z 28. apríla 2010 

Rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rozhodnutie žalovaného, ktorým 

bola žalobcovi uložená pokuta za porušenie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o 

zdravotnej starostlivosti. Pacientke A. nebol správne vedený pôrod, čo v konečnom 

dôsledku viedlo k poškodeniu plodu s dôsledkami uvedenými v rozhodnutiach 

prvostupňového aj odvolacieho správneho orgánu.  

Krajský súd dospel k záveru, že z rozhodnutí správnych orgánov nevyplýva, 

aké konkrétne povinnosti zo strany žalobcu boli pri poskytovaní zdravotnej 
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starostlivosti v konkrétnom prípade porušené. Krajský súd uviedol v dôvodoch 

nasledovné: „V rozhodnutiach správnych orgánov sa porovnával vývoj dieťaťa pred 

pôrodom a zdravotný stav dieťaťa po pôrode, čo by malo „signalizovať“, že pôrod 

nebol vedený správne. V oboch rozhodnutiach správnych orgánov sa odkazuje na § 4 

ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa spomínaných ustanovení zákona 

poskytovateľ je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná 

starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné úkony na 

správne určenie choroby na zabezpečenie včasnej a účinnej liečby s cieľom 

uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov 

lekárskej vedy. Žalobca už od začiatku správneho konania namietal, že správne 

orgány neuviedli vo svojich rozhodnutiach žiadne konkrétne porušenia § 4 ods. 3 

zákona o zdravotnej starostlivosti. Ak sa má za nesprávne poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti uložiť sankcia – pokuta, ak teda došlo k správnemu deliktu, je 

nevyhnutné, aby správny orgán ukladajúci pokutu vo svojom rozhodnutí uviedol 

konkrétne porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona. 

Odvolací súd sa s daným odôvodnením krajského súdu v plnom rozsahu 

stotožnil a skonštatoval, že doterajšie výsledky konania nedali dostatočný podklad 

pre právne posúdenie veci.   

Rozsudok NSSR 3 Szd 7/2009, z 23. marca 2010 

Posúdenie skutočnosti, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne 

patrí so správnej úvahy žalovaného (Úrad pred dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou). Ide o odborné právne otázky pri  ktorých je úrad ako orgán 

dohľadu kompetentný vysloviť svoj odborný právny názor v rámci správnej úvahy 

za pomoci konzultantov. Obligatórny nárok účastníka konania na nariadenie 

znaleckého dokazovania zákon neupravuje. Pokiaľ však takýto návrh bol vznesený 

musí správny orgán o ňom procesne rozhodnúť. Správny orgán sa musí presvedčivo 

vyrovnať s  odbornými námietkami účastníka konania. 
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Nevyplatenie nemocenského  

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 7So/68/2012 z 26. júna 2013 

Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti 

rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorým žalovaný podľa § 38 zákona č. 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

sociálnom poistení“) potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgán o 

nepriznaní nároku na výplatu nemocenského, od porušenia liečebného režimu, 

určeného ošetrujúcim lekárom, do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, 

najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu a odvolanie 

žalobkyne zamietol. Krajský súd považoval za preukázané, že žalobkyňa nedodržala 

liečebný režim, určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej 

práceneschopnosti tým, že v čase povolených vychádzok bola na zápočte na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zdravotná dokumentácia a odborné vyšetrenia 

potvrdzujú, že žalobkyňa bola povinná dodržiavať kľudový režim.  

Podľa § 2 ods. 11 zákona o zdravotnej starostlivosti, liečebný režim je 

životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.  Žalobkyňa 

tvrdila, že danú cestu vykonala v čase povolených vychádzok a mohla tento čas 

predĺžiť len o niekoľko minút, v správnom konaní a ani v súdnom konaní však svoje 

tvrdenie nijako nepreukázala. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého 

stupňa, že požiadavka žalobkyne, aby žalovaný skúmal akým spôsobom bol zápočet 

vykonaný, je v danej veci pre rozhodnutie skutkovo a právne bezvýznamné, pretože 

už samotná najrýchlejšia cesta z miesta bydliska žalobkyni (T.) do sídla univerzity (v 

Bratislave) trvá viac ako jednu hodinu a samotná žalobkyňa ani nenamietala, že sa 

zápočtu osobne nezúčastnila. Podľa názoru odvolacieho súdu žalobkyňa v 

predmetnej veci nepreukázala, že postupom žalovaného bola ukrátená na svojich 

právach. 
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Zdravotná dokumentácia 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Szd 8/2009 

Žalovaný správny orgán (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), 

uložil  pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti M., so sídlom v K za 

porušenie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti, pretože pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi P. M. ošetrujúcimi zdravotníckymi 

pracovníkmi M., so sídlom v K., pri operácii žlčníka laparoskopickou metódou pri 

početných zrastoch v operačnom poli nekonvertovali chirurgický zákrok na klasický, 

čím došlo k poškodeniu a následnému prederaveniu dvanástnika, následkom čoho 

bolo vážne poškodenie zdravia pacienta.   

Podľa § 4 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti, neoddeliteľnou súčasťou 

poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 

6). Vedenie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Riadne vedenie zdravotnej dokumentácie umožňuje kontrolu 

zdravotnej starostlivosti a „chráni“ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pred 

tvrdením,  že určité úkony urobené neboli.    Súd zdôraznil , že v danom prípade išlo 

o odborné právne otázky, pre  ktorých je uvedený správny orgán (úrad) ako orgán 

dohľadu kompetentný vysloviť svoj odborný právny názor v rámci správnej úvahy. 

Nezaočkovanie dieťaťa 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2Szd/1/2013 z 16. apríla 2014 

Právo na rešpektovanie súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru ) 

nemožno považovať za absolútne. Fyzická integrita človeka je obsiahnutá v koncepte 

„súkromného života“, pričom povinný lekársky zásah, ak je čo i len minimálnej 

dôležitosti, činí zásah do tohto práva. Povinné očkovanie potom ako nedobrovoľná 

lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešpektovanie súkromného 

života, ktoré zahŕňa osobnú, fyzickú a mentálnu integritu garantovanú článkom 8 

ods. 1 Dohovoru. Takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie práva, ak je 

vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a je 

nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (článok 8 ods. 2 Dohovoru ). 
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Podľa právneho názoru súdu fyzická integrita človeka je obsiahnutá v 

koncepte ,,súkromného života“, pričom povinný lekársky zásah, ak je čo i len 

minimálnej dôležitosti, činí zásah do tohto práva. Povinné očkovanie potom ako 

nedobrovoľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešpektovanie 

súkromného života, ktoré zahŕňa osobnú, fyzickú a mentálnu integritu garantovanú 

článkom 8 ods. 1 Dohovoru. Takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie 

práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany 

zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (článok 8 ods. 2 Dohovoru ). 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti za daného skutkového a právneho stavu 

veci sa súd stotožnil s právnym názorom krajského súdu, že žalobkyňa tým, že 

odmietla dať zaočkovať maloleté dieťa L., dopustila sa ako zákonný zástupca dieťaťa 

podľa § 56 ods. 1 písm. k/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov priestupku, za ktorý 

správny orgán oprávnene uložil sankciu. 

Prípustnosť prevzatia do ústavnej starostlivosti 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky  I. ÚS 193/2013-56 z 3. júla 2013 

Vzhľadom na uvedené ústavný súd konštatuje, že zodpovedať otázku, či u 

sťažovateľky boli dané dôvody na jej prevzatie do ústavu zdravotníckej starostlivosti 

bez jej súhlasu, nebolo možné v okolnostiach veci sťažovateľky iba na základe 

vyjadrenia lekára. Pri jej riešení mal okresný súd, resp. krajský súd vychádzať nielen 

z „primárnej diagnostiky“ lekára, ako to konštatuje krajský súd, ale tiež v súvislosti s 

vykonaním iných dôkazov. Uvedené platí o to viac, ak sťažovateľka, resp. jej právny 

zástupca vykonanie relevantného dôkazu výslovne požadovali. Prevzatie chorého do 

ústavu zdravotníckej starostlivosti bez jeho súhlasu je vážnym zásahom do 

základného práva na osobnú slobodu zaručeného čl. 17 ods. 1 Ústavy SR. Preto 

nemôže byť ponechané iba na ústave zdravotníckej starostlivosti, ako jeho 

zamestnanci vyhodnotia splnenie podmienok na umiestnenie osoby do ústavu bez jej 

súhlasu a je tu vytvorená zákonná poistka v podobe tzv. „detenčného konania“, 

ktoré je upravené v § 191a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ sa okresný 
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súd a krajský súd uspokojili iba s vyjadrením lekára, na ktorom je v podstate 

uznesenie okresného súdu aj krajského súdu založené, napriek skutočnostiam, ktoré 

sa v okolnostiach sťažovateľkinej veci vyskytli a ktoré minimálne spochybňujú 

dôvodnosť jej umiestnenia v ústave bez súhlasu, potom súdny prieskum stratil 

zmysel a celé konanie bolo iba formálnym procesom, ktorý neslúžil na ochranu práv 

sťažovateľky. Ak by sa súdy v obdobných veciach vždy uspokojili iba s výsluchom 

ošetrujúceho lekára a chorého, bez toho, aby prihliadli na špecifiká konkrétneho 

prípadu, takýto postup súdov by mohol dokonca viesť ku zneužívaniu inštitútu 

prevzatia a umiestnenia chorého do ústavu vykonávajúceho zdravotnícku 

starostlivosť.  

Sťažovateľka v odvolaní proti uzneseniu okresného súdu namietala 

nevypočutie MUDr. M. ako svedka a opätovne s poukazom na vyšetrovaciu zásadu, 

ktorou je konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave 

zdravotníckej starostlivosti ovládané, navrhla jej výsluch, pričom uviedla aj dôvody, 

ktoré ju k takémuto návrhu viedli. Napriek takémuto návrhu a v rozpore s 

vyšetrovacou zásadou, z obsahu odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského 

súdu vyplýva, že tento sa uvedenou odvolacou námietkou sťažovateľky, resp. 

návrhom na vykonanie dôkazu vôbec nezaoberal, a to napriek tomu, že svoje 

uznesenie odôvodnil okrem iného aj vyjadrením MUDr. M. Ústavný súd dospel k 

záveru, že v okolnostiach prípadu išlo o návrh na vykonanie dôkazu, ktorý je 

nevyhnutný na rozhodnutie o tom, či k prevzatiu sťažovateľky do psychiatrickej 

nemocnice došlo zo zákonných dôvodov.  

Rozsudok Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 79/93 z 15. septembra 1993 

Chorého možno bez jeho súhlasu prevziať do ústavnej starostlivosti, ak 

ohrozuje chorý vzhľadom na duševnú poruchu seba alebo svoje okolie. Na dôkaz 

splnenia tejto podmienky nestačí tvrdenie osoby alebo osôb domáhajúcich sa 

prevzatia iného do ústavnej zdravotníckej starostlivosti bez jeho súhlasu. Súd musí 

zistiť, či k prevzatiu došlo preto, lebo chorý naozaj ohrozil seba alebo svoje okolie 

spôsobom, ktorý je dostatočne závažný na to, aby sa obmedzila jeho osobná sloboda 

a musí vykonať aj výsluch chorého a ošetrujúceho lekára (§ 191b ods. 3 Občianskeho 
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súdneho poriadku). Súčasťou konania súdu vo veci zákonnosti prevzatia do ústavnej 

zdravotníckej starostlivosti musí byť aj preskúmanie otázky, či zdravotnícke 

zariadenie splnilo svoju povinnosť oznámiť súdu prevzatie chorého bez súhlasu do 

24 hodín od obmedzenia slobody chorého prevzatím do ústavnej zdravotníckej 

starostlivosti. Zmeškanie tejto lehoty platná právna úprava neumožňuje odpustiť. 

Odpustením zmeškania lehoty by sa v tomto prípade závažne porušila ochrana 

osobnej slobody garantovaná v čl. 17 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a oslabila by 

sa právna istota, že k obmedzeniu osobnej slobody dôjde jedine v súlade so 

zákonom. Ak súd zistí, že k oznámeniu prevzatia do ústavnej zdravotníckej 

starostlivosti došlo neskôr ako v ústavou predpísanej lehote, prevzatie do ústavnej 

zdravotníckej starostlivosti nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ani s 

Občianskym súdnym poriadkom. Rovnako zákon nedovoľuje odpustiť zmeškanie 5-

dňovej lehoty určenej na vydanie uznesenia súdu o zákonnosti zadržania chorého.  

Úhrada liečebných nákladov v zahraničí 

Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4 Co 49/2009, z 24. februára 2010  

Žalobca sa žalobou domáhal náhrady nákladov spojených s liečením, ktoré 

vynaložil v súvislosti so škodou na zdraví, ku ktorej došlo v dôsledku dopravnej 

nehody zavinenej žalovaným. O zodpovednosti žalovaného za škodu bolo 

právoplatne rozhodnuté v konaní rozsudkom Okresného súdu Prešov v spojení s 

rozsudkom Krajského súdu v Prešove. Okresný súd Prešov rozsudkom žalobu 

zamietol. Po vykonanom dokazovaní súd dospel k záveru, že žalovaný nezodpovedá 

za škodu, ktorá žalobcovi vznikla vynaložením nákladov na liečbu (operačný 

zákrok) v Novosibirsku v októbri 2004. Takáto povinnosť žalovaného nevyplýva zo 

žiadneho právneho predpisu, keďže podľa § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri 

škode na zdraví sa uhrádzajú účelné náklady spojené s liečením. Náklady 

vynaložené na operáciu v Novosibirsku v októbri 2004, ako aj náklady za cestovné 

výdaje z miesta bydliska do Novosibirska a späť, náklady ubytovania žalobcu i jeho 

rodičov, nepovažoval súd za náklady účelne vynaložené na zlepšenie zdravotného 

stavu žalobcu, z ktorého dôvodu žalobu zamietol. 
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Právo na zlepšenie života, teda aj zdravotného stavu je zaručené Ústavou SR a 

tiež Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd. Tomuto právu zodpovedá aj 

legislatíva Európskej únie, ktorá odráža aj vedecký pokrok v bunkovej a 

molekulárnej biotechnológii, ktorý viedol k vývoju inovatívnej liečby, ako napr. 

génová terapia, somatická bunková terapia a tkanivové inžinierstvo. Táto novo 

vzniknutá oblasť biomedicíny ponúka nové možnosti liečby chorôb a porúch 

ľudského organizmu, čo je zakotvené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa 

mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a Nariadenie (ES) č. 726/2004. Toto nariadenie 

nadobudlo účinnosť až dňom 30. decembra 2008 a pokiaľ žalobca absolvoval liečbu 

bunkovou terapiou ešte v roku 2004, robil tak svojvoľne, bez oficiálneho priznania 

akéhokoľvek práva, a to aj v rámci Európskej únie, ktorej členom sa Slovenská 

republika stala dňom 1. mája 2004. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil 

rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím rozsudkom, ktorým bolo 

rozhodnuté o náhrade trov štátu. Na odôvodnenie rozhodnutia uviedol, že žalobca v 

konaní nepreukázal, že transplantácia kmeňových buniek zlepšila jeho zdravotný 

stav, pričom dôkazné bremeno v tomto smere má žalobca. 

Správne konanie, správne trestanie 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2010, sp. zn. 3 

Szd 12/2009 

Zásada stanovená čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky sa vzťahuje na 

všetky delikty verejného práva, teda aj na ukladanie sankcií za porušenie povinností 

vo vzťahoch chránených správnym právom.   

Žalovaný správny orgán (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) 

uložil žalobcovi pokutu a rozhodol, že účastník konania porušil § 4 ods. 3 zákona o 

zdravotnej starostlivosti tým, že pani A. Š. v čase podávania kortikoidnej liečby 

neboli účastníkom konania kontrolované glykémie, pacientke počas hospitalizácie 

nebol vyšetrený moč a nebola odporúčaná liečba diabetes mellitus v prepúšťacej 

správe. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v T. zrušil rozhodnutie žalovaného a 
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vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd v odôvodnení rozsudku 

uviedol, že napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo vydané na základe nedostatočne 

zisteného skutkového stavu veci, rozhodnutia považuje za nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov, pričom správne orgány obidvoch stupňov sa v konaní dopustili 

závažných procesných pochybností. 

Podľa čl. 50 ods. 6 Ústavy SR „Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá 

podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak 

je to pre páchateľa priaznivejšie.“ Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací 

súd zaujal názor, podľa ktorého platná právna úprava, na rozdiel od tej, ktorá bola 

platná v čase skutku, už stanovuje kritériá pre určenie výšky sankcie a aj 

priaznivejšiu sankciu, keď zákonné rozpätie pre uloženie pokuty je stanovené len 

hornou výškou zákonného rozpätia, oproti úprave účinnej v čase spáchania skutku, 

keď bola zákonom stanovená dolná hranica pokuty a to najmenej 100 000 Sk. Ide 

teda o úpravu zjavne výhodnejšiu pre subjekt, ktorý sa dopustil správneho deliktu, a 

použiteľnú aj na uloženie sankcie subjektu, ktorý sa deliktu dopustil aj pred 

nadobudnutím jej účinnosti s poukazom na znenie článku 50 ods. 6 Ústavy SR. Podľa 

názoru súdu, zásada určená uvedeným článkom ústavy sa vzťahuje na všetky 

delikty verejného práva, teda aj na ukladanie sankcií za porušenie povinností vo 

vzťahoch chránených správnym právom, súd preto znížil pokutu oproti 

napadnutému rozhodnutiu. 

Analógia v oblasti správneho trestania 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 8Sž/18/2011, 8Sž/22/2011, 8Sž/23/2011, 8Sž/24/2011, 

z 2. januára 2012 

V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva treba pojmy „trestné 

obvinenie“ a „práva a záväzky občianskej povahy", pokiaľ ide o rozsah 

aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 Dohovoru, vykladať autonómne od ich definovania vo 

vnútroštátnom právnom poriadku členských štátov Dohovoru. Súd dospel k záveru, 

že trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a 

správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu 
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ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, 

ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, 

za ktoré ukladá trest súd a deliktami za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú 

určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi 

princípmi.  

Keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta Dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek 

trestného obvinenia“,  je podľa názoru Súdu nevyhnutné poskytnúť záruky a práva, 

ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen obvinenému z 

trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna 

zodpovednosť.  

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.  2 Sž-o-KS 126/2006 z 1. mája 2007  

Keďže Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je 

medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zmysle čl. 7 ods. 

5 Ústavy SR je postavený na úroveň ústavného zákona. To znamená, že v Slovenskej 

republike má každá fyzická a právnická osoba zaručené právo na spravodlivý proces 

v zmysle čl. 6 Dohovoru. Bolo by v rozpore s princípmi právneho štátu ak by právo 

na spravodlivý proces nebolo dodržané.  

Súčasťou práva na spravodlivý proces je právo na spravodlivé súdne konanie, 

ktoré subsumuje základné súdno-procesné princípy. V podobe ústavných princípov 

sú nadriadené Občianskemu súdnemu poriadku a Trestnému poriadku. Zo 

štrasburskej judikatúry vyplýva, že tieto princípy sa vzťahujú aj na konanie správne 

a exekučné.  

Podľa ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nie je 

rozhodujúca klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné delikty 

vnútroštátnym právnym poriadkom.  Vo všetkých veciach, ktoré možno subsumovať 

pod pojem „veci trestného charakteru“, musí mať osoba proti ktorej sa vedie 

konanie, možnosť domôcť sa práva na spravodlivý proces v zmysle čl. 6 Dohovoru.  

 

aspi://module='aspi'&link='209/1992%20Zb.%2523Cl6'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='460/1992%20Zb.%2523%25C8l.7'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='460/1992%20Zb.%2523%25C8l.7'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='209/1992%20Zb.%2523%25C8l.6'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='209/1992%20Zb.%2523%25C8l.6'&ucin-k-dni='30.12.9999'


172 
 

Použitá literatúra: 

Knižná literatúra – monografie a učebnice: 

1. BALÁŽ, P.: Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava: Iura 

Edition, 2001. ISBN 80-88715-75-X. 

2. IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURA 

EDITION, 2006. ISBN 80-8078-099-4. 

3. KÁDEK, P.: Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a 

zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-124-0. 

4. KÁDEK, P.: Právna zodpovednosť v medicíne. Sládkovičovo: Vydavateľstvo 

FPJJ VŠS, 2012. ISBN 978-80-89267-88-0. 

5. MACH, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: 

Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9. 

6. MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo - 5. aktualizované vydanie. 

Bratislava: EUROKÓDEX, 2010. ISBN 978-80-89447-27-5. 

7. SOKOL, M. – DOGOŠI, M. – FUSEK, J.: Soudní lékařství a toxikologie pro 

vojenské lékaře. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity 

obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-347-1. 

8. SOLNAŘ,V. – FENYK, J. – CÍSAŘOVÁ, D.: Základy trestní odpovědnosti: 

podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Orac, 2003, 2004. ISBN 80-

86199-74-6. 

9. ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské 

oddelenie. 2006. ISBN 80-7160-205-1. 

10. TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo II. Bratislava: HERBA, 2013. ISBN 978-

80-89631-08-7. 

11. VRABKO, M.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: 

C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-89603-03-9. 

Časopisecká literatúra: 

1. BABIAKOVÁ, E. 1999. O problematike správnych deliktov právnických 

osôb. In: Justičná revue., 1999, roč. 51, č. 3, s. 21-33. 

2. HUMENÍK, I. Biomedicínsky výskum – pojem, podmienky jeho 

realizovania a ochrana jeho účastníkov. In: http://www.pravo 

medicina.sk/aktuality/6/biomedicinsky-vyskum--pojem-podmienky-

jeho-realizovania-a-ochrana-jeho-ucastnikov videné dňa 16.1.2015. 

3. KISELYOVÁ, Z.  Vplyv európskej judikatúry na správne trestanie v 

Slovenskej republike. In: MADLEŇÁKOVÁ, L. PIECHOWICZOVÁ, L. 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Z%c3%a1klady%20trestn%c3%ad%20odpov%c4%9bdnosti%20podstatn%c4%9b%20p%c5%99epracovan%c3%a9%20a%20dopln%c4%9bn%c3%a9%20vyd%c3%a1n%c3%ad&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Z%c3%a1klady%20trestn%c3%ad%20odpov%c4%9bdnosti%20podstatn%c4%9b%20p%c5%99epracovan%c3%a9%20a%20dopln%c4%9bn%c3%a9%20vyd%c3%a1n%c3%ad&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014031212064201120&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Orac&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?sessionid=2013013111044812213&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Justi%c4%8dn%c3%a1%20revue&beginsrch=1


173 
 

(eds).  Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo,  Praha: Leges, 2014. ISBN 

978-80-7502-017-8. s. 193-200. 

4. NOVÁKOVÁ,M.http://www.pravomedicina.sk/judikatura/zahranicna/j

udikat/15/vo-vs-france videné dňa 20.5.2015. 

5. PRÁŠKOVÁ, H. 2014. Nový zákon o přestupcích a zvláštní část trestního 

práva správího. In: Správní právo, 2014, roč. XLVI, č. 1-2, s. 77-88. 

 

Vnútroštátne formálne pramene práva: 

1. Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných 

zákonov. 

2. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších právnych 

predpisov. 

3. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych 

predpisov. 

4. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov. 

5. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

právnych predpisov. 

6. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych 

predpisov. 

7. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších právnych predpisov. 

8. Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších právnych predpisov. 

9. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

10. Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 

základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

11. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12. Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších prepisov. 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2015062810450619715&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Kiselyov%c3%a1,Z&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Zahrani%c4%8dn%c3%ad%20vlivy%20na%20vnitrost%c3%a1tn%c3%ad%20pr%c3%a1vo&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2015062810450619715&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Kiselyov%c3%a1,Z&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Zahrani%c4%8dn%c3%ad%20vlivy%20na%20vnitrost%c3%a1tn%c3%ad%20pr%c3%a1vo&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://www.pravomedicina.sk/judikatura/zahranicna/judikat/15/vo-vs-france%20videné%20dňa%2020.5.2015
http://www.pravomedicina.sk/judikatura/zahranicna/judikat/15/vo-vs-france%20videné%20dňa%2020.5.2015


174 
 

14. Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

15. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v znení neskorších predpisov. 

16. Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení 

neskorších predpisov. 

17. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. 

18. Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 

419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. 

19. Vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 74/1986 Zb. 

v znení vyhlášky č. 98/1995 Z. z. a vyhlášky č. 14/2008 Z. z. 

20. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 417/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o 

poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia 

zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia. 

21. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 56/2014 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému 

súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu 

pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch 

národnostných menšín. 

Medzinárodné pramene práva: 

1. Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti 

s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach 

a biomedicíne (publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako 

oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 

Z.z.). 

2. Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne 

o zákaze klonovania ľudských bytostí (publikovaný v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č.143/2001 Z.z.). 

3. Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne 

týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (publikovaný v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 494/2007 Z.z.) 

 

 

javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=84%2F2014%20Z.z.')
javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=419%2F1991%20Zb.')
javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=363%2F2011%20Z.z.')
javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=98%2F1995%20Z.%20z.')
javascript:new_http_browser_jscript('?MOD=html&FIR=demo&JEL=n&AGE=zak&TNU=n&IDC=14%2F2008%20Z.%20z.')


175 
 

Judikatúra: 

Československá judikatúra: 

1. Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 16. septembra 1965, sp. zn. 11 Tz 

47/65 (R 61/1965). 

2. Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa  22. mája 1968, sp. zn. 4 Tz 26/68 (R 

50/1968). 

3. Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 18. októbra 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68 (R 

18/1969). 

4. Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Československej 

socialistickej republiky zo dňa 18. januára 1970, sp. zn. Cpj 87/70 (R 

55/1971). 

5. Rozsudok Krajského súdu v Ústí nad Labem zo dňa 24. októbra 1973, sp. 

zn. 5 Co 366/73 (R 46/1974). 

6. Správa trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej 

republiky zo dňa 16. júna 1976 čj. Tpjf 3/76 o výsledkoch prieskumu 

súdnej praxe pri rozhodovaní o dokonaných trestných činoch vraždy a 

trestných činoch ublíženia na zdraví, o ktorých bolo právoplatne 

rozhodnuté súdom v rokoch 1973 až 1974  (R 41/1976). 

7. Rozsudok Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zo 

dňa 18. novembra 1980, sp. zn 2 Tz 10/80 (R 20/1981). 

8. Rozsudok Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 26. 

januára 1983, sp. zn. 6 To 39/82 (R 51/1983). 

9. Výťah trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej 

republiky č. j. Tpjf 24/85 z 31. októbra 1985 zo zhodnotenia praxe súdov 

pri rozhodovaní o trestných činoch proti životu a zdraviu (R 16/1986). 

10. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 4. 

februára 1986, sp. Zn 7 To 1 / 86 (R 56/1986). 

11. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 28. 

apríla 1987, sp. zn. 5 Tz 2/87 (R 7/1988). 

Slovenská judikatúra: 

1. Rozsudok Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 79/93 z 15. 

septembra 1993. 

2. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 Sž-o-KS 126/2006 z 1. 

mája 2007.  

3. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 Sžso 10/2008 z 26. 

februára 2009. 

4. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Szd 8/2009 z 26. 

novembra 2009. 



176 
 

5. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3 Szd 12/2009 z 18. 

februára 2010. 

6. Rozsudok Krajského súdu v Prešove 4 Co 49/2009  z 24. februára 2010. 

7. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Szd 7/2009, z 23. 

marca 2010. 

8. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 Szd 1/2009 z 28. apríla 

2010. 

9. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 8 Szd 1/2010 z 28. júla 

2011. 

10. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 8Sž/18/2011, 

8Sž/22/2011, 8Sž/23/2011, 8Sž/24/2011 z 2. januára 2012. 

11. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 7So/68/2012 z 26. júna 

2013. 

12. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky  I. ÚS 193/2013-56 z 3. júla 

2013. 

13. Rozsudok Okresného súdu Žilina 13C/282/2013 z 18. februára 2014. 

14. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2Szd/1/2013 z 16. apríla 

2014. 

Česká judikatúra: 

1. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 7 Tdo 219/2005.  

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva: 

1. ENGEL a ostatní proti HOLANDSKU (sťažnosti č. 5100/71, č. 5101/71, č. 

5102/71,č. 5354/72 a č. 5370/72) 8. jún 1976. 

2. PATON proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU (sťažnosť č. 8317/78, 

Európska komisia pre ľudské práva) 13. máj 1980. 

3. R. H. proti NÓRSKU (sťažnosť č. 17004/90, 73 rozhodnutie a správa 

Európskej komisie pre ľudské práva 155) 19. máj 1992. 

4. BOSO proti TALIANSKU (sťažnosť č. 50490/99) 5. september 2002. 

5. I.G. A ĎALŠÍ proti SLOVENSKEJ REPUBLIKE (sťažnosť č. 15966/04) 13. 

november 2002. 

6. Vo proti FRANCÚZSKU (sťažnosť č. 53924/00) 8. júl 2004. 

7. Prípad TYSIAC proti POĽSKU (sťažnosť č. 5410/03) 20. marec 2007. 

8. VC. proti SLOVENSKEJ REPUBLIKE (sťažnosť č. 18968/07) 8. november 

2011. 

9. RADU proti MOLDAVSKU (sťažnosť č. 50073/07)  15. apríl 2014. 

 

 



177 
 

Publikácia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo 

orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v 

Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

                                             Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

This publication is the result of the project implementation: Comenius University 

in Bratislava Science Park supported by the Research and Development 

Operational Programme funded by the ERDF Grant number : ITMS 26240220086. 

 

  Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

                                      Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

 

 

Pavol KÁDEK – Zuzana KISELYOVÁ 

 

Trestnoprávne aspekty v biomedicíne, biotechnológiách 

a environmentálnej medicíne 

 

 

 

Vydali: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v roku 2015,                                      

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2015 

Vydanie prvé 

 

ISBN 978-80-7160-395-5 

 

 


