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204
ZÁKON
z 25. júna 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 262/2011 Z. z., zákona è. 313/2011 Z. z., zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 334/2012 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 428/2012 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 40 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) preèin spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, e bol na nej spáchaný trestný èin obchodovania s ¾uïmi pod¾a § 179, trestný èin sexuálneho
zneuívania pod¾a § 201 a 202, alebo trestný èin výroby detskej pornografie pod¾a § 368,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
2. V § 47 ods. 2 a v § 58 ods. 2 sa slová obchodovania
s demi nahrádzajú slovami zverenia dieaa do moci
iného.
3. V § 61 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Súd môe uloi trest zákazu èinnosti na doivotie, ak odsudzuje páchate¾a za trestný èin obchodovania s ¾uïmi pod¾a § 179, trestný èin znásilnenia pod¾a
§ 199, trestný èin sexuálneho násilia pod¾a § 200, trestný èin sexuálneho zneuívania pod¾a § 201 a 202,
trestný èin výroby detskej pornografie pod¾a § 368,
trestný èin rozirovania detskej pornografie pod¾a
§ 369 a trestný èin prechovávania detskej pornografie
a úèas na detskom pornografickom predstavení pod¾a
§ 370, ak bol taký trestný èin spáchaný na dieati..
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
4. V § 61 ods. 7 sa slová odsekov 3 a 4 nahrádzajú
slovami odsekov 3 a 5.
5. V § 65 ods. 1 sa vypúajú slová alebo obèanom
iného èlenského tátu Európskej únie alebo obèanom
zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom
priestore.

6. V § 65 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a d), ktoré znejú:
b) ktorý je obèanom èlenského tátu Európskej únie
alebo obèanom zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo jeho rodinným
prísluníkom bez oh¾adu na tátnu príslunos a má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpeènos tátu alebo verejný poriadok,
c) ktorý je obèanom èlenského tátu Európskej únie
alebo obèanom zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore s nepretritým pobytom na území Slovenskej republiky viac ako desa
rokov; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpeènos tátu,
d) ktorý je dieaom a je obèanom èlenského tátu
Európskej únie alebo obèanom zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak vyhostenie nie je v najlepom záujme dieaa,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
7. V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Rodinným prísluníkom pod¾a odseku 2 písm. b)
sa rozumie:
a) manel,
b) priamy príbuzný v zostupnej línií mladí ako 21 rokov a takýto príbuzný jeho manela,
c) priamy príbuzný v zostupnej a vzostupnej línii, ku
ktorému má vyivovaciu povinnos, a takýto príbuzný jeho manela..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
8. V § 69 ods. 5 sa slová § 61 ods. 3 alebo 4 nahrádzajú slovami § 61 ods. 3 a 5.
9. V § 73 ods. 1 sa slová § 40 ods. 1 písm. c) nahrádzajú slovami § 40 ods. 1 písm. d).
10. V § 73 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) v stave vyvolanom duevnou poruchou a jeho pobyt
na slobode je nebezpeèný,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
11. § 87 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Trestné stíhanie sa premlèí najskôr tri roky potom, èo osoba, na ktorej bol spáchaný trestný èin obchodovania s ¾uïmi pod¾a § 179, trestný èin sexuálneho zneuívania pod¾a § 201 a 202, trestný èin týrania

Strana 2124

Zbierka zákonov è. 204/2013

blízkej osoby a zverenej osoby pod¾a § 208 a trestný èin
výroby detskej pornografie pod¾a § 368, dovàila osemnásty rok svojho veku..
12. V § 112 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok
§ 61 ods. 4, uloí mu trest zákazu èinnosti na sedem rokov a pätnás rokov..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
13. V § 112 ods. 4 sa slová § 61 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 61 ods. 5.
14. V § 127 odsek 1 znie:
(1) Dieaom sa rozumie osoba mladia ako osemnás rokov, ak tento zákon neustanovuje inak..
15. V § 130 sa odseky 8 a 9 oznaèujú ako odseky 7
a 8.
16. V § 130 ods. 8 sa slová odseku 8 nahrádzajú
slovami odseku 7.
17. Nadpis pod § 132 znie: Prostitúcia, pornografia
a detské pornografické predstavenie.
18. V § 132 ods. 1 sa za slová sexuálnym stykom
vkladajú slová s dospelou osobou.
19. V § 132 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Detskou prostitúciou sa na úèely tohto zákona
rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súloou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieaom za odmenu alebo jej prís¾ub, bez oh¾adu na to, èi táto odmena alebo jej
prís¾ub boli poskytnuté dieau alebo tretej osobe..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
20. V § 132 odsek 4 znie:
(4) Detskou pornografiou sa na úèely tohto zákona
rozumie zobrazenie skutoènej alebo predstieranej súloe, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieaom alebo osobou vyzerajúcou ako diea alebo zobrazenie obnaených èastí
tela dieaa alebo osoby vyzerajúcej ako diea smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby..
21. § 132 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Detským pornografickým predstavením sa na
úèely tohto zákona rozumie ivé predstavenie urèené
publiku, a to aj s vyuitím informaèno-technických
prostriedkov, v ktorom je diea zapojené do skutoèného
alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnaované èasti tela dieaa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby..
22. V § 140 písmeno f) znie:
f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, nenávisti pre sexuálnu
orientáciu, alebo.
23. V § 140a sa za slová prechovávania extrémistických materiálov pod¾a § 422c vkladá èiarka a slová
popierania a schva¾ovania holokaustu a zloèinov politických reimov pod¾a § 422d.
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24. V § 172 ods. 1 sa slovo tyri nahrádza slovom
tri.
25. V § 179 ods. 1 sa za slová obmedzovania osobnej
slobody, vkladá slovo únosu,, za slová nútenej sluby sa vkladajú slová vrátane obrania a za slovo nevo¾níctva, sa vkladajú slová núteného sobáa, zneuívania na páchanie trestnej èinnosti,.
26. V § 179 odsek 2 znie:
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka,
prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme diea,
hoci aj s jeho súhlasom, na úèel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce èi nútenej sluby vrátane obrania, otroctva alebo praktík podobných
otroctvu, nevo¾níctva, núteného sobáa, zneuívania
na páchanie trestnej èinnosti, nezákonnej adopcie,
odoberania orgánov, tkanív èi bunky alebo iných foriem vykorisovania..
27. V § 179 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
b) a vydá takýmto èinom iného do nebezpeèenstva akej ujmy na zdraví alebo smrti,
c) ako verejný èinite¾,.
Doterajie písmená b) a d) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
28. Nadpis nad § 180 znie: Zverenie dieaa do moci
iného.
29. Za § 201 sa vkladajú § 201a a 201b, ktoré znejú:
§ 201a
Kto prostredníctvom elektronickej komunikaènej
sluby navrhne dieau mladiemu ako pätnás rokov
osobné stretnutie v úmysle spácha na òom trestný èin
sexuálneho zneuívania alebo trestný èin výroby detskej pornografie, prièom sám nie je dieaom, potrestá
sa odòatím slobody na es mesiacov a tri roky.
§ 201b
Kto zneuije diea mladie ako pätnás rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho úèasou na
sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneuití, hoci
sa na nich takéto diea nemusí priamo zúèastòova,
alebo kto umoní také jeho zneuitie, potrestá sa odòatím slobody a na dva roky..
30. § 202 znie:
§ 202
(1) Kto pohne diea k mimomanelskej súloi alebo
ho iným spôsobom sexuálne zneuije, ak
a) je takéto diea zverené do jeho starostlivosti alebo
pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b) ide o detskú prostitúciu, alebo
c) zneuije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery,
autority alebo vplyvu na diea, potrestá sa odòatím
slobody na jeden rok a pä rokov.
(2) Odòatím slobody na dva roky a osem rokov sa
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páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
pouitím nátlaku..
31. Za § 290 sa vkladajú § 290a a 290b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 290a
Poruovanie povinností za krízovej situácie
(1) Kto za krízovej situácie odoprie vykona alebo
úmyselne nevykoná povinnos uloenú orgánmi verejnej moci na obranu tátu a zachovanie jeho bezpeènosti, na ochranu ivota a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodriavanie základných práv a slobôd, na
odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narueného
hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných sluieb v obciach a na riadne
fungovanie ústavných orgánov, potrestá sa odòatím
slobody a na dva roky.
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34. § 370 vrátane nadpisu znie:
§ 370
Prechovávanie detskej pornografie
a úèas na detskom pornografickom predstavení
(1) Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto
koná v úmysle získa prístup k detskej pornografii
prostredníctvom elektronickej komunikaènej sluby,
potrestá sa odòatím slobody a na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa úmyselne zúèastní detského pornografického predstavenia..
35. V § 372 odsek 1 znie:
(1) Kto pornografiu
a) ponúka, prenecháva alebo predáva dieau, alebo
b) na mieste, ktoré je deom prístupné, vystavuje alebo
inak sprístupòuje, potrestá sa odòatím slobody a
na dva roky..
36. § 422d sa dopåòa nadpisom, ktorý znie:
Popieranie a schva¾ovanie holokaustu
a zloèinov politických reimov.

(2) Odòatím slobody na dva roky a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr, alebo
b) závanejím spôsobom konania.

37. V § 436 sa slová akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami záväzné akty.

§ 290b

38. V § 438d celom texte sa èíslo 4 nahrádza èíslom
5.

Vyhýbanie sa výkonu povinností
za krízovej situácie

39. Za § 438e sa vkladá § 438f, ktorý vrátane nadpisu znie:

(1) Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnú sa povinnosti uloenej orgánmi verejnej moci na obranu tátu
a zachovanie jeho bezpeènosti, na ochranu ivota
a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodriavanie
základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narueného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných sluieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných
orgánov sa pokodí na zdraví, predstiera chorobu, faluje listinu, zneuije návykovú látku alebo pouije iný
úskok, potrestá sa odòatím slobody a na dva roky.

§ 438f

(2) Odòatím slobody na dva roky a pä rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním akú ujmu na zdraví alebo smr, alebo
b) závanejím spôsobom konania..
32. V § 367 odsek 4 znie:
(4) Odòatím slobody na sedem rokov a dvanás rokov sa páchate¾ potrestá, ak spácha èin uvedený v odseku 1
a) a získa ním pre seba alebo pre iného znaèný prospech, alebo
b) ako èlen nebezpeèného zoskupenia..
33. V § 368 ods. 1 sa za slová detskej pornografie
vkladajú slová alebo detského pornografického predstavenia.

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. augusta 2013
(1) Trest
vyhostenia
uloený
pod¾a
zákona
è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorích
predpisov sa povauje za vykonaný po uplynutí pätnástich rokov od nariadenia jeho výkonu; ustanovenie § 93
ods. 2 nie je týmto dotknuté.
(2) Vykonanie trestu vyhostenia pod¾a odseku 1
oznámi registru trestov súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, na iados odsúdeného alebo aj bez takejto
iadosti..
40. V nadpise prílohy sa slová právnych aktov Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne
záväzných aktov.
41. V prílohe sa vypúa bod 7.
Doterajie body 8 a 19 sa oznaèujú ako 7 a 18.
42. V prílohe sa vypúa bod 9.
Doterajie body 10 a 18 sa oznaèujú ako body 9
a 17.
43. Príloha sa dopåòa bodmi 18 a 20, ktoré znejú:
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ¾uïmi a boji proti nemu a o ochrane
obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové
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rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ
L 101, 15. 4. 2011).
19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneuívaniu a sexuálnemu vykorisovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa
nahrádza
rámcové
rozhodnutie
Rady
2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov
Únie a ich rodinných prísluníkov vo¾ne sa pohybova a zdriava sa v rámci územia èlenských
tátov, ktorá mení a dopåòa nariadenie (EHS)
1612/68 a ruí smernice 64/221/EHS,
68/360/EHS,
72/194/EHS,
73/148/EHS,
75/34/EHS,
75/35/EHS,
90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 5/zv.5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 492/2011
z 5. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011)..
Èl. II
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
è. 334/2012 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa vypúajú slová alebo dôveryhodná
osoba a slovo môu sa nahrádza slovom môe.
2. V § 48 ods. 1 sa slová organizáciu na pomoc obetiam trestných èinov nahrádzajú slovami organizáciu
na pomoc pokodeným.
3. V § 80 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo odovzdaním doh¾adu nad obvineným do
iného èlenského tátu Európskej únie pod¾a osobitného predpisu.
4. V § 115 ods. 1 sa za slovo korupcii, vkladajú slová trestných èinoch extrémizmu,.
5. V § 117 ods. 1 sa za slovo korupcie, vkladajú slová trestných èinov extrémizmu,.
6. § 125 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) V trestnom konaní o trestných èinoch proti ¾udskej dôstojnosti a o trestnom èine obchodovania s ¾uïmi mono ustanovenia odsekov 1 a 2 poui v prípade
svedka mladieho ako 18 rokov, na ktorom bol spáchaný takýto trestný èin, len výnimoène, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci; pouitie ustanovení odsekov 1
a 2 u takého svedka nie je moné, ak ide o osobu mladiu ako 15 rokov..
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7. V § 135 ods. 1 a 4 sa slová mladia ako 15 rokov
nahrádzajú slovami mladia ako 18 rokov.
8. V § 135 ods. 3 sa slová 15 rokov nahrádzajú slovami 18 rokov.
9. V § 196 odsek 3 znie:
(3) Fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v Slovenskej republike a bola pokodená trestným èinom spáchaným v inom èlenskom táte Európskej únie, je
oprávnená poda trestné oznámenie príslunému orgánu pod¾a tohto zákona, ak tak nemohla urobi v èlenskom táte Európskej únie, v ktorom bol trestný èin
spáchaný, alebo ak ide o zloèin, ak tak urobi nechcela..
10. V § 200 ods. 2 písm. b) sa za slovami odòatia slobody, vypúa slovo alebo.
11. V § 200 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) ide o trestné èiny extrémizmu, alebo.
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
12. V § 202 ods. 2 sa slová písm. c) a h) nahrádzajú
slovami písm. c) a g).
13. V § 215 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza èiarkou.
14. V § 215 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) ide o skutok, ktorý je preèinom a ktorý spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, e bol na
nej spáchaný trestný èin obchodovania s ¾uïmi,
trestný èin sexuálneho zneuívania alebo trestný èin
výroby detskej pornografie..
15. V § 215 ods. 6 sa slová písm. f) nahrádzajú slovami písm. g).
16. V § 241 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) postúpi vec senátu,.
Doterajie písmeno k) sa oznaèuje ako písmeno l).
17. V § 244 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová alebo
§ 283 ods. 5.
18. V § 268 ods. 2 sa slová § 258 ods. 3 a 4 nahrádzajú slovami § 258 ods. 2 a 3.
19. V § 282 ods. 4 sa vypúajú slová o schválení
zmieru.
20. V § 285 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) obvinený mladistvý, ktorý v èase èinu neprekroèil
pätnásty rok veku, nedosiahol takú úroveò rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpozna jeho
protiprávnos alebo ovláda svoje konanie,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená f)
a g).
21. V § 287 ods. 1 druhá veta znie: Ak tomu nebráni
zákonná prekáka, súd uloí obalovanému vdy povinnos nahradi neuhradenú kodu alebo jej neuhradenú èas, ak jej výka je súèasou popisu skutku uve-
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deného vo výroku rozsudku, ktorým bol obalovaný
uznaný za vinného, alebo ak ide o náhradu morálnej
kody spôsobenej úmyselným násilným trestným èinom pod¾a osobitného zákona, ak koda nebola dosia¾
uhradená..
22. V § 405 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo bol vyhlásený za màtveho.
23. V § 446a ods. 1 tretej vete sa slovo test nahrádza slovom trest.
24. V § 446a ods. 4 sa slová skonèení ochranného
lieèenia nahrádzajú slovami ukonèení ochranného
lieèenia.
25. Za § 530 sa vkladá § 530a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 530a
Predchádzanie kolíziám v rámci Európskej únie
(1) Ak mono dôvodne predpoklada, e sa v inom
èlenskom táte Európskej únie vedie alebo viedlo trestné konanie proti tej istej osobe pre ten istý skutok (ïalej
len súbené trestné konanie), súd alebo prokurátor,
ktorý vedie súbené konanie, poiada prísluný orgán
iného èlenského tátu Európskej únie, aby mu v ním
urèenej lehote poskytol informácie o tom, èi sa v danom
èlenskom táte Európskej únie vedie alebo viedlo trestné konanie proti tej istej osobe pre ten istý skutok,
ktorý je predmetom trestného konania vedeného v Slovenskej republike, a v prípade vedenia súbeného
trestného konania aj informáciu o tádiu prebiehajúceho trestného konania v tomto táte alebo o povahe koneèného rozhodnutia v danej trestnej veci; uvedený
postup sa neuplatní, ak slovenský orgán je o existencii
takéhoto konania informovaný iným spôsobom.
(2) Na zistenie prísluného orgánu èlenského tátu
Európskej únie mono poui kontaktné body Európskej justiènej siete alebo Eurojustu.
(3) iados pod¾a odseku 1 obsahuje:
a) kontaktné údaje slovenského orgánu,
b) opis skutkov a okolností, ktoré sú predmetom dotknutého trestného konania vedeného v Slovenskej republike,
c) vetky relevantné údaje o totonosti podozrivej alebo
obvinenej osoby, prípadne údaje o totonosti pokodeného,
d) informáciu o tádiu trestného konania vedenom
v Slovenskej republike,
e) informáciu o väzbe obvinenej osoby, ak ide o väzobnú vec, a
f) dodatoèné informácie týkajúce sa trestného konania vedeného v Slovenskej republike, ktorých oznámenie slovenský orgán povauje za úèelné.
(4) Na vybavenie iadosti orgánu èlenského tátu Európskej únie o poskytnutie informácií týkajúcich sa vedenia súbeného trestného konania v Slovenskej republike je prísluný súd alebo prokurátor, ktorý vedie
alebo viedol súbené trestné konanie v Slovenskej republike alebo ktorého rozhodnutím takéto trestné konanie skonèilo. Ak je iados orgánu èlenského tátu
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Európskej únie doruèená slovenskému orgánu, ktorý
nie je prísluný na jej vybavenie, postúpi vec príslunému slovenskému orgánu, o èom informuje orgán èlenského tátu Európskej únie; inak vec postúpi generálnej prokuratúre. Ak generálna prokuratúra potvrdí
vedenie súbeného trestného konania v Slovenskej republike, vec postúpi príslunému slovenskému orgánu. Ak generálna prokuratúra vedenie súbeného
trestného konania v Slovenskej republike nezistí, informuje o tejto skutoènosti orgán èlenského tátu
Európskej únie.
(5) Prísluný slovenský orgán v odpovedi na iados
pod¾a odseku 4 poskytne orgánu èlenského tátu Európskej únie informáciu o tom, èi sa viedlo alebo vedie
trestné konanie vo veci niektorých alebo vetkých rovnakých skutkov, ako sú tie, ktoré sú predmetom trestného konania uvedeného v iadosti, a èi sa vec týka
tých istých osôb. V prípade vedenia súbeného trestného konania v Slovenskej republike slovenský orgán
poskytne svoje kontaktné údaje a informáciu o tádiu
trestného konania, prípadne informáciu o povahe koneèného rozhodnutia v danej veci. Prísluný slovenský
orgán môe poskytnú aj dodatoèné informácie týkajúce sa akýchko¾vek súvisiacich skutkov, ktoré sú predmetom trestného konania vedeného v Slovenskej republike.
(6) Prísluný slovenský orgán poskytne informácie
na iados pod¾a odseku 4 v lehote urèenej orgánom
èlenského tátu Európskej únie. Ak ide o väzobnú vec,
urobí tak bezodkladne. Ak prísluný slovenský orgán
nemôe iadosti v urèenej lehote vyhovie alebo ak lehota nebola urèená a slovenský orgán nemôe vyhovie
iadosti v primeranej lehote, informuje orgán èlenského tátu Európskej únie o dôvodoch a uvedie lehotu,
v rámci ktorej vyiadané informácie poskytne.
(7) Ak sa postupom pod¾a odsekov 1 a 6 potvrdí vedenie súbeného trestného konania v inom èlenskom
táte Európskej únie, slovenský orgán zaène konzultácie s orgánom èlenského tátu Európskej únie o ïalom postupe, ktorým by sa zabránilo nepriaznivým následkom vedenia súbeného trestného konania.
Konzultácie o ïalom postupe môu by vedené aj prostredníctvom Eurojustu, najmä ak sa slovenský orgán
a prísluný orgán iného èlenského tátu Európskej
únie nedohodnú na tom, v ktorom táte bude konanie
pokraèova. Slovenský orgán súèasne informuje orgán
èlenského tátu Európskej únie aj o vetkých dôleitých procesných opatreniach, ktoré v priebehu vedenia
týchto konzultácií v danej trestnej veci vykonal.
(8) Ak slovenský orgán v rámci konzultácií pod¾a odseku 7 dospeje k záveru o neúèelnosti pokraèovania
trestného stíhania v Slovenskej republike, podá podnet, aby bolo trestné stíhanie odovzdané èlenskému
tátu Európskej únie, v ktorom sa vedie súbené trestné konanie. Ak v rámci konzultácií pod¾a odseku 7 dôjde k dohode o sústredení trestného konania v Slovenskej republike, slovenský orgán neodkladne informuje
orgán èlenského tátu Európskej únie o výsledku trestného konania.
(9) Slovenský orgán v rámci konzultácií s orgánom
èlenského tátu Európskej únie pod¾a odseku 7 nepo-
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skytne informácie, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s ochranou záujmov tátu pod¾a § 481..
26. Príloha sa dopåòa bodmi 5 a 7, ktoré znejú:
5. Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV
z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri
výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní (Ú. v. EÚ L 328, 15. 12. 2009).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ¾uïmi a boji proti nemu a o ochrane
obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ
L 101, 15. 4. 2011).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneuívaniu a sexuálnemu vykorisovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa
nahrádza
rámcové
rozhodnutie
Rady
2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011)..
Èl. III
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona è. 272/2007
Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007
Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 284/2008
Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008
Z. z., zákona è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009
Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z.,
zákona è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z.,
zákona è. 185/2012 Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z. a zákona è. 153/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 18 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slovo mal
vkladá slovo doèasne.
2. V § 38 ods. 1 znie:
(1) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlá závaný trestný èin,29)
b) trestný èin proti ¾udskej dôstojnosti,29a) trestný èin
v súvislosti s detskou pornografiou,29b) trestný èin
obchodovania s ¾uïmi alebo trestný èin zverenia dieaa do moci iného,29c)
c) trestný èin prijímania úplatku, trestný èin podplácania alebo trestný èin nepriamej korupcie,30)
d) úmyselný trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29c znejú:

29a) § 199 a 203 Trestného zákona.
29b
) § 368 a 370 Trestného zákona.
29c
) § 179 a 181 Trestného zákona..
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3. V § 63 ods. 8 sa za slovo povolania vkladá slovo
bezodkladne a na konci sa pripájajú tieto slová:
a zruenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre doèasné pozastavenie registrácie
a zruenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predloi osvedèené kópie dokladov preukazujúcich
tieto údaje.
4. V § 63a písm. b) sa za slovo bol vkladá slovo doèasne.
5. V § 63b odsek 1 znie:
(1) Komora zruí registráciu tomu,
a) kto poiadal o zruenie registrácie v súvislosti
s ukonèením výkonu zdravotníckeho povolania,
b) kto prestal spåòa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania pod¾a § 31 ods. 1 písm. a) a d),
c) komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uloený
doivotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa)
d) kto poruil povinnos pod¾a § 80 ods. 1 písm. l) a bola
mu uloená pokuta pod¾a § 82 ods. 5 písm. b)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41aa znie:

41aa) § 61 ods. 4 Trestného zákona..

6. V § 63c sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zruená z dôvodu pod¾a § 63b ods. 1 písm. d),
môe zdravotnícky pracovník poiada o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zruenia
registrácie..
7. V § 68 ods. 12 sa za slová povolenia (§ 11) vkladá
èiarka, spojka a sa vypúa a na konci sa pripájajú
tieto slová: a na vydanie povolenia na prevádzkovanie
prírodných lieèebných kúpe¾ov alebo kúpe¾ných lieèební pod¾a osobitného predpisu9b).
8. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
§ 72a
Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne
oznámi komore údaje rozhodujúce pre doèasné pozastavenie licencie (§ 73) a zruenie licencie (§ 74) a predloi osvedèené kópie dokladov preukazujúcich tieto
údaje..
9. V § 73 ods. 1 písm. c) sa za slovo má vkladá slovo doèasný.
10. § 74 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak komora zruila licenciu pod¾a § 74 písm. b) na
základe právoplatného rozhodnutia súdu o doivotnom
zákaze výkonu zdravotníckeho povolania,41a) nemôe
vyda novú licenciu..
11. V § 79 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
12. V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová odseku 2 písm. c)
nahrádzajú slovami odseku 2 písm. b).
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13. V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová odseku 2 písm. c)
a d) nahrádzajú slovami odseku 2 písm. b) a c).
14. V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Poskytovate¾, ktorý je drite¾om povolenia alebo
drite¾om licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe, je ïalej povinný bezodkladne oznamova
a) orgánu èinnému v trestnom konaní55ja) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pod¾a osobitného predpisu,55jb) v ktorého obvode sa maloletá
osoba
zdriava,
podozrenie
na
sexuálne
zneuívanie55jc) alebo iné zneuívanie55jd) maloletej
osoby, znásilnenie55je) maloletej osoby, sexuálne
násilie55jf)
voèi
maloletej
osobe,
sexuálne
vykorisovanie55jg) maloletej osoby, súlo medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka maloletej osoby,
týranie55ji) alebo zanedbávanie55jj) maloletej osoby,
b) orgánu èinnému v trestnom konaní55ja) a obci, v ktorej územnom obvode sa plnoletá osoba, ktorá nie je
spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilos
na právne úkony je obmedzená, zdriava, podozrenie na znásilnenie55je) takej osoby, sexuálne
násilie55jf)
voèi
takejto
osobe,
sexuálne
vykorisovanie55jk) alebo iné zneuívanie55jl) takejto
osoby, súlo medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka takejto osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jm) takejto osoby..
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5
a 10.
Poznámky pod èiarou k odkazom 55ja a 55jm znejú:

55ja) § 10 ods. 1 Trestného poriadku.
55jb
) § 73 ods. 2 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
55jc
) § 201, 201a, 201b a 202 Trestného zákona.
55jd
) Napríklad § 179 a 181 Trestného zákona.
55je
) § 199 Trestného zákona.
55jf
) § 200 Trestného zákona.
55jg
) Napríklad § 179, 368, 371 a 372 Trestného zákona.
55jh
) § 203 Trestného zákona.
55ji
) Napríklad § 208 a 420 Trestného zákona.
55jj
) Napríklad § 155 a 158, 171 a 173, 174, 175, 176, 205
a 207 a 209 a 211 Trestného zákona.
55jk
) Napríklad § 179, 367, 371 a 372 Trestného zákona.
55jl
) Napríklad § 179 Trestného zákona.
55jm
) Napríklad § 155 a 158, 171 a 174, 176, 207, 209 a 210
Trestného zákona..

15. V § 80 ods. 1 písmeno c) znie:
c) oznámi komore
1. údaje na zápis do registra, oznamova zmenu
údajov a predklada doklady o zmene údajov (§ 63
ods. 2),
2. údaje a predloi osvedèené kópie dokladov pod¾a
§ 63 ods. 8,
3. údaje a predloi osvedèené kópie dokladov pod¾a
§ 72a,.
16. V § 80 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) poèas krízovej situácie58f) vykona povinnos uloenú príslunými orgánmi na zabezpeèenie poskytovania zdravotnej starostlivosti..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 58f znie:

58f) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu..

17. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
18. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová ods. 2 písm. a)
a d) nahrádzajú slovami § 79 ods. 2 písm. a) a c),
§ 79 ods. 4 písm. a) a b).
19. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová ods. 4 písm. a)
a b) nahrádzajú slovami § 79 ods. 5 písm. a) a b).
20. V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová ods. 2 písm. a) a b)
a ods. 4 písm. c) a d) nahrádzajú slovami § 79 ods. 2
písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b) a § 79 ods. 5 písm. c)
a d).
21. V § 82 odsek 5 znie:
(5) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu
a) a do 1 500 eur osobe, ak osoba pouíva profesijný
titul v rozpore s § 37b,
b) a do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak
poruí povinnos pod¾a § 80 ods. 1 písm. l); rovnopis
rozhodnutia o uloení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zale komore príslunej na registráciu zdravotníckych pracovníkov..
22. V § 83 odsek 2 znie:
(2) Úèastníkom konania o uloení pokuty je drite¾
povolenia, drite¾ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba,
ktorá pouíva profesijný titul v rozpore s § 37b, a úrad
pre doh¾ad, ak sa konanie zaèalo na jeho podnet..
23. Za § 102m sa vkladá nový § 102n, ktorý znie:
§ 102n
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. augusta 2013
Podmienka na výkon zdravotníckeho povolania pod¾a § 31 ods. 1 písm. d) u zdravotníckeho pracovníka,
ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie k 31. júlu 2013,
sa povauje za splnenú, ak tento zdravotnícky pracovník spåòa podmienku na výkon zdravotníckeho povolania pod¾a § 31 ods. 1 písm. d) pod¾a predpisov úèinných
do 31. júla 2013..
24. Príloha è. 1 sa dopåòa bodom 7, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneuívaniu a sexuálnemu vykorisovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa
nahrádza
rámcové
rozhodnutie
Rady
2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011)..
Èl. IV
Zákon è. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení
tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojno-
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Èiastka 48

vého stavu v znení neskorích predpisov sa dopåòa takto:

48a) § 82 ods. 5 písm. b) zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 204/2013 Z. z..

V § 32 ods. 2 sa na konci pripája èiarka a tieto slová:
ak osobitný zákon neustanovuje inak48a).

Èl. V

Poznámka pod èiarou k odkazu 48a znie:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2013.

Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

