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PREDHOVOR 

Otázky trestania sú priamo spojené s trestnou politikou štátu, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou sociálnej politiky. Dlhodobo má štát v oblasti trestania osobitné dominantné 

postavenie. Ak boli splnené podmienky, za ktorých môže byť uložený trest, štát si splní svoju 

povinnosť. Trest uloží prostredníctvom nezávislých súdov. Pritom nerieši otázky satisfakcie, 

ktorá prináleží obeti. Obeť môže byť v podobe konkrétnej fyzickej osoby či právnickej osoby, 

ktorej  trestným činom bola spôsobená škoda. Táto škoda súbežne vzniká aj občianskej 

spoločnosti ako celku. Priorizuje sa povinnosť štátu trestať a rozhodovať v danej veci, pred 

odškodnením samotného poškodeného, či odškodnením občianskej spoločnosti. 

Zmeny, ktoré nastali v oblasti trestného práva v posledných niekoľkých rokoch, vyplynuli aj z 

právnych predpisov Európskej únie. Demokratizácia spoločnosti nastoľuje potrebu zabezpečiť 

ochranu práv a slobôd občanov, ako aj ochranu celého demokratického systému  prostriedkami 

restoratívnej, teda netrestajúcej justície. Od priorizovania trestania sa pristupuje k posilneniu 

práv poškodeného v prípade trestného činu, ktorý sa ho dotýka. Ide o možnosť obete rozhodnúť 

o opatreniach, ktoré majú postihnúť páchateľa trestného činu tak, aby to samotná obeť 

považovala za dostatočnú satisfakciu.  

V tejto súvislosti vzniká aj v Slovenskej republike inštitút probačného a mediačného 

úradníka a samostatnej pozície mediátora, ako riešiteľa občianskoprávnych, rodinných, 

pracovných a podobných sporov. Tieto nové inštitúty spájajú prvky trestnej justície, sociálnej 

práce, psychológie, sociológie a ďalších odborov. Pôsobia najmä v oblasti práva, využívajú 

metódy a postupy sociálnej práce, čím navodzujú zmenu filozofie trestania v trestnom práve. 

Výkon mediácie a probácie predpokladá poznanie metód a postupov vlastných sociálnej práci. 

Z uvedeného dôvodu danú problematiku rozpracovávame z pozícií sociálnej práce 

a poukazujeme na tie oblasti, ktoré sú jej vlastné. Často sa práve v súvislosti s probáciou 

a mediáciou stretávame s pojmom „sociálna práca v justícii“. 

Mediáciou v trestných veciach rozumieme mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu 

medzi škodcom a poškodeným, za asistencie a osobnej účasti mediátora. Mediátor ako 

nezávislá a nestranná osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy a podporuje ich 

v hľadaní spoločných praktických a reálnych riešení v bodoch, ktoré spôsobili ich konflikt. 

Probáciou sa rozumie vykonávanie kontroly, dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo 

odsúdeným, ako aj individuálna pomoc páchateľovi a pôsobenie tak, aby viedol riadny život. 

Znižuje sa riziko recidívy, opakovaného páchania trestnej činnosti. 
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ÚVOD 

Vysokoškolská učebnica ponúka čitateľovi filozofické východiska, zmysel, a cieľ 

probácie a mediácie, na základe výskumu a rozboru činnosti probačného a mediačného 

úradníka. V krajinách, kde pôsobia probačné služby, sú jej pracovníkmi často absolventi odboru 

sociálna práca. Individuálny prístup k páchateľovi trestného činu, ale i k obeti trestného činu, 

si vyžaduje vedomosti a zručnosti z odborov kategorizujúcich sa ako pomáhajúce profesie, teda 

sociálna práca, psychológia, sociológia, etika, komunikácia a ďalších ktoré sa viažu na odbor 

sociálna práca. Princípy sociálnej práce sa uplatňujú nielen vo sfére sociálnej politiky 

a sociálnej starostlivosti, ale aj v justícii. Sociálna práca v penitenciárnej a postpenitenciárnej 

oblasti je definovaná ako uplatňovanie náročných postupov a cieľov, ktorých výsledkom je 

riešenie sociálnych problémov obvinených a odsúdených1. 

Poslaním probačného a mediačného úradníka je sprostredkovanie alternatívneho riešenia 

trestných činov pri zachovaní účelu trestného konania, tak ako je definovaný platnými 

trestnoprávnymi normami. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom špecifických metód 

individuálnej sociálnej práce, aplikovaných v oblasti trestnej justície. V strede záujmu 

probačného a mediačného úradníka nestojí len aktuálny konflikt, ale tiež snaha odhaľovať 

súvisiace problémy. Zároveň aktivizovať najmä mladistvých obvinených k riešeniu ich situácie 

a súčasne predchádzať novým konfliktom.  

Osobitnú pozornosť venujeme filozofickým východiskám restoratívnej justície, 

stručnému popisu fungovania probačných služieb, ako aj rozvoju týchto služieb na Slovensku. 

Ponúkame prehľad základných činností probačného a mediačného úradníka, ktoré sú používané 

pri napĺňaní trestnej spravodlivosti na Slovensku. Analyzujeme ciele mediácie a probácie, 

postavenie jednotlivých strán a postup pri vykonávaní mediácie a probácie v trestnej oblasti.  

V oblasti probácie vysvetľujeme postupy a možnosti jej uplatnenia v trestnom konaní. 

Špecifickosť prístupu probačného a mediačného úradníka k rôznym skupinám páchateľov 

ponúkame z viacerých teoretických východísk. Z tohto rámca vyvodzujeme aktivity, ktoré 

predpokladáme u probačného a mediačného úradníka v budúcnosti. Rozšírenie aktivít vyplýva 

z konkrétnych situácií prinášaných výkonom probačnej služby.  

  

                                                           
1 STRIEŽENEC, Š. Slovník sociálneho pracovníka. 
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RESTORATÍVNA JUSTÍCIA 

O restoratívnej justícii sa hovorí čoraz častejšie. Pre pochopenie problematiky 

restoratívnej justície je potrebné objasniť  dejinné súvislosti, ktoré napomáhajú pochopeniu 

daného inštitútu.  

Restoratívna justícia vznikla začiatkom 80-tych rokoch minulého storočia, najskôr v USA, 

neskôr aj v Západnej Európe. Jej vznik sa spája s dôsledkami krízy trestnej justície a trestu 

odňatia slobody. Preplnené väznice a nárast spoločenských nákladov na boj proti kriminalite 

žiadali zmenu v trestnom systéme. Resocializačné programy pri výkone akéhokoľvek trestu sa 

javili neúčinnými. Systém, ktorý v justícii fungoval, sa stával nevyhovujúcim. Preto dochádza 

k vzniku novej koncepcie v oblasti trestnej spravodlivosti, a to restoratívnej justícii. Tá prispieva 

k znovuobnoveniu sociálneho kontaktu medzi páchateľom, poškodeným a dotknutým 

spoločenstvom, ktorý bol trestným činom narušený. 

Pojem restoratívnej justície  (angl. restore - obnoviť, navrátiť do pôvodného stavu) 

predstavuje určitý koncept zaobchádzania s páchateľmi. Je to koncept odlišný od klasickej 

„retributívnej” trestajúcej justície. Vychádza z predpokladu, že trestajúca spravodlivosť už 

prestala byť adekvátnou reakciou spoločnosti na rast kriminality, a nevedie k ochrane ako 

jednotlivca tak aj spoločnosti.2 

Restoratívny prístup k riešeniu konfliktov s trestným právom neznamená odmietnutie 

klasických trestných postupov a sankcií. Ide o ich vhodné doplnenie a rozšírenie možnosti 

voľby oficiálnej reakcie na trestný čin. Ponúka viac možností pre individualizovaný prístup 

k páchateľovi, čo vo svojich dôsledkoch pozitívne ovplyvňuje účinnosť trestného postihu.  

Restoratívne prístupy ako mediácia a probácia je možné aplikovať len vo vhodných prípadoch. 

Treba brať do úvahy osobu páchateľa, závažnosť trestného činu, situáciu obete či ďalšie 

relevantné fakty.  Restoratívne prístupy prinášajú celý rad možností ako skutočne diferencovať 

a individualizovať ukladané sankcie ako i spôsob prejednávania spáchaného deliktu. Zrýchľujú 

a zjednodušujú trestné konanie pri prejednávaní menej závažných trestných činov, a takisto 

umožňujú prihliadať k špecifickej situácii ako páchateľa tak aj obete. Sú spojené s nižšími 

nákladmi a čo je najdôležitejšie, pomáhajú opätovnému začleneniu páchateľa do spoločnosti. 

V genéze trestania sa stretávame s rôznymi koncepciami vedúcimi k riešeniu trestných 

sporov. Problematika trestania je priamo spojená s chápaním trestného práva a s trestnou 

politikou. Spoločnosť organizovaná v strednej, západnej a severnej Európe na štátnom princípe 

sa touto problematikou zaoberá už od 12. storočia. Verejný záujem na postihu kriminálnych 

                                                           
2 VÁLKOVÁ, H. a A. SOTOLÁŘ, Restorativní justice- trestní politika pro 21. století? 



8 

 

deliktov, hlavne obzvlášť závažných, sa v strednej Európe presadzuje predovšetkým v 14. 

storočí3. 

Trestné právo sa rozvíja prostredníctvom trestnej politiky, pre ktorú je typické chápanie 

trestného činu ako objektívneho skutku v reálnom časopriestore. Trest má byť úmerný 

spôsobenej škode a miere  zavinenia. Ukladá sa v priamej nadväznosti na spáchaný trestný čin, 

spôsobený škodlivý následok a prihliada sa aj na osobnosť páchateľa. Osobnosť páchateľa je 

len jedným z faktorov, ktoré súd posudzuje pri ukladaní trestu. Z celého systému vypadla obeť 

– poškodený. Z postavenia obete sa vyvinul inštitút spôsobenej škody v ponímaní jej rozsahu 

a napraviteľnosti. Osobné záujmy poškodeného v trestnom konaní nezohrávali žiadnu úlohu. 

Na klasickú školu  práva nadviazala pozitivistická škola, ktorá reagovala na aktuálnu situáciu 

v oblasti trestnej politiky. Pozornosť upriamuje na osobnosť páchateľa a taktiež na vplyv 

sociálneho prostredia na kriminalitu. Trest, v ponímaní pozitivistickej školy, nemá byť 

zameraný na skutok, teda trestný čin, ale na páchateľa. Zdôrazňuje sa potreba neustálej 

prevýchovy páchateľa a zabránenie ďalšej recidíve.  

V 20. storočí sa modifikuje v trestnej politike teória sociálnej ochrany. V jej rámci sa 

presadzuje názor, že boj s kriminalitou je potrebné realizovať podľa trestného práva. Zároveň 

na druhej strane je nevyhnutné zohľadniť individuálnu zodpovednosť páchateľa a tomuto faktu 

prispôsobiť aj uložený trest. 

Pre zmenu systému trestania musí dôjsť k zmene reakcie na spáchaný trestný čin. Je 

potrebné nájsť vhodný prístup k zabezpečeniu trestnej spravodlivosti. Samotné represívne 

potrestanie páchateľa očividne neprináša pozitívne zmeny v prevencii kriminality ani 

v prevýchove páchateľa. Vytvára sa zameranie na trestný čin ako na sociálnu udalosť, ktorá 

zasiahla nielen do života páchateľa, ale predovšetkým do života obete. Zároveň táto protiprávna 

udalosť ovplyvnila aj najbližšie sociálne prostredie ako i celú  komunitu, v ktorej k trestnému 

činu došlo. Prináša nové pohľady a prístupy na zabezpečenie trestnej spravodlivosti.  

V tejto súvislosti sa stretávame s  dvomi prístupmi, a teda o:  

1.  retributívnu spravodlivosť, 

2.  restoratívnu spravodlivosť. 

Relevantné pochopenie týchto pojmov umožní hlbší náhľad na problematiku mediácie 

a probácie v trestnom práve. Vytvorenie restoratívnej justície je potrebné pretože „tradičná“ 

trestná politika už vyčerpala svoje možnosti a nie je schopná zabrániť rastu kriminality, ani 

                                                           
3 KRATOCHVÍL, V. Trestní právo (opět) na přelomu? 
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riešiť narastajúce problémy trestnej justície, ako je enormné zaťaženie súdov, nízka účinnosť 

trestov, či nedostatočná ochrana obetí4.  

 

 

 

 

 

 

RETRIBUTÍVNA A RESTORATÍVNA JUSTÍCIA S PRVKAMI 

SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Retributívna justícia – trestajúca spravodlivosť. Je predovšetkým takým prístupom, ktorý 

chápe trestný čin ako konflikt medzi páchateľom a štátom. Štát v tomto prípade nahradzuje 

obeť. Uplatňuje postih páchateľa v mene zachovania práv obete, ale bez možnosti obete do 

daného procesu zasiahnuť. Trestný proces je zameraný predovšetkým na spáchaný trestný čin. 

Trestná zodpovednosť páchateľa je chápaná len formálne. Jej cieľom je potrestanie páchateľa. 

Prevencia proti recidíve je zabezpečená spôsobením ujmy páchateľovi trestného činu v podobe 

uloženia trestu. 

Restoratívna justícia – obnovujúca spravodlivosť. Vychádza z predpokladu, že trestný čin je 

konflikt medzi dvomi alebo viacerými subjektmi. Ide o konflikt medzi ich hodnotovými 

systémami na pozadí normatívnych systémov spoločnosti. Preto ich možno účinne riešiť iba za 

podmienky aktívnej participácie všetkých dotknutých. Berie do úvahy skutočnú osobnú 

zodpovednosť páchateľa za spôsobený protiprávny skutok. Trestný čin je vnímaný nie len 

z právneho aspektu, ale v celom komplexe psychologických, etických, morálnych, sociálnych 

a ekonomických aspektov5. 

Koncepcia restoratívnej justície sa objavila zhruba pred päťdesiatimi rokmi. Jej cieľom 

je optimálna náprava škody spôsobenej trestným činom ako obeti, tak aj širšej komunite. 

V rámci restoratívnej justície má páchateľ i obeť priestor k vzájomnej komunikácii. Dochádza 

k spojeniu potrieb obete so zodpovednosťou páchateľa. 

Restoratívnu justíciu v širšom ponímaní môžeme charakterizovať ako akúkoľvek snahu 

umožňujúcu stranám, ktorých sa týka trestný čin, stretnúť sa a spoločne riešiť situáciu, ktorá 

                                                           
4 SOTOLAŘ, A., PÚRY, F. a P. ŠAMÁL,  Alternatívní řešení trestních věcí v praxi. 
5 SOTOLÁŘ, A. a H. VÁLKOVÁ,  Trestní spravedlnosť na přelomu tisíciletí. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite podstatu restoratívnej justície. 

2. Ktoré dva prístupy sa využívajú v trestnej politike? 

3. Analyzujte východiská trestnej politiky. 
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vznikla spáchaním trestného činu. Taktiež predpokladá riešenie dôsledkov trestného činu do 

budúcnosti. Jej cieľom je zredukovanie recidívy páchania trestnej činnosti. Páchateľovi sa 

umožní prevziať reálnu zodpovednosť za svoj skutok. Najmä niesť následky a napraviť 

spôsobenú škodu obeti, spoločnosti a taktiež prehodnotiť prístup k sebe samému. Snaha 

pochopiť dôsledky svojho činu ako aj snaha preniesť zodpovednosť za konanie na páchateľa sú 

prvky vlastné i sociálnej práci, preto je táto forma vykonávania spravodlivosti založená na 

prvkoch sociálnej práce. 

Restoratívna spravodlivosť má niekoľko charakteristík, z ktorých vyberáme nasledujúce. 

 Jasný, reálny cieľ, ktorý má byť dosiahnutý.  

 Subjektívny proces, ktorý dáva zmysel pre všetky strany procesu. 

 Proces je relatívne nepredvídateľný čo do dĺžky trvania, jeho obsahu a hĺbky. 

 Závažnosť trestného činu, či výška spôsobenej škody nie sú  rozhodujúcimi 

ukazovateľmi pre zaradenie prípadu do procesu mediácie. 

 Zisťuje sa všetko čo súvisí s trestným činom, napr. závažný osobnostný problém 

v oblasti prispôsobovania sa, alebo problémy v hodnotovej či konatívnej oblasti. 

Nebagatelizuje sa žiadna stránka. O veľmi závažných činoch je možné ľahko diskutovať 

a tvoriť verejnú mienku. Oveľa ťažšie je ich pochopiť z pohľadu pohnútok, ktoré viedli 

k spáchaniu činu či príčin, ktoré ovplyvnili vznik a priebeh protiprávneho konania. 

 Pre nepredvídateľnosť procesu restoratívnej spravodlivosti, nemožno ho urýchľovať 

alebo organizovať podľa vopred dohodnutého cieľa. Zainteresované strany buď 

pozvanie na stretnutie prijmú alebo neprijmú. Proces je priamo spojený s vôľou 

dotknutých strán. 

 Optimálnou možnosťou je, že restoratívnu justíciu požadujú súčasne ako obeť tak aj 

páchateľ. Zo strany páchateľa ide často o vysvetlenie a zdôvodnenie napadnutia a jeho 

dôsledkov. Taktiež aj  objasnenie jeho minulosti a dopadu skutku na neho samého. Obeť 

obvykle zaujíma pohnútka činu a najmä odpoveď na otázku: „Prečo práve ja som sa stal 

obeťou?“ 

 Najpovzbudzujúcejším prvkom pozitívneho prístupu celého procesu sú signály 

rešpektovania druhej strany. Preukazovanie úcty a rešpektu je skutočnou hybnou silou 

všetkého, čo sa deje v procese restorácie6. 

Teória restoratívnej justície umožňuje páchateľovi znovu si zaslúžiť svoje miesto v spoločnosti, 

ako osoby, ktorá rešpektuje zákon. Dostáva právo na nápravu svojho skutku. Zároveň dáva 

                                                           
6 HOLÁ, L. Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů. 
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obeti i spoločnosti možnosť získať odškodnenie. Tu nachádza svoje miesto aj sociálna práca, 

najmä svojimi metódami a technikami zameranými na uľahčovanie priebehu jednotlivých 

procesov.    

Pri rôznych konfliktoch medzi ľuďmi sa títo snažia používať prístupy restoratívnej 

justície, aj keď sa s restoratívnou justíciou nestretli. Názov pre daný prístup môže byť odlišný, 

ale obsahovo je zhodný. Cieľom riešenia problémov medzi jednotlivcami a skupinami 

je udržanie spolužitia na základe zjednocujúcich princípov v spoločnosti. 

Termíny ako reštitúcia, reparácia, kompenzácia, zmierovanie, náprava, odčinenie, 

zadosťučinenie či odškodnenie sa v bežne používajú v tejto súvislosti. Všetky súvisia a dajú sa 

použiť aj v súvislosti s trestnými činmi, trestaním a vysporiadaním sa obete s páchateľom 

trestného činu.   

Termín restoratívnej justície je snahou vytvoriť preklenutie stereotypov vytvorených 

dominantným postavením štátu. Ide o procesy odlišné od tých, ktoré súvisia s retributívnym 

systémom súdnictva. Teda systémom, ktorý sa zameriava viac na súdny proces, než na jeho 

výsledok. 

V nasledujúcej tabuľke porovnáme charakteristické znaky restoratívnej a retributívnej justície. 

        Komparácia  restoratívnej a retributívnej justície7 

Charakteristické znaky  

retributívnej justície  

Charakteristické znaky 

restoratívnej justície  

 

Zločin je definovaný ako ujma, resp. 

násilie spôsobené záujmom štátu. 

 

Zločin je definovaný ako ujma, resp. 

násilie spôsobené jednotlivcovi iným 

jednotlivcom.  

 

Jedna sociálna nespravodlivosť je 

nahradená druhou.  

 

Pozornosť je sústredená na nápravu 

zločinom spôsobenej nespravodlivosti.  

 

Pravidlom je advesárny, alebo 

inkvizičný proces.  

 

Pravidlom je dialóg a diskusia.  

 

  

                                                           
7 HOLÁ L. Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů. 
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Zločin je vymedzený formálno-

právnymi termínmi bez zohľadnenia 

morálnych, sociálnych a 

ekonomických aspektov.  

Zločin je vnímaný v kontexte všetkých 

morálnych, sociálnych a ekonomických 

aspektov. 

 

 

Záväzok, resp. dlh voči abstraktnému 

štátu a spoločnosti.  

 

Záväzok, resp. dlh je zameraný voči 

konkrétnej obeti trestného činu.  

 

Prvoradou úlohou je nájsť odpoveď na otázku, či sú v súdnom procese také postupy, ktoré 

sú spravodlivé pre obvineného, zabezpečujú odškodnenie pre poškodeného a zároveň súlad 

v spoločnosti do ktorej obeť i páchateľ patria. Teda prvoradou nie je odpoveď na otázku či 

súdny proces produkuje primeraný trest. Tu je možné uvažovať o tom, či princípy restoratívnej 

justície produkujú tresty, ktoré by boli primeranejšie, či spravodlivejšie. Je nespochybniteľné 

že na trestoch ktoré produkuje restoratívna justícia má väčší podiel samotný páchateľ, čím môže 

byť zadosťučinenie zo strany spoločnosti väčšie. 

Restoratívna justícia sa zameriava na obeť a z určitých hľadísk aj na spoločnosť. Sleduje 

obnovenie zdravia v spoločnosti, nápravu spôsobenej ujmy alebo škody a potreby obete. 

Svojími prístupmi zdôrazňuje, že páchateľ môže a musí aktívne prispieť k náprave. 

Základným znakom restoratívnej justície je, že odsudzuje kriminálne činy ako protiprávne 

konanie. Považuje páchateľov za zodpovedných za ich protiprávne konanie. Zároveň sa snaží 

zainteresovať zúčastnené subjekty. Povzbudzuje „kajúcnikov“, aby aktívne pracovali na 

svojom návrate do spoločnosti, ktorá rešpektuje právne normy. 

V tejto súvislosti je vhodné vymedziť niektoré pojmy súvisiace s restoratívnou justíciou. 

 Delikvencia – zahŕňa v sebe ako trestné činy, tak i činy inak trestné, ktoré spáchali 

osoby mladšie ako štrnásť rokov, osoby zbavené trestnej zodpovednosti alebo osoby 

ktoré nie sú z iných dôvodov trestne zodpovedné. Do delikvencie sa obvykle zaraďuje 

aj protiprávne konanie nižšej spoločenskej nebezpečnosti, ako priestupky či správne 

delikty. 

 Kriminalita – trestná činnosť – predstavuje súhrn rôznych činov, ktoré sú za trestné 

označené platným trestným právom a sú spáchané na území, na ktoré sa  trestné právo 

vzťahuje. Kriminalita je úzko spojená s rozhodnutím štátu, čo je v danom stupni rozvoja 

spoločnosti považované za trestný čin. 
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 Negatívne spoločenské javy – sú v podstate negatívne odklony od všeobecne platných 

noriem, konvencií, hodnôt. Odchyľujú sa od  uznávaných dobrých mravov, 

spoločenskej morálky, etiky, tradícií a zvyklostí. 

 Program restoratívnej  justície – je každý program, ktorý je zameraný na riešenie 

trestnej činnosti a používa restoratívne prostriedky a procesy pri snahe dosiahnuť 

restoratívne výsledky. 

 Protispoločenské javy – tvoria najširší pojem, zahŕňajúci kriminalitu, delikvenciu 

a negatívne spoločenské javy, ktoré sú zamerané proti hodnotám a normám spoločnosti. 

Môžu rôznou mierou zasahovať proti rôznym spoločenským konvenciám, čo umožňuje 

ich ďalšie členenie. 

 Restoratívny proces – proces, v ktorom obeť a páchateľ, a v prípade potreby aj ďalšie 

fyzické a právnické osoby dotknuté trestným činom, sa spoločne aktívne zúčastňujú na 

riešení dôsledkov vyplývajúcich z trestného činu. Tento proces obvykle prebieha 

s prispením tzv. uľahčovateľa. Restoratívne procesy môžu zahŕňať: 

- mediáciu,  

- konferencie,  

- procesy zamerané na vydávanie meritórnych rozhodnutí. 

 Restoratívny výsledok – dohoda alebo rozhodnutie dosiahnuté na základe 

restoratívneho procesu. Restoratívne výsledky zahŕňajú:  

- odpovede,  

- programy,  

- ospravedlnenie,  

- reparáciu,  

- reštitúciu,  

- verejnoprospešné služby.  

Teda aktivity zamerané  na upokojenie individuálnych a kolektívnych potrieb a plnenie 

záväzkov strán a dosiahnutie znovu začlenenia obete a páchateľa do spoločnosti8. 

 Sociálne normy – sú zovšeobecneným vonkajším výrazom systému interakcie 

subjektov a sociálneho prostredia. Dodržiavanie sociálnych noriem je ukazovateľom 

stupňa stability sociálneho systému. Stabilita osobnosti a sociálneho prostredia sa 

prejavuje najmä v tom, ako zodpovedá charakteristika, vlastnosti a formy správania 

                                                           
8 IVOR, J. Trestné právo hmotné. 
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osobnosti požiadavkám spoločnosti a sociálneho prostredia. Porušenie tejto rovnováhy 

za určitých podmienok sa prejavuje ako akt protiprávneho konania9.  

 Strany restoratívneho procesu – môžeme vymedziť ako obete, páchateľov a všetkých 

ostatných jednotlivcov alebo členov spoločnosti dotknutých trestným činom. Teda ako 

tých, ktorí majú dôvod a sú oprávnení zúčastniť sa na restoratívnom procese.  

 Uľahčovateľ – osoba, ktorej úlohou je spravodlivo a nestranne facilitovať restoratívny 

proces a umožniť uplatnenie práv všetkých zúčastnených strán. 

 

Jedinec si počas života utvára množstvo postojov, ktoré sa prejavujú v jeho správaní. 

Niektoré z nich môžu byť v rozpore s platnými normami. Vplyv na vznik chybných postojov 

má nesprávna výchova, negatívne vzory v rodine, negatívne orientovaná sociálna skupina, 

nepriaznivá až patologická spoločenská klíma, neschopnosť človeka vyrovnať sa so 

záťažovými situáciami a množstvo ďalších osobnostných či sociálnych determinantov10.  

Obnovujúca spravodlivosť sa svojím pôsobením  snaží  prispieť k rovnováhe v spoločnosti. 

Vyvažuje obavy obete a spoločnosti s potrebami reintegrácie páchateľa do spoločnosti. 

Zároveň je jej úlohou udržať v rovnováhe práva a povinnosti páchateľa, obete, spoločnosti 

a štátu. Je to komplexné chápanie vzťahov ovplyvnených trestným činom. Systém trestného 

práva sa má zameriavať na ujmu, ktorá vznikla z trestného činu a na  potreby obetí. Zároveň 

má poskytovať spoločnosti možnosť na vymedzenie zodpovednosti páchateľov. 

Hlavným princípom restoratívneho prístupu je aktívny podiel obete, páchateľa 

a komunity pri hľadaní riešenia, ktoré povedie k náprave vzniknutého stavu v dôsledku 

protiprávneho konania. Spája sa s nadobudnutím pocitu istoty, že protiprávne konanie bude 

vyriešené tak, aby každá strana riešenie prijala ako postačujúce. Zároveň vedie k zmiereniu 

medzi stranami sporu. 

Je potrebné zdôrazniť, že restoratívna justícia neznamená, že spoločnosť chce podporovať 

páchateľov trestnej činnosti. Ani neznamená jednoznačný čisto humánny, „mäkký“ prístup 

k páchateľom. Verejnosť negatívne vníma to, že páchateľom, ktorým bol uložený trest za 

spáchanie trestného činu sa následne dostáva pomoc pri riešení problémov, ktoré sú spojené 

s ich protiprávnou činnosťou. Otázkou je prečo sa páchateľom trestnej činnosti poskytuje 

pomocná ruka, zatiaľ čo bezúhonným občanom - obetiam, ktorí dodržiavajú zákon  sa 

neposkytuje žiadna pomoc. Alebo obvykle musia na pomoc dlho čakať.  

                                                           
9 BAKOŠOVÁ, E. Sociálna psychológia pre právnikov. 
10 HAVRILOVÁ, M. Prípadová sociálna práca. 
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Bolo by mylné domnievať sa, že uplatnením princípov restoratívnej justície sa páchateľ 

vyhne trestu. Ide o otvorenie dialógu medzi obeťou a páchateľom tak, aby bola odškodnená aj 

obeť. V bežnom súdnom spore ide len o potrestanie páchateľa11. 

Popri pomerne mierumilovných princípoch, ktoré presadzuje restoratívna justícia, táto zároveň 

uznáva aj procesy, ktoré vychádzajú z retributívneho prístupu a  zdôrazňuje, že: 

a) páchatelia musia byť potrestaní, 

b) obete a páchatelia musia byť považovaní za protivníkov, 

c) obete chcú, aby páchatelia boli potrestaní, 

d) obete chcú mať úžitok z potrestania páchateľa, 

e) v konečnom dôsledku je to vždy sudca, ktorý rozhoduje o tom, čo je pre 

páchateľa i obeť najlepšie. 

Je to práve restoratívna justícia ktorá je obvykle považovaná za obnovujúci model súdnej moci, 

ktorý:  

 sa snaží určiť presný druh trestu, ktorý je založený na miere zodpovednosti,  

 sa pokúša odškodniť obeť a zároveň jasne odsudzuje protiprávne konanie páchateľa 

a popisuje dôsledky protispoločenského konania páchateľa,  

 zároveň ponúka rehabilitáciu a reintegráciu páchateľa do spoločnosti, pričom zlepšuje 

bezpečnosť a ochranu spoločnosti.12  

Súhrnne možno uviesť tri základné priority, na ktorých je založená restoratívna spravodlivosť. 

 Obnova – poskytovanie služieb a podpory obetiam bez ohľadu na to, či je páchateľ 

odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo na iný trest. Ide o obnovu 

spoločnosti a sociálnych väzieb. Je to kľúč k podpore obete a zároveň prevencia 

protiprávnych činov. Obnova zahŕňa nápravu protiprávneho stavu, odškodnenie  obete 

a prinavrátenie páchateľa do spoločnosti. Podmienkou je, že páchateľ si uvedomuje 

a priznáva protiprávne konanie, škodu, ktorú ním spôsobil a zároveň je ochotný 

prevziať zodpovednosť za svoje činy. 

 Zodpovednosť – predpoklad nápravy, či už prostredníctvom probácie alebo mediácie. 

Vytvára predpoklady pre páchateľovo uvedomenie si, akým spôsobom a v akom 

rozsahu ublížil obeti. Požaduje od páchateľa, aby sa aktívne zapojil do nápravy škody, 

ktorú obeti spôsobil. Zároveň je anticipované aj symbolické odškodnenie spoločnosti. 

                                                           
11 ŠIŠKOVÁ, T. Mediace umožňuje rychlé a kultivované mimosoudní řešení konfliktů. 
12 BAZEMORE, G. a M. UMBREIT, Rethinking the sentencing function in juvenila court. Retributive and 

restorative responses to youth crime. 
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 Ochrana spoločnosti – jej cieľom je zabezpečenie dohľadu nad páchateľom a zároveň 

pôsobenie na páchateľa tak, aby nedochádzalo k recidíve. Páchateľ rozvíja vlastnú 

osobnosť prostredníctvom získavania skúseností v konfrontácii s následkami svojho 

protiprávneho konania, pokorou pri prijatí a vykonaní trestu, individuálnou prácou, 

rozvojom zručností, pozitívnej interakcie v spoločnosti a prejavovaním sa 

produktívnym a zodpovedným správaním13. 

 

Presadzovaním restoratívnej justície do systému trestnej politiky sa na jednej strane 

vyvoláva množstvo doposiaľ neriešených otázok. Na druhej strane sa stretávame s mnohými 

predsudkami. Jedným z nich je napríklad predstava, že restoratívna spravodlivosť prináša úľavu 

pre páchateľa tým že zmierňuje jeho potrestanie. V skutočnosti predstava páchateľa, že sa 

ocitne tvárou v tvár s obeťou svojho trestného činu, je vo väčšine prípadov dosť tiaživá. Je pre 

nich veľmi zaťažujúce stretnúť sa s viditeľným následkom svojich skutkov.  Až pri osobnom 

prijatí spôsobeného následku  zo svojho protiprávneho činu môžu prevziať aj plnú 

zodpovednosť14. 

Ďalší predsudok tvrdí, že obnovujúca spravodlivosť znamená pre obete trestných činov 

neúmernú záťaž. Teda je výhodná len pre páchateľov. Ani s týmto názorom nie je možné 

v plnom rozsahu súhlasiť. Je potrebné pripustiť, že aj pre obeť je to záťaž. O osobnosti 

páchateľa, o ochrane jeho práv a spôsoboch jeho resocializácie bolo napísaných veľa  

vedeckých a odborných prác. Ich výsledky a odporúčania ovplyvňovali zákonodarstvo, justičnú 

a väzenskú prax, postoje a činnosti inštitúcií. O osobu obete dlhodobo nikto neprejavil záujem. 

V prípade restoratívneho procesu, má obeť možnosť priamo zasiahnuť do procesov a uplatniť 

svoj názor na spôsob riešenia daného prípadu15. 

Hlavným zámerom restoratívnej justície je teda humanizácia trestného práva, výber 

primeraného trestu pre konkrétneho páchateľa pri zohľadnení potrieb obetí trestných činov ale 

aj celej spoločnosti.  

Za najdôležitejšiu úlohu v tejto súvislosti považujeme uvedomenie si faktu, že obnovujúca 

spravodlivosť nie je len programom alebo súhrnom programov a prístupov k alternatívnemu 

riešeniu trestných vecí. V prvom rade ide o alternatívne myslenie vo vzťahu k zločinu. 

                                                           
13 ROZUM, J., KOTULAN, P. a M.  LUPTÁKOVÁ,  Uplatnění mediace v systému trestní justice. 
14 TURAYOVÁ, Y. a kol. Vybrané kapitoly z kriminológie. 
15 TURAYOVÁ, Y. a kol. Vybrané kapitoly z kriminológie. 
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Schopnosť pozrieť sa na trestný čin z iného uhla pohľadu a zároveň schopnosť preniesť toto 

myslenie do praxe riešením trestných vecí alternatívnymi spôsobmi16.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vymedzte restoratívnu a retributívnu spravodlivosť. 

2. Ktoré princípy sú využívané pri mediácii? 

3. Na akých východiskách je založená restoratívna 

spravodlivosť? 

 

 

PRINCÍPY  A CIELE RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE 

Základné princípy restoratívnej justície rozpracoval Howard Zehr. Je jedným 

z duchovných otcov restoratívnej justície.  Tieto princípy možno zhrnúť v nasledujúcich tézach: 

 trestný čin je definovaný ako ujma, či násilie spôsobené jednotlivcovi iným   

jednotlivcom,  

 pozornosť je sústredená na riešenie problému budúcej zodpovednosti a záväzkov   

páchateľa, (restoratívna justícia sa orientuje na budúcnosť a nie na zlyhanie páchateľa   

v minulosti),  

 pravidlom je dialóg a diskusia,  

 dotknuté sociálne spoločenstvo, komunita, sa stáva aktívnym činiteľom    

restoratívneho procesu, 

 páchateľ sa má aktívne podieľať na náhrade spôsobenej škody, na odstránení  

škodlivých následkov trestného činu, pritom mu majú byť úplne zachované všetky 

práva  ako všetkým ostatným občanom, 

 prevzatie zodpovednosti páchateľom vedie k jeho súčinnosti pri náprave spôsobených  

škôd,  

 vzniká dlh a záväzok páchateľa voči konkrétnej obeti a nie voči štátu,  

 vytváranie možnosti pre ospravedlnenie a odpustenie, 

 aktívne zapojenie všetkých účastníkov trestného konfliktu, 

 z možných spôsobov riešenia trestných vecí je žiaduce preferovať ten, ktorý  umožňuje 

zohľadniť ako oprávnené záujmy jednotlivých osôb,  tak aj verejný záujem a zahrnúť 

do celkového riešenia i primeranú reakciu na spáchaný trestný čin, 

 reakcia na spáchaný trestný čin môže, ale nemusí mať podobu trestu, 

                                                           
16 ŠÁNDOR, I. Projekt probačnej a mediačnej služby. 
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 uplatnenie špecifických foriem mediačnej práce, odklonov od trestného konania 

a alternatívnych sankcií nie je ľahkou milosťou pre páchateľa, ale vždy v sebe 

obsahuje i sankčné prvky rôznej intenzity, individualizované s ohľadom na povahu 

trestného činu, jeho príčiny, motívy a následky, osobnosť páchateľa, jeho správanie 

pred činom, počas neho i po čine a perspektívu jeho ďalšieho osobného rozvoja, 

 alternatívne využitie mediácie a probácie prináša ľudsky citlivejšie zohľadnenie 

potrieb a záujmov všetkých dotknutých osôb a dôkladnejšiu individualizáciu riešenia   

jednotlivých prípadov17. 

Hlavnými cieľmi restoratívnej justície sú: 

 kľúčové rozhodnutia vložiť do rúk tých jednotlivcov, ktorých sa trestný čin týka, 

 prispieť k tomu, aby napĺňanie trestnej spravodlivosti malo ozdravný a transformačný 

charakter, 

 aby sa predchádzalo ďalšej trestnej činnosti. 

 

Východiská restoratívnej justície sú  založené na presvedčení, že páchateľ má prevziať 

skutočne osobnú a nielen formálnu trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo svojím trestným 

činom spôsobil. Páchateľ musí najprv plne porozumieť svojmu konaniu v jeho sociálnych 

a individuálnych súvislostiach. Uvedomiť si z toho prameniace faktické, nielen trestnoprávne 

dôsledky. To znamená dospieť k takému spôsobu odčinenia trestného činu, ktorý zodpovedá 

potrebám poškodeného a nájsť perspektívu svojho dlhodobého perspektívneho života bez 

konfliktu so zákonom18. 

Zhrnutie princípov restoratívnej justície vystihuje charakteristické prvky odlišného 

vnímania trestnej spravodlivosti. V rámci restoratívnej justície za najviac používaný postup 

môžeme považovať sprostredkovanie styku páchateľa s poškodeným. Pri tomto kontakte sa 

hľadajú spôsoby, ako riešiť situáciu spôsobenú trestným činom. Tento postup sa označuje ako 

mediácia. Často využívaný postup v rámci restoratívnej justície predstavuje aj probácia.  

Do slovenskej justície postupne prenikli aj prvky restoratívnej justície. Niektoré restoratívne 

postupy a metódy sú aj legislatívne zakotvené. O tom svedčí legislatívne zavedený inštitút 

mediácie a probácie, ktorý je prepojený s ďalšími procesnými inštitútmi19.       

Princípy obnovujúcej spravodlivosti sa v praxi uplatňujú predovšetkým prostredníctvom 

probačných služieb. V podmienkach Slovenskej republiky sú zabezpečované činnosťou 

                                                           
17 HOLÁ, L. Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů. 
18 OSMANČÍK, O. K problematice alternativních trestů a opatření. 
19 LABÁTH, V. Mediácia – alternatívne riešenie konfliktov. 
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probačných a mediačných úradníkov, ktorí majú postavenie súdnych úradníkov. Aj keď sa 

jedná o súdnych úradníkov, veľká časť ich práce má charakter sociálnej práce. Jej poznanie 

umožňuje zefektívniť celý priebeh mediácie a probácie.  

 

 

 

 

 

 

PROBAČNÉ A MEDIAČNÉ SLUŽBY AKO APLIKÁCIA 

RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE 

Restoratívna spravodlivosť sa postupne prenášala z oblasti teoretického záujmu do 

experimentálnej praxe. Tieto procesy sa začali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a trvajú aj 

v súčasnej dobe. V deväťdesiatych rokoch sa postupne preniesli do roviny praktického 

uplatňovania v trestnom práve. Aplikácia restoratívnej justície sa zabezpečuje v jednotlivých 

krajinách činnosťou mediačných a  probačných služieb20. 

Systém probačnej práce i samotný názov probácie je v jednotlivých krajinách odlišný. 

Základná myšlienka a princípy sú ale rovnaké. Na začiatku prevládalo nadšenie humanisticky 

orientovaných skupín na uplatňovanie alternatívnych postupov v trestnej justícii. Pre zmenu 

v tak závažnej oblasti, ako je trestná politika, je potrebné vytvoriť priaznivé politické, 

ekonomické a spoločenské podmienky. Až vytvorenie vhodných podmienok vytvára 

predpoklad na legislatívnu podporu zmeny prechodu z trestajúcej paradigmy do paradigmy 

obnovy v oblasti trestania. 

V Kanade sa začali uplatňovať princípy restoratívnej justície v súdnych procesoch s 

domorodým obyvateľstvom. Na Novom Zélande sa úplne zmenil systém práva, týkajúceho sa 

mladistvých. Využíval sa tu prístup konania v širšej rodinnej spoločnosti ako alternatíva 

súdneho procesu21.  

Rozdielny prístup k obnovujúcej spravodlivosti sa prejavuje v rôznych štátoch a to aj 

v Európe. Vo viacerých krajinách, napr. v Belgicku, Francúzsku či Nemecku, legislatíva 

                                                           
20 KUNOVÁ, J.  Probačná a mediačná služba – nová forma resocializácie a prevencie kriminality. 
21 KROUPOVÁ, L. Probační programy jako nový nástroj práce s mladistvými pachateli – česká realita versus 

britské zkušenosti. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite základné princípy restoratívnej justície. 

2. Rozoberte ciele restoratívnej justície. 

3. Čo rozumiete pod pojmom trestná spravodlivosť? 
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umožňuje, prípadne priamo nariaďuje riešenie niektorých trestných vecí podľa princípov 

obnovujúcej justície.  

Existujú krajiny, v ktorých je pozícia obnovujúcej spravodlivosti veľmi silná. Napríklad 

v Rakúsku sa takýmto spôsobom rieši až niekoľko tisíc prípadov ročne.  

Rastúci význam restoratívnej justície má odozvu i v podmienkach Európskej únie. Rada Európy 

vo svojom doporučení č. R (99) k mediácii v trestných veciach, ktoré bolo prijaté výborom 

ministrov v septembri 1999 vymedzuje: 

 výbor ministrov berie na vedomie vývoj v jednotlivých členských štátoch v oblasti 

využitia mediácie v trestných veciach, a to ako spôsobu pružného, komplexného, 

zameraného na riešenie a umožňujúceho participáciu všetkých strán, 

 uvedomuje si potrebu podporiť v priebehu trestného konania priamu a aktívnu účasť 

obete, páchateľa i širšieho spoločenstva, 

 uvedomuje si legitimitu záujmov a potrieb obete mať významnejšie postavenie v oblasti 

riešenia následkov viktimizácie a aktívnejšiu úlohu v procese jednania s páchateľom, 

 uvedomuje si význam podporovania páchateľa v snahe prijať svoju vlastnú 

zodpovednosť a možnosť odčiniť následky trestného činu, čo môže napomôcť 

reintegrácii do spoločnosti i jeho náprave, 

 uvedomuje si, že realizácia mediácie vyžaduje zo strany osôb, ktoré ju vykonávajú 

osvojenie si špecifických zručností, a že je dôležité vypracovať štandardy práce 

a akreditované formy ich vzdelávania, 

 berie na vedomie potenciálnu možnosť prispenia mimovládnych organizácií 

a miestnych spoločenstiev a potrebu ich vzájomného prepájania, 

 uchováva v pamäti Listinu na ochranu základných ľudských práv a slobôd22.  

Činnosť probačných služieb zastrešujú aj niektoré európske organizácie. Uvádzame dve 

najvýznamnejšie. 

1. The European Forum for Victim – Offender Mediation and Restorative Justice 

(Európske fórum pre mediáciu medzi obvineným a poškodeným a restoratívnu 

justíciu)  

2. Conference Permanente Europeane de la Probation (Stála európska konferencia 

pre probáciu a starostlivosť o prepustených odsúdených)23. 

                                                           
22 Doporučenie Rady Európy  č. R (99) k mediácii v trestných veciach. 
23 DERKS, J., KALMTHOUT, A. a A. STELMAN, et al. Probace v Evropě. 
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Probačné služby sú poskytované už v mnohých krajinách po celom svete. Ich spoločným 

znakom sú kľúčové úlohy, ktoré chcú prostredníctvom jednotlivých probačných služieb plniť. 

Probačné služby by mali  najmä: 

o  zabezpečovať pre súdy a prokuratúru kvalifikované informácie a hodnotenia ktoré by 

mali  pomôcť pri určovaní trestov a ďalších rozhodnutiach, 

o rozvíjať, organizovať a dohliadať na vykonávanie domáceho väzenia, 

verejnoprospešných prác, či iných druhov trestov a zabezpečovať, aby tieto boli 

efektívne vykonávané a tak bol napĺňaný ich účel, 

o za použitia metód sociálnej práce poskytovať praktickú, sociálnu a psychologickú 

pomoc a starostlivosť páchateľovi v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, 

o kontrolovať a vykonávať dohľad nad páchateľmi, ktorým bola probácia uložená súdom, 

o posilňovať klientovu osobnú zodpovednosť pri riešení vlastných problémov, 

o preventívne pôsobiť na páchateľov, v snahe predísť ich ďalšiemu kriminálnemu 

správaniu – posilňovať ich sebadôveru a sebadisciplínu, 

o intenzívne vykonávať kontrolu nad páchateľmi, 

o identifikovať osobnostné kvality klienta a poskytnúť pomoc tak, aby klient bol schopný 

ich uplatňovať v sociálnej interakcii s okolím, 

o aktívne sa zúčastňovať na príprave prepustenia u osôb vo výkone trestu odňatia slobody,  

o na základe rozhodnutia súdu zabezpečovať dohľad a starostlivosť nad osobami 

prepustenými z výkonu trestu odňatia slobody, 

o spolupracovať s rôznymi nadáciami a mimovládnymi organizáciami a zainteresovať ich 

do tvorby programov pre podmienečne odsúdených, 

o poskytovať pomoc rodine odsúdeného a usilovať sa o zlepšenie vzťahov rodiny 

s odsúdeným, 

o organizovať a zabezpečovať mediáciu, 

o ochraňovať spoločnosť efektívnym riešením problémov a redukciou rizika páchania 

ďalšej trestnej činnosti páchateľmi24. 

 

V niektorých krajinách východnej Európy sú podmienky pre výkon probačnej služby 

súčasťou Trestného zákona a Trestného poriadku. Naopak sú krajiny, ako napríklad Česká 

republika, kde činnosť Probačnej a mediačnej služby upravuje samostatný zákon č. 257/2000 

S. z. o probačnej a mediačnej službe. Zároveň vo všetkých krajinách sa vytvárajú podmienky 

                                                           
24 HOLÁ, L. Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů. 
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pre odklony od tradičného súdneho konania a sú špecifikované nové formy trestov, ktorých 

výkon je zabezpečovaný probačnou službou.  

Vo všetkých krajinách východnej Európy sú probačné služby štátnymi inštitúciami. Ich 

podriadenosť, v zmysle rezortnej podriadenosti, je rôzna. Nie všetky sú priamo riadené 

ministerstvami spravodlivosti. Nejednotnosť v konštituovaní probačnej služby vedie aj 

k problematickému porovnávaniu práce a celkovému systému fungovania probačných služieb 

v jednotlivých krajinách. Ďalším prvkom je odlišný právny systém. K nemu sú prispôsobené aj 

úlohy probačnej a mediačnej služby. Odlišný je aj systém sociálneho zabezpečenia, 

ekonomické, sociálne i politické podmienky.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite úlohy mediačnej a probačnej služby. 

2. Aké zmeny v trestnej politike nastávajú zaradením 

mediačnej a probačnej služby medzi orgány ochrany 

práva? 

3. Prečo zlyháva pôvodný systém trestania?  
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PROBÁCIA 

Význam slova probácia má svoj pôvod v latinskom  „probae“, čo znamená skúšanie, 

overovanie. Probácia je inštitútom pochádzajúcim z anglosaského práva. Rozumie sa ňou 

spravidla alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Jeho podstatou je 

konštruktívna metóda prevýchovy páchateľa trestného činu podmienená izoláciou páchateľa. 

Probácia je často spájaná s podmienečným odsúdením. Niekedy je považovaná len za jeden 

z typov podmienečného odsúdenia. 

Probácia ako alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody vznikla v polovici 

minulého storočia v USA (v štáte Massachusetts bola uzákonená už v roku 1878). Postupne sa 

formovala v rámci anglosaského právneho systému (v Anglicku bola zakotvená v roku 1907). 

V kontinentálnej Európe  sa probácia vyvinula z klasického podmienečného odsúdenia, kde sa 

postupne začali objavovať probačné prvky25. 

Probácia vychádza z klasickej podstaty podmienečného odsúdenia, t.j. odkladu výkonu 

trestu na skúšobnú dobu. Jej výkon je na kvalitatívne vyššom stupni, ako pri podmienečnom 

odsúdení. Probácii je pripisovaná vyššia resocializačná účinnosť. Skúšaný dostáva možnosť 

preukázať, že keď dostane druhú šancu, bude sa správať sociálne vhodným spôsobom. Ide 

o špecializovanú formu činnosti s páchateľom, ktorá obsahuje prvky dohľadu a kontroly nad 

obvineným, obžalovaným a odsúdeným. 

Podľa definície OSN probácia je metódou zaobchádzania s vybranou skupinou 

páchateľov v rámci podmienečne odloženého trestu, keď je uložený dohľad, a to spolu 

s poskytovaním individuálneho poradenstva a ďalších podporných podmienok26.   

Probácia v širšom slova zmysle znamená aj prácu v oblasti výkonu trestu povinnej práce 

a ďalších trestov a ochranných opatrení, ktoré obsahujú formy individuálnej práce 

s odsúdeným, smerujúce k plneniu špecifických povinností a podmienok v skúšobnej dobe 

alebo počas výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody. Činnosť probačnej služby tak 

obsahuje širokú paletu aktivít, ktoré súvisia s hľadaním možností riešenia trestného konfliktu, 

prípravou predpodkladov a realizáciou trestov a opatrení vykonávaných na slobode.   

Historicky je rozvoj probácie v Európe úzko spojený s rozvojom súdnictva nad mládežou, 

ktoré svojou povahou vyvolávalo potrebu zaoberať sa zisťovaním rodinných a sociálnych 

                                                           
25 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P. ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
26 ŠÁNDOR, I. Projekt probačnej a mediačnej služby. 
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podmienok mladistvých páchateľov, ako i poskytovaním potrebnej odbornej a sociálnej 

starostlivosti, ako aj dohľadu nad takýmito mladistvými27. 

Základnou zásadou probácie je, že spolupráca klienta s probačnou službou má byť 

založená na dobrovoľnosti a ochote klienta spolupracovať. Týka sa to len časti poskytovaných 

služieb mediácie a časti probácie a to do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom 

konaní, súdu alebo prokuratúry. Po právoplatnosti rozhodnutia, ktoré uloží páchateľovi 

obmedzenia alebo povinnosti, ktoré je povinný dodržiavať, spolupráca klienta s probačnou 

službou sa presúva do roviny povinnej spolupráce. Je vynútiteľná tým, že ak odsúdený neplní 

uložené povinnosti a nespolupracuje s probačným úradníkom, môže mu byť trest, ktorý bol 

doposiaľ len podmienečný,  premenený na trest nepodmienečný, a páchateľ bude umiestnený 

do ústavu na výkon trestu odňatia slobody.  

Pod pojem probácia je možné zahrnúť tiež špecifické činnosti vykonávané ešte pred 

právoplatným rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ktoré spravidla smerujú k príprave 

podkladov pre takéto rozhodnutie. Zmyslom činnosti probácie je prispieť k individualizácii 

možného postihu, motivovať obvineného aby sa aktívne ujal riešenia následkov a príčin 

vlastnej trestnej činnosti28. 

Probáciou sa na účely zákona o probačných a mediačných úradníkoch rozumie 

organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným a odsúdeným, kontrola výkonu 

trestov nespojených s odňatím slobody, vrátane uložených povinností a obmedzení, kontrola 

správania sa odsúdeného v rámci skúšobnej doby pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu 

odňatia slobody, ako aj individuálna pomoc páchateľovi, aby viedol riadny život a vyhovel 

všetkým podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom 

konaní29.  

Probácia je všeobecný názov pre druhú oblasť činnosti probačného a mediačného 

úradníka.   Veľmi dlho sa spájala len so systémom trestov. Výkon probácie je súčasťou trestnej 

politiky štátu. Neskôr sa do popredia dostáva ako súčasť pozitivistickej ideológie v trestnej 

politike. Predovšetkým v súvislosti so zameraním na trestné konanie proti mladistvým. 

V súčasnosti sa  v probácii uplatňujú mnohé metódy sociálnej práce zamerané na páchateľov 

trestnej činnosti, ale aj na skupinovú prácu, prácu s komunitou, rodinnú terapiu, rozvoj 

sociálneho učenia, rozvoj sociálnych zručností, transakčnú analýzu a podobne30.  

                                                           
27 PÚRY, F. a P. ŠÁMAL, Nad jedním rozhodnutím o probaci. 
28 ŠÁNDOR, I. Projekt probačnej a mediačnej služby. 
29 Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v platnom znení. 
30 KLAUS, J. F. Handbook on probation services. 
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Podstatou probácie je konštruktívna metóda prevýchovy a systému pozitívneho ovplyvňovania 

správania sa páchateľa trestného činu. Je založená na vzájomnej kombinácii prvkov kontroly, 

pomoci a poradenstva. Uplatnenie probácie vedie k zvýšeniu účinnosti trestnej sankcie. 

Páchateľ je ušetrený škodlivých dôsledkov, ku ktorým dochádza pri výkone trestu odňatia 

slobody v podobe prizonizácie či prerušenia sociálnych kontaktov.  

Pri odstraňovaní subjektívnych príčin trestnej činnosti sa venuje pozornosť najmä 

postojovej, hodnotovej a emocionálnej orientácii osobnosti. Probácia je realizovaná najmä 

prostredníctvom skupinových sociálnych výcvikov, individuálnych alebo skupinových 

poradenských a psychoterapeutických postupov. Rozvíjajú sa a podporujú osobnostné 

vlastnosti, úcta k iným, sebaúcta, pozitívny vzťah k rodine a celkový zmysel pre zodpovednosť 

za kvalitu vlastného života.31 

Probáciu nemožno chápať ako prejav rezignácie na problémy, ktoré vznikajú pri napĺňaní 

účelu trestu. Nejde ani o zmiernenie trestu, či zhovievavý postoj k páchateľovi trestného činu. 

Jej význam spočíva v diferencovanejšom prístupe pri zaobchádzaní s páchateľmi rôznych 

trestných činov a vo využití účinnejších prostriedkov pri riešení menej závažnej kriminality. 

Zároveň sa vytvárajú lepšie podmienky pre postih závažnejších trestných činov.  

Úlohou probácie je najmä: 

 výkon dohľadu na základe rozhodnutia súdu, 

 starostlivosť o páchateľa a pomoc pri jeho problémoch, 

 posilnenie schopnosti páchateľa viesť bezkonfliktný spôsob života v spoločnosti, 

 posilnenie schopnosti páchateľa vytvoriť si kladný vzťah k spoločnosti v ktorej žije, 

 posilnenie schopnosti nájsť si také prostredie, ktoré ho nebude negatívne ovplyvňovať 

vo vzťahu k protispoločenskej činnosti.32 

 

Význam probácie spočíva hlavne v diferencovanom prístupe k páchateľovi trestného činu 

a vo využití účinnejších prostriedkov ako reakcii na spáchaný trestný čin, než je trest odňatia 

slobody. Uplatnenie probácie vedie k zvýšeniu účinnosti trestu a k dosiahnutiu vyváženého 

pomeru medzi trestnou represiou a prevenciou. Pokiaľ ide o jednotlivé charakteristiky 

probácie, ktoré sa vyvinuli pri dlhodobom používaní najmä v štátoch anglosaskej oblasti 

a v západnej Európe. Odhliadnuc od určitých špecifík právnych úprav v jednotlivých štátoch, 

je možné vytýčiť nasledujúce základné znaky: 

                                                           
31 STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. 
32 STOLLÁROVÁ, M.  Probace  a  její  prvky v českém trestním systému. 
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 závislosť na výroku o vine, ktorý by mal byť vždy vyslovený, ak má byť obvinenému 

uložená probácia (súd pokladá vinu odsúdeného za zistenú a preukázanú, a preto vždy 

výroku o probácii predchádza výrok o vine vyslovený v rozsudku), 

 odklad trestu odňatia slobody, a to buď vo forme odkladu vo výroku o treste, alebo 

v odklade výkonu trestu na stanovenú skúšobnú dobu,  

 konštruktívna starostlivosť (pomoc) a dohľad probačného pracovníka smerujúci 

k prevýchove páchateľa a jeho riadnemu životu v budúcnosti, 

 pri porušení podmienok probácie, pokiaľ bol trest odložený, nastupuje uloženie trestu 

a v prípade odkladu výkonu trestu jeho výkon33.  

 

Dohľad nad odsúdeným pri probácii, chápaný ako aktívne výchovné vedenie páchateľa 

a poskytovanie pomoci, je významným, ak nie najvýznamnejším elementom probácie. Tento 

dohľad vykonávajú probační úradníci, ktorí sú zamestnancami okresných súdov. Ťažisko 

činností probačných úradníkov spočíva v probačnom dohľade a vo výchovnej práci. Probačný 

úradník pri výkone dohľadu dohliada na plnenie povinností uložených odsúdenému a 

pravidelne ho navštevuje. Vykonáva dohľad v jeho bydlisku, i na pracovisku. Vhodne zladiť 

tieto stránky dohľadu je náročné, ale nevyhnutné  pre dosiahnutie výsledného efektu. Výchovná 

práca s odsúdenými kladie značné nároky na citlivý prístup, citlivé chápanie každého 

jednotlivého prípadu a jednotlivého páchateľa. Tento vzťah je základom konštruktívnej práce 

probačného úradníka s odsúdeným. Dohľad probačného úradníka zahŕňa škálu kvalitatívne 

odlišných spôsobov a metód zaobchádzania s odsúdenými. Stanovené povinnosti usmerňujú 

správanie odsúdeného a tvoria aj rámec pre pôsobenie probačného úradníka.34 

Všeobecne sú za prednosti probácie považované nasledujúce skutočnosti. 

 Páchateľ je ušetrený škodlivých dôsledkov výkonu trestu odňatia slobody. Nie je 

vystavený skúsenostiam z trestu odňatia slobody, ktoré by ho urobili zatrpknutým, 

nepriateľským voči spoločnosti, prípadne i lepšie vyškoleným pre zločineckú dráhu. To 

ho môže robiť neschopným znovu začať život slobodného človeka. Taktiež 

ide o dôsledky nútenej izolácie od normálnych sociálnych kontaktov a zodpovednosti. 

 Páchateľ ostáva v spoločnosti. Udržiava vzťahy s rodinou i širším prostredím, môže 

viesť normálny život a učiť sa prijímať zodpovednosť. Na druhej strane tu možno 

využiť i zdroje nápravného pôsobenia zo strany verejnosti. Pritom sa niekedy dostaví 

náprava niektorých problémov spočívajúcich v páchateľovom prostredí, ktoré by mohli 

                                                           
33 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P.  ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
34 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P.  ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
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viesť na dráhu zločinu aj ďalšie osoby. Keďže páchateľ musí docieliť nápravu priamo 

v spoločnosti, v styku s ostatnými občanmi, je v lepšej situácii než ten, kto je 

umiestnený v uzavretom ústave. Od toho sú odvodené ďalšie výhody. Páchateľ tým, že 

ostáva v spoločnosti, môže živiť seba i svoju rodinu (nie je nutná pomoc spoločnosti). 

Tiež môže skôr uhradiť škodu spôsobenú trestným činom (náprava následkov trestného 

činu môže mať pritom terapeutický význam). 

 Páchateľovi sa v jeho úsilí o docielenie nápravy dostáva účinnej pomoci v podobe 

dohľadu probačného pracovníka podľa uvedených zásad.35  

 

Najmä pre tieto prednosti je v probácia považovaná za humánnejší prístup k odsúdeným. 

Menej narušuje sociálne väzby odsúdeného a menej psychicky traumatizuje. Hlavným cieľom 

probácie je zvýšiť výchovný efekt, tak aby sa znížilo riziko recidívy, opakovaného páchania 

trestnej činnosti. Recidíva trestných činov je závažným problémom spoločnosti. Prijatá zásada 

trikrát a dosť vytvára jeden z predpokladov znižovania recidívy svojou tvrdosťou. Probácia 

poskytuje obvinenému, obžalovanému a odsúdenému možnosť dobrovoľnej nápravy. Celý 

zmysel probácie a mediácie je v tom, aby sa človek stal aktívnym subjektom pri odstraňovaní 

následkov, ktoré spôsobil svojim nezákonným správaním nielen vo vzťahu k obetiam trestných 

činov a spoločnosti, ale aj vo vzťahu k sebe samému. Cieľom je, aby sa poučil zo svojich chýb 

a ľudsky vyzrel. 

Do procesnej stránky tejto činnosti zahrňujeme aj probačný program, ktorý si vypracuje 

probačný a mediačný úradník, na základe spolupráce s klientom. Tento program obsahuje:  

 základné identifikačné údaje klienta a probačného a mediačného úradníka,  

 časové vymedzenie probačného programu, 

 stanovenie cieľov programu a spôsobov ich dosahovania, 

 práva, povinnosti a obmedzenia účastníkov programu, 

 záznamy o kontaktoch probačného a mediačného úradníka s klientom, 

 vyhodnotenie efektívnosti realizovaného programu, 

 zabezpečenie spolupráce s príslušnými štátnymi a samosprávnymi orgánmi, najmä v 

súvislosti s výkonom trestu povinnej práce, ktorý je považovaný za alternatívny trest k 

trestu odňatia slobody a účasť na zhromažďovaní podkladov pre rozhodnutie súdu, ako 

sú napríklad informácie o rodinnom, sociálnom a pracovnom zázemí obvineného36. 

                                                           
35 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P.  ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
36 HOLÁ, L. Mediace v teórii a praxi. 
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Probácia patrí aj do systému prevencie kriminality prostredníctvom trestného práva a iných 

zákonných opatrení, ktoré delíme na: 

1) univerzálnu prevenciu s anticipovaným všeobecným účinkom, zakladajúcu sa 

na odstrašujúcom účinku trestu, 

2) selektívnu prevenciu zameranú na určitú cieľovú skupinu a jednotlivcov – na 

uplatňovanie alternatívnych trestov k trestu odňatia slobody, odklonu od 

štandardného priebehu trestného konania, ktoré sleduje humanizáciu trestnej 

justície a zvýšenie efektívnosti pôsobenia, 

3) indikovanú prevenciu, ktorá predstavuje individuálne zameraný proces 

resocializácie, s cieľom zabrániť recidíve. Je zameraná na jednotlivcov, ich 

sociálne prostredie, na odstránenie príčin nevhodného správania a podobne. 

Prevenciu kriminality prostredníctvom mimotrestných opatrení je nutné považovať za dôležitý 

doplnok uplatnenia trestného práva37. 

Probácia zostáva prostriedkom a nástrojom nápravy a resocializácie páchateľov, ktorých 

správanie je potrebné usmerňovať a kontrolovať. Je zameraná najmä na tých páchateľov 

u ktorých nie je záruka, že sa napravia a nedopustia sa ďalšej trestnej činnosti, bez individuálnej 

morálnej a materiálnej pomoci a starostlivosti a súčasnej kontroly a dohľadu. Cieľom týchto 

opatrení, rád a výchovného vedenia je pomoc páchateľovi pri jeho úsilí napraviť sa a viesť 

riadny život. Nejde tu o prístup k páchateľovi len ako k objektu, ale predovšetkým i ako k 

subjektu. Predpokladá sa aktívna súčinnosť páchateľa pri výkone probácie. Hrozba výkonu, 

podmienečne odloženého trestu odňatia slobody, ktorá je obsiahnutá i v probácii, zďaleka nie 

je jediným nástrojom k dosiahnutiu cieľa, ktorým je náprava páchateľa trestnej činnosti a jeho 

zaradenie do spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 ROHÁČ, J. K prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite prednosti probácie. 

2. Aký je vzťah medzi probéciou a prevenciou? 

3. Vysvetlite úlohy probácie. 



29 

 

VÝVOJ PROBÁCIE NA SLOVENSKU 

Už v minulosti sa prejavovali snahy o systémovú prácu s páchateľmi trestných činov. 

Vytvorili sa posty sociálnych kurátorov, ktorí mali zabezpečovať postpenitenciárnu 

starostlivosť. Predovšetkým pre odsúdených prepustených z výkonu trestu odňatia slobody. 

Taktiež vznikli samostatné oddelenia sociálnych vecí, ktorých náplňou práce bolo, okrem 

iného, vykonávať dohľad  a pomáhať problémovej mládeži v súvislosti s jej trestnou činnosťou. 

Neskôr začali fungovať aj sociálni pracovníci vo väzniciach. Ochranný dohľad na základe 

rozhodnutia súdu zabezpečoval Policajný zbor38. 

Situácia  na  Slovensku po roku 1989 a hlavne v období deväťdesiatych rokov sa zmenila 

aj z hľadiska páchania trestnej činnosti. Voľný pohyb v priestore Európskej únie, možnosti 

podnikania i ekonomické zmeny v spoločnosti spôsobili nárast  trestnej činnosti, nielen čo do 

kvantity, ale aj kvality. Zmenil sa obsah trestnej činnosti a vznikali nové skutkové podstaty 

trestných činov.  S tým súvisí aj nárast počtu osôb odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody. 

Na druhej strane sa vyostrili problémy súvisiace so samotným výkonom trestu odňatia slobody. 

Ide najmä o: 

1. sociálne problémy – negatívne aspekty výkonu trestu odňatia slobody. Patrí medzi nich 

najmä strata kontaktu so sociálnym prostredím, strata zamestnania, obmedzenie 

kontaktu s rodinou, možnosť rozpadu rodiny, ďalšia kriminálna „rekvalifikácia“ 

odsúdeného. Kontakt s ďalšími páchateľmi  umožňuje odovzdávanie informácií 

o možnostiach páchania trestnej činnosti a pod.; 

2. ekonomické problémy – umiestnenie páchateľa do ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody vyžaduje nie malé finančné prostriedky z rozpočtu štátu. Taktiež nemožno 

opomenúť vyňatie odsúdeného z práce a súvisiacich sociálno-ekonomických vzťahov. 

 

Už od druhej polovice deväťdesiatych rokov sa naplnili spoločenské podmienky vedúce 

k potrebe vykonania zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku a k zavedeniu  

alternatívnych trestov. Potrebu alternatívnych trestov možno zdôvodniť týmito argumentmi.  

Pri uložení trestu odňatia slobody ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného a o jeho úplnú 

izo1áciu a vytrhnutie z normálneho spoločenského života. Jeho najzávažnejšími negatívami sú:  

 pôsobenie tzv. väzenskej subkultúry (prizonizácia) u menej narušených odsúdených 

môže viesť k nežiaducej zmene hodnotovej orientácie, 

                                                           
38 FÁBRY, A. Penológia. 
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 problémy s následným znovuzačlenením odsúdeného do bežných životných 

podmienok, najmä pri dlhodobej izolácii, 

 neustále sa zvyšujúca nákladovosť výkonu trestu odňatia slobody. 

S alternatívnymi trestami, napr. trestom domáceho väzenia nie sú spojené vyššie uvedené 

negatíva. Naopak, výhodou je možnosť pomerne efektívne a šetrne ovplyvňovať správanie 

odsúdeného. Elektronická kontrola dáva pri treste domáceho väzenia šancu naučiť odsúdeného 

pravidelnému režimu nie v nápravnom zariadení, ale priamo v jeho vlastnom prostredí.39 

Opodstatnenosť i nevyhnutnosť zavedenia inštitútu alternatívnych trestov vyplýva z: 

 prirodzenej potreby zefektívniť účel trestu odňatia slobody a znížiť populáciu, ktorá 

prišla do styku s trestom odňatia slobody, 

 potreby dosiahnutia komplexnejšej sociálnej integrácie páchateľa, 

 čoraz väčšieho uvedomovania si postavenia obetí trestných činov, 

 celoeurópskeho trendu nahrádzať trest odňatia slobody inými, efektívnejšími 

alternatívami, napr. verejnoprospešnými prácami, 

 nevyhnutnosti akceptovať a uznať aj v našom trestnom zákone celosvetový trend 

depenalizácie.40 

 

Alternatívne tresty sú alternatívou  k  trestu odňatia  slobody.  Medzi alternatívne tresty 

môžeme zaradiť najmä peňažný trest, zákaz činnosti, trest povinnej práce, trest domáceho 

väzenia, trest obmedzujúci alebo zbavujúci páchateľa určitých práv, výchovné opatrenia 

u mladistvých, morálnu sankciu, osobné ospravedlnenie, ochranné liečenie, ochranný dohľad 

a probáciu41.   

V roku 2000 schválila vláda SR legislatívny zámer rekodifikácie Trestného zákona 

a Trestného poriadku. Cieľom rekodifikácie sa stala aj zmena celkovej filozofie ukladania 

trestných sankcií. Navodená zmena trest odňatia slobody chápe ako ultima ratio (princíp 

prednosti netrestania pred kriminalizáciou). V rámci novej filozofie trestu a trestnej politiky je 

dôraz kladený na individuálny prístup k riešeniu trestných vecí so širokým využitím 

alternatívnych trestných sankcií.42 

                                                           
39 ČEČOT, V. Alternatívne tresty – jeden z moderných prostriedkov trestnej politiky demokratického štátu. 
40 Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy č. (76) 10 z roku 1986 a Doporučenia č. R (92) Rady Európy. 
41 Trestný zákon. 
42 ŠÁNDOR, I. Projekt probačnej a mediačnej služby. 
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Trest odňatia slobody sa má ukladať len v nevyhnutnom prípade, ak nie je možné nájsť 

iné riešenie. Na  realizáciu  tohto zámeru sa vytvoril  predpoklad pre zriadenie probačnej 

a mediačnej služby, ktorá bude pôsobiť najmä v oblasti alternatívnych trestov. 

Od októbra 2001 začala svoju činnosť pracovná skupina pre prípravu pilotného projektu 

probačnej a mediačnej služby pri Ministerstve spravodlivosti SR. Jej členmi sa stali sudcovia, 

prokurátori, príslušníci úradu kriminálnej a justičnej polície, príslušníci odboru poriadkovej 

polície Policajného zboru SR. Tieto skupiny odborníkov pripravili projekt probačnej 

a mediačnej služby na Slovensku. Probačnú a mediačnú službu projektovo zriadili na troch 

okresných súdoch. Išlo o Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Nové Zámky a Okresný súd 

Spišská Nová Ves. Jednotlivé súdy boli vybraté so špecifikáciou na určitý problém, ktorý sa 

dotýkal trestného konania. Napríklad región Spiša je charakteristický problematikou rómskej 

kriminality. Väčšina Rómov žije práve na území Košického a Prešovského kraja. Cieľom 

pilotného projektu sa stalo overenie fungovania   probačnej a  mediačnej služby v podmienkach 

nášho systému trestného práva.43 Zároveň sa pripravoval zákon o probačných a mediačných 

úradníkoch, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú 

v trestnom konaní. Zákon o probačnej a mediačnej službe č. 550 nadobudol účinnosť dňa 

1.1.2004. Na Slovensku nedošlo k vytvoreniu probačnej a mediačnej služby ako samostatnej 

inštitúcie, ale ako služby poskytovanej súdnymi úradníkmi na jednotlivých okresných súdoch. 

Prínosom projektu bolo, že do trestného práva sa zaviedol inštitút probačného a mediačného 

úradníka. 

Zákon o probačných a mediačných úradníkoch definuje probáciu a mediáciu, činnosť 

probačného a mediačného úradníka, jeho súčinnosť s orgánmi štátnej a verejnej správy 

a ďalšími inštitúciami. Uvádza predpoklady pre výkon funkcie probačného a mediačného 

úradníka, špecifikuje jeho práva a povinnosti a zaväzuje probačného a mediačného úradníka 

k mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.  

Nadobudnutím účinnosti zákona o probačných a mediačných úradníkoch sa na každom 

okresnom súde zriadila funkcia probačného a mediačného úradníka. Ich činnosť pozostáva 

z mediácie a probácie, ktorej rozsah stanovuje zákon. 

 

                                                           
43 Ministerstvo spravodlivosti SR v Bratislave: Mimosúdne riešenie sporov – tichá revolúcia. 
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KĽÚČOVÉ  PRVKY  PROBÁCIE  

V snahe podchytiť spoločné prvky rôznych probačných systémov možno probáciu 

definovať ako konanie súdu, kde páchateľ je odsúdený na obdobie kontroly a dozoru 

v spoločnosti44.   Kľúčovými prvkami tejto definície sú: 

 mandát pre probačných úradníkov, ktorý vychádza z právneho systému (konanie súdu),  

 kontrola a dozor, ktoré sú v probačných prípadoch hlavnými pracovnými metódami. 

Probácia je založená na právnom mandáte. Odsúdení nevyhľadávajú probačného úradníka sami 

z vlastnej vôle. Sú donútení stretnúť sa s probačným úradníkom na základe súdneho 

rozhodnutia. To prináša problémy, ktoré je možno definovať nasledovne. 

1. Motivácia pre spoluprácu páchateľa s probačným úradníkom, je na základe súdneho 

rozhodnutia. Súd musí rozhodmúť, že existuje problém, čo automaticky neznamená, že 

aj obvinený si uvedomuje, že daný  problém existuje a že je potrebné ho riešiť. 

2. Motivácia a stimulovanie obvineného sú pre probačného úradníka kľúčovými prvkami 

v počiatočnom štádiu. Ale v určitom rozsahu aj v priebehu celej probácie. 

Na druhej strane táto väzba na justičný systém dáva probačnému úradníkovi zvláštnu pozíciu, 

ktorá nielen ovplyvňuje vzťah medzi ním a obvineným, ale aj vzťah medzi ním 

a kompetentným alebo rozhodovacím orgánom. 

Probačný a mediačný úradník má napriek tomu zvláštne postavenie charakterizované 

dvomi základnými úlohami. Jeho povinnosťou je sledovať osobu a dozerať na to, aby sa plnili 

povinnosti a podmienky uložené odsúdenému rozsudkom. Úplne iné postavenie má probačný 

a mediačný úradník pri výkone mediácie. 

Na túto špecifickú pozíciu sú viazané závažné dôsledky. Z pohľadu probačného úradníka 

je potrebné, aby mandát od súdu alebo prokurátora bol jasný a jednoznačný. Postavenie 

probačného úradníka musí byť jasne stanovené aj pre obvineného. Na začiatku sa vysvetlí 

obvinenému, čo môže od probačného úradníka očakávať a čo nie je v jeho kompetencii. Toto 

                                                           
44 Ústav pre výskum interregionálnej kriminality a spravodlivosti Organizácie spojených národov. Príručka pre 

probačné služby. Smernice pre probačných praktikov a manažérov.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite vhodnosť alebo nevhodnosť zavedenia 

mediácie a probácie prostredníctvom projektu. 

2. Ktoré tresty môžeme považovať za alternatívne 

k trestu odňatia slobody? 

3. Ak by probačná a mediačná služba vznikla ako 

samostatná inštitúcia čo by to zmenilo? 
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ujasnenie je veľmi dôležité a pomáha to odsúdenému a probačnému úradníkovi vytvoriť dobrý, 

špecifickým spôsobom vzájomný profesionálny vzťah.45 

Probačný úradník si musí byť vedomý toho, že jeho vplyv je len dočasný. Jeho 

ovplyvňovanie je teda obmedzené len na časové obdobie stanovené súdom. Mal by tento rozvrh 

zahrnúť do svojho probačného programu a čo najskôr vytvoriť spoluprácu s (dobrovoľnými) 

mimovládnymi inštitúciami. Pokiaľ je to vhodné. Vzťah medzi probačným úradníkom 

a klientom je tiež charakterizovaný faktom, že probačný úradník má „kompetenciu“ pripraviť 

správu pre sudcu alebo prokurátora. V horšom prípade môže probačný pracovník 

prostredníctvom svojho oprávnenia iniciovať zrušenie probačných opatrení. Možným 

následkom potom môže byť odsúdenie na trest odňatia slobody. Probačný úradník nie je 

kompetentný urobiť takýto druh rozhodnutia. Záleží to od sudcu. Ale vzhľadom na návrhovú 

kompetanciu, môže byť probačný úradník takto vnímaný odsúdeným. Preto je potrebné, aby 

pozícia probačného úradníka bola odsúdenému jasne vysvetlená už od začiatku. 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA  A DOZOR PROBAČNÉHO URADNÍKA 

Primárnou úlohou probačného úradníka je dozerať na obvinených, aby akceptovali 

podmienky právneho poriadku a dodržiavali stanovené povinnosti a obmedzenia. Podľa 

Tokijských pravidiel je cieľom tohto dozoru znižovať opätovnú trestnú činnosť a pomáhať 

páchateľovi pri jeho integrácii do spoločnosti tak, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť 

návratu k trestnej činnosti.46 

V Európskych odporúčaniach pre komunitné sankcie a opatrenia sa termín „dohľad“ odlišuje 

od bližšieho termínu „kontrola“.  

Termín „dohľad“ obsahuje jednak pomocné aktivity riadené určeným orgánom alebo 

v jeho mene. Ich cieľom je umožniť páchateľovi aktívnu účasť na živote spoločnosti. Ale aj 

aktivity, ktoré zabezpečujú aby páchateľ dodržiaval všetky uložené podmienky a povinnosti. 

                                                           
45 VĚTROVEC, V. a kol. Zákon o mediaci a probaci. Komentář. 
46 Pravidlo 10.1 Tokijských pravidiel. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Aké sú kľúčové prvky definície? 

2. Viete definovať význam motivácie v probácii? 

3. Vysvetlite postavenie probačného a mediačného 

úradníka. 



34 

 

Termín „kontrola“ je postavený na aktivitách, ktoré sú obmedzené na zisťovanie, či sú 

všetky uložené podmienky a povinnosti plnené. Ale aj na aktivitách zabezpečujúcich ich 

dodržiavanie použitím, alebo hrozbou použitia príslušných sankcií v prípade ich nedodržania. 

Dohľad nad obvineným v probačnom období nemá byť iba pasívnou formou kontroly 

odsúdeného vo forme „zoznamu požiadaviek“ (rogatory letters). V skutočnosti zahŕňa aj: 

 pozitívne vedenie klienta s cieľom jeho aktívneho zapájania sa do zvyšovania kvality 

života v súlade s požiadavkami občianskej spoločnosti,  

 vytváranie podmienok pre jeho perspektívnu sebarealizáciu v spoločenskom 

i profesionálnom živote sústavnou motiváciou do činností, ktoré by ho uspokojovali. 

Inou dôležitou časťou probácie je hľadanie zdrojov nevyhnutných na riešenie otázok 

jeho života a návratu sebadôvery, ktoré majú preventívny charakter.47 

Dohľad nie je primárne procesom kontroly trestnej činnosti, ale rámcom pre podporu 

obvineného a ochranu spoločnosti. 

Na jednej strane má dohľad kontrolnú funkciu, ktorá má povzbudiť páchateľa, aby už nepáchal 

trestnú činnosť. Na druhej strane má dohľad sociálnu a pomocnú funkciu a pomáha páchateľovi 

integrovať sa do spoločnosti. Tieto ciele dohľadu sa odrážajú v dvoch prístupoch:  

 kontrolne orientovaný prístup sa sústreďuje na zodpovednosť páchateľa voči 

spoločnosti.  

 pomocne orientovaný prístup sa sústreďuje na problémy, ktoré majú tendenciu  spôsobiť 

ďalšie previnenie48. 

Hľadanie rovnováhy medzi starostlivosťou o páchateľa a záujmami spoločnosti je jednou 

z najdôležitejších úloh, ktorými sa probačný úradník zaoberá vo svojej každodennej práci. 

Výskumy poukazujú na to, že najviac problémov, s ktorými sa probační pracovníci stretávajú, 

sú priamo späté s touto špecifickou situáciou. Taktiež ide o stresové faktory u páchateľa, ktoré 

sú pozorované probačnými úradníkmi ako osobné zlyhanie, strata práce, osobné problémy, 

rôzne traumy, prepracovanosť alebo nedostatok práce, nedostatok uznania, izolácia, nedostatok 

technických vedomostí, zručností a informácií, negatívna alebo kritická verejná mienka, 

prostredie vyznačujúca sa problémovými klientmi, nedostatočný status alebo prostriedky. 

Pri rozvoji probačných služieb v Európe sa vedie diskusia o rozsahu aktivít podľa ktorých 

sa má na probačné služby pozerať ako na organizovanie sociálnej práce v trestnej justícii, alebo 

ako na služby trestnej justície založenej na prevencii. 

                                                           
47 VĚTROVEC, V. a kol. Zákon o mediaci a probaci- Komentář 
48 VĚTROVEC, V. a kol. Zákon o mediaci a probaci- Komentář 
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V každom prípade vždy existovalo, a zrejme aj bude existovať, isté napätie v roli 

probačného pracovníka pri starostlivosti o páchateľov a kontrolou ich kriminálneho správania. 

Pre probačného pracovníka je nevyhnutné aby si bol vedomý napätia v týchto oblastiach, ak sa 

prelínajú. Uvedomenie si aktívneho obsahu probácie a mediácie a ich postavenia v spoločnosti, 

môže prispieť k profilovaniu sa týchto služieb v budúcnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

PROBAČNÝ A MEDIAČNÝ ÚRADNÍK V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE 

Probačný a mediačný úradník je zamestnancom nezávislého súdu. Od toho sa odvodzuje 

aj jeho autorita.  Jeho činnosť nie je možné zamieňať s prácou sociálnych pracovníkov 

pôsobiacich na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Alebo s činnosťou sociálneho kurátora, 

aj keď niektoré postupy a metódy v ich činnosti majú podobný charakter. Činnosť sociálneho 

pracovníka sa zameriava predovšetkým na pomoc rôznym skupinám rizikových osôb. V našom 

prípade ide hlavne o osoby  po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Táto pomoc je 

založená na princípe dobrovoľnosti. Čo v prípade probačného úradníka je z väčšej časti pomoc 

na základe úradnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo rozhodnutia súdu. 

Základnými kritériami pre výkon funkcie probačného a mediačného úradníka sú:  

1. za probačného a mediačného úradníka môže byť v Slovenskej republike vymenovaný 

len občan SR; 

2. probačný a mediačný úradník vykonáva činnosť v štátnozamestnaneckom pomere, 

pričom jeho služobným úradom je súd. Z toho vyplýva, že musí spĺňať aj predpoklady 

stanovené zákonom NR SR č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe; 

3. podmienkou pre výkon probačnej a mediačnej služby je aj dosiahnutie druhého stupňa 

vysokoškolského vzdelania absolvovaním magisterského právnického, učiteľského, 

teologického alebo iného spoločenskovedného študijného programu (právo, sociálna 

práca, sociálna pedagogika a pod.); 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Čo je obsahom dophľadu a kontroly? 

2. Aké spoločné a rozdielne prvky má mediácia 

a probácia? 

3. Ako je možné profilovať obsah probačnej 
a mediačnej služby v trestnej justícii? 
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4. absolvovanie špecializovanej odbornej prípravy podľa zákona č. 549/2003 Z.z. 

o súdnych úradníkoch, ktorá je  pre probačných a mediačných úradníkov významným 

predpokladom kvalitného výkonu ich profesie.49 

Odborná príprava je u probačných a mediačných úradníkov definovaná v zákone. Vstup do 

tejto prípravy a vzdelávania je podmienený dosiahnutím druhého stupňa vysokoškolského 

vzdelania, ktoré musí mať charakter spoločenskovedného študijného programu. Vzdelanie u 

probačného a mediačného úradníka je adaptačným prípravným vzdelávaním na získanie 

potrebných vedomostí z oblasti: 

1. trestného práva, 

2. ústavného práva a základných práv a slobôd, 

3. sociálneho práva a sociológie,  

4. organizácie práce na súde a spôsobe vykonávania úkonov podľa osobitného predpisu,  

5. služobných predpisov.50 

 

Právna úprava definuje odbornú prípravu mediačných a probačných úradníkov ako komplex 

získavania multidisciplinárneho vzdelania, v podobe vedomostí, spôsobilostí a zručností 

z viacerých vedných odborov. Práve od tohto prístupu závisí funkčnosť či nefunkčnosť výkonu 

probačnej činnosti, ako aj výkonu mediácie. Riziko spočíva v redukcii probačnej činnosti ako 

procesu, ktorý sa zaoberá predovšetkým právnymi aspektami, resp. povinnosťami alebo 

obmedzeniami bez zreteľného dôrazu na individuálnu profesionálnu pomoc, ktorá inklinuje 

k interdisciplinarite a právny model explicitne presahuje.51 Inými slovami možno povedať, že 

samotná probácia získava skôr formálny charakter a jadro jej činnosti by malo mať 

byrokratický základ.  

Významnou v tomto zmysle je preferencia najvhodnejšieho vysokoškolského vzdelania 

pre výkon probácie a mediácie v trestných veciach. Celkom 44,26% respondentov sa vyjadrilo 

k preferencii komplexného vzdelania, resp. k preferencii vzdelania, ktoré vyžaduje vedomosti 

z viacerých odborov. Až 34% respondentov považuje za najvhodnejšie vysokoškolské 

vzdelanie pre výkon mediačnej a probačnej činnosti, vzdelanie získané v študijnom odbore 

sociálna práca52. 

                                                           
49 Zákon č. 550/2003 Zz. o probačných a mediačných úradníkoch v platnom znení 
50Zákon č. 549/2003 Z. z.  o súdnych úradníkoch v platnom znení. 
51 LULEI, M.  Reflexie sociálnej práce ako nástroja prevencie kriminality v probačnej činnosti. 
52 LULEI, M.  Reflexie sociálnej práce ako nástroja prevencie kriminality v probačnej činnosti. 



37 

 

Medzi jednotlivými štátmi Európskej únie sú v oblasti probácie a mediácie isté rozdiely. 

Tie vyplývajú z odlišnej legislatívy či trestnej politiky uplatňovanej v danom štáte 

a v neposlednom rade aj spoločenského postoja k páchateľom trestnej činnosti. Vo  všetkých 

európskych krajinách funguje systém alternatívnych trestov spojených s probáciou a 

mediáciou53.  

V nasledujúcom prehľade sú uvedené požiadavky na vzdelanie pracovníkov 

vykonávajúcich probáciu, teda zahraničného ekvivalentu k probačným a mediačným úradíkom 

a legislatívnej úprave ich činnosti v zákone č. 550/2003 Z. z. 

Predpoklady k výkonu probácie vo vybraných krajinách Európy 

Predpoklady k výkonu probácie (probačný pracovník) vo vybraných krajinách strednej 

a východnej Európy 

 Prax Skúška Minimálny stupeň 

vzdelania 

Odbor 

Rakúsko áno 

(čiastočne) 

 vysokoškolské sociálna práca, právo, 

psychológia 

Bulharsko   vysokoškolské  

Česko  áno vysokoškolské spoločenské vedy 

Estónsko   vysokoškolské  

Nemecko   vysokoškolské sociálna práca, sociálna 

pedagogika 

Maďarsko  áno vysokoškolské právo, psychológia, sociálna 

politika, sociológia, teológia, 

pedagogika, manažment, 

sociálna pedagogika 

Litva   vysokoškolské  

Moldavsko   vysokoškolské pedagogika, právo, 

psychológia, policajná 

akadémia 

Poľsko   vysokoškolské pedagogika, psychológia, 

sociológia, právo 

Rumunsko   vysokoškolské právo, sociálna práca, 

psychológia 

                                                           
53 VĚTROVEC, V. a kol. Zákon o mediaci a probaci- Komentář. 
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Slovensko  áno vysokoškolské Spoločenskovedné 

Švédsko   bakalárske sociálne vedy, právo 

Švajčiarsko   vysokoškolské sociálna práca 

 

Z uvedenej tabušky je zrejmé, a aj u samotných probačných a mediačných úradníkov 

prevláda názor, že výkon ich činnosti si vyžaduje komplexné vzdelanie. Vzdelanie získané 

v rámci štúdia vysokoškolského študijného odboru sociálna práca, vďaka svojej 

multidisciplinarite spĺňa požiadavky spomínanej komplexnosti. Spája v sebe poznatky z oblasti 

sociálnej práce, psychológie, sociológie, práva a zahŕňa aj komunikačné zručnosti využívané 

v mediácii a poradenstve. Nezanedbateľný ostáva aj fakt, že podľa výsledkov prieskumu 

najviac probačných a mediačných úradníkov ukončilo vysokoškolské vzdelanie práve v tomto 

odbore. 

Práca probačného a mediačného úradníka spočíva v tom, že kontroluje a dohliada na 

odsúdeného, aby sa znížilo riziko ďalšieho páchania trestnej činnosti a v snahe pomôcť 

odsúdenému znovu sa začleniť do spoločnosti. Teda aby sa dosiahol resocializačný efekt 

spojený s výkonom probačného dohľadu. 

Aktivity probačného a mediačného úradníka smerujú k pochopeniu skutočného sociálneho 

pozadia trestnej činnosti obvineného, a preto sa sústreďujú najmä na:  

 skúmanie jeho osobnosti,  

 hierarchiu a preferenciu jeho hodnôt,  

 rodinných a ďalších väzieb v jeho sociálnom prostredí.  

To vytvára bazálnu rovinu pre poskytovanie nevyhnutnej podpory a psychosociálnej pomoci. 

Zároveň činnosť probačného a mediačného úradníka pomáha chrániť spoločnosť pred 

prípadnou recidívou trestnej činnosti54. 

Ak vychádzame z predpokladu, že probácia znamená  kontrolu a pomoc, je zrejmé, že sa 

jedná o aktivity konkrétne adresované jedincom na základe úradného rozhodnutia. Spravidla 

rozhodnutia súdu.  Kontrola je v tomto ponímaní účelná, užitočná a nevyhnutná. Pomoc má byť 

užitočná, rešpektujúca a adresná55.   

Profesia probačného a mediačného úradníka má multidisciplinárny charakter. Spája 

poznatky z práva, kriminológie, sociológie, psychológie, sociálnej práce, ekonomiky a 

andragogiky. Jeho postavenie je odvodené od autority súdu. Nemôže byť preto chápaná len ako 

                                                           
54 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P. ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
55 SEJČOVÁ, Ľ. Kriminalita mladistvých a delikvencia mládeže. 
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klasická sociálna práca. Z hľadiska probácie potom môžeme súvislosti medzi právom 

a sociálnou prácou, teda medzi kontrolou a pomocou vysvetliť nasledovne: 

                                                             PROBÁCIA 

 

 

 

 

   

 

 

 

V samostatnej práci s konkrétnou osobou nemôžeme zložku pomoci jednoznačne oddeliť 

od zložky kontroly. Kontrola súvisí s pôsobením mediačného a probačného úradníka v oblasti 

trestného práva. Rozhodnutie súdu je pre neho záväzné. Na druhej strane pri práci s klientom 

probačný úradník uplatňuje metódy a postupy sociálnej práce. Najmä:  

- evidenciu,  

-   diagnostické metódy, 

- navrhovanie riešení,  

- sociálnu terapiu, 

- overovanie výsledkov.56 

 

Sociálno psychologická pripravenosť (spôsobilosť, kompetencia, kvalifikácia) obsahuje  

schopnosť človeka vykonávať určenú pracovnú činnosť za definovaných podmienok. Patrí tu 

požadovaný stupeň teoretických vedomostí, spôsobilostí, zručností, životných a pracovných 

skúseností, všeobecný rozhľad a intelekt, morálne vlastnosti i osobnostná zrelosť.57 

V rámci odbornej prípravy sa získavajú zručnosti v oblasti mediácie, komunikácie 

a poradenstva. Probačný a mediačný úradník plní podľa zákona o probačných a mediačných 

úradníkoch najmä tieto úlohy: 

 obstaráva informácie týkajúce sa osoby obvineného, o jeho rodinnom, sociálnom 

a pracovnom prostredí, 

                                                           
56 ČEČOT, V. Alternatívne tresty – jeden z moderných prostriedkov trestnej politiky demokratického štátu. 
57 FRK, V. a J. KREDÁTUS, Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. 

P O M O C 

OBLASŤ PRÁVA 

                 OBLASŤ  

       SOCIÁLNEJ PRÁCE 

K O N T R O L A 
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 utvára podmienky pre rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo 

schválení zmieru, 

 uskutočňuje úkony na účely uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným 

o náhrade škody, ktorá vznikla trestným činom, alebo na účely odstránenia ujmy, ktorá 

vznikla trestným činom, 

 vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a kontrolu 

výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, 

 uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšie úkony v trestnom konaní, 

 vykonáva ochranný dohľad v súlade s trestným zákonom č. 300/2005 Z.z. v znení 

neskorších   predpisov.58 

 

 

 

 

 

 

 

ETICKÝ KÓDEX PROBAČNÉHO A MEDIAČNÉHO 

ÚRADNÍKA 

V činnosti probačného a mediačného úradníka sú uplatňované etické princípy a postupy, 

ktoré sú základnými východiskami pre výkon probačnej a mediačnej činnosti. Ich dodržiavanie 

môže ovplyvniť autoritu úradníka a jeho schopnosť získať dôveru klienta. Vzhľadom na obsah 

probácie a mediácie ide predovšetkým o tieto etické princípy: 

 rešpektovanie klienta, jeho ľudskej dôstojnosti, jeho súkromia, integrity, 

 zachovávanie otvorenosti, zodpovednosti a férovosti voči klientovi, 

 dobrovoľnosti v prípade, že konanie je  v kompetencii klienta, ktorý sa rozhoduje, či 

pomoc chce alebo nechce, a či o ňu požiada, 

 realizmus, ktorý sa prejavuje najmä v stanovení dosiahnuteľného cieľa pri práci 

s klientom v závislosti od závažnosti jeho situácie a príprave klienta na ťažkosti, ktoré 

bude potrebné prekonávať pri výkone trestu, 

                                                           
58 DOUBRAVOVÁ, D. a O. NANQUE, Realizace dohledu jako jedna z činností probačního pracovníka. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite potrebnosť vzdelania u probačného 

a mediačného úradníka. 

2. Aký je vzťah kontroly a pomoci v činnosti 

probačného a mediačného úradníka? 

3. Aké úlohy plní probačný a mediačný úradník? 
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 zákonnosť je spojená s celou činnosťou probačného a mediačného úradníka, ktorá je 

podzákonná, teda musí byť v súlade s platnými právnymi normami, 

 zdržanlivosť pri intervencii ho zaväzuje k nepoužívaniu nátlaku a obmedzení, vo 

väčšom rozsahu, než je v danom prípade nevyhnutné, 

 frekvencia stretnutí je závislá od potreby probačného úradníka sledovať pokroky klienta 

a je odvodzovaná od primeranej častosti kontaktu, 

 dodržanie princípu nadväzujúcej postupnosti v stretnutiach s klientom, 

 pripravenosť spolupracovať s ďalšími organizáciami a inštitúciami, 

 transparentnosti spojenej s podávaním relevantných správ orgánom činným v trestnom 

konaní o správaní sa klienta, o jeho dosiahnutom pokroku a zároveň poskytnutie 

relevantných informácií klientovi, najmä informácií týkajúcich sa spáchaného trestného 

činu a jeho následkov, 

 motivácia, ktorá je zameraná na zaistenie aktívnej participácie klienta na odstraňovaní 

následkov a škôd spôsobených trestným činom59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
59 KALMHOUT, A. M., ROBERTS, J. a S. VINDING,  Probation and Probation Services in the EU accession 

countries. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite etické princípy z pohľadu činností 

vykonávaných probačným a mediačným úradníkom. 

2. Ktoré rozdiely medzi etickými princípmi sociálnych 

pracovníkov a etickými princípmi probačných 

a mediačných úradníkov viete identifikovať 

a vysvetliť? 

3. Vysvetlite význam etických princípov pre výkon 

profesie. 
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PRÁVA A POVINNOSTI PROBAČNÉHO A  MEDIAČNÉHO  

ÚRADNÍKA 

Zákon o probačných a mediačných úradníkoch stanovuje práva a povinnosti, ktoré musí 

probačný a mediačný úradník dodržiavať pri výkone mediácie a probácie. Ide najmä práva 

a povinnosti, ktoré uvádzame. Probačný a mediačný úradník: 

1) je pri výkone svojej funkcie povinný dodržiavať povinnosti podľa zákona o štátnej 

službe; 

2) je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa pokynmi predsedu senátu, samosudcu 

a v prípravnom konaní prokurátora, tieto pokyny nemôžu smerovať k spôsobu 

a výsledku vykonávanej mediácie; 

3) je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa metodickými usmerneniami. Tieto 

usmernenia nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie a nemôžu 

byť v rozpore s pokynmi predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní 

prokurátora; 

4) musí rešpektovať a chrániť ľudské práva a slobody, dôstojnosť človeka a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo viesť k zmareniu účelu trestného konania, alebo ktoré by 

vzbudzovalo pochybnosti o jeho nestrannosti; 

5) pri nedodržaní vyššie uvedených povinností môže predseda senátu alebo samosudca 

a v prípravnom konaní prokurátor vec probačnému a mediačnému úradníkovi odňať; 

6) je oprávnený zisťovať stanovisko strán trestného konania k podmienečnému zastaveniu 

trestného stíhania, zmieru, uloženiu trestu nespojeného s trestom odňatia slobody 

a k iným úkonom vykonávaným pri probácii a mediácii; 

7) ak poruší obvinený, nad ktorým vykonáva dohľad probačný a mediačný úradník, 

podmienky obmedzení alebo povinností, informuje o tom probačný a mediačný úradník 

predsedu senátu alebo samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora; 

8) má právo pri výkone svojej činnosti nahliadať do trestných spisov, robiť si z nich 

výpisky a poznámky, prípadne kópie, týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona 

o ochrane utajovaných skutočností.  

Tieto povinnosti probačného a mediačného úradníka nachádzajú svoje uplatnenie v celom 

spektre plnených zverených úloh. Ich dodržiavanie sa kontroluje. 

Probačný a mediačný úradník plní svoje povinnosti v týchto fázach trestného konania: 

1. v prípravnom konaní 

2. po rozhodnutí súdu.  
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Po rozhodnutí súdu  prácu probačného a mediačného úradníka 

môže rozdeliť na tieto smery 

 

 

 

práca s podmienečne odsúdeným                      práca s podmienečne      

                                                                     prepusteným z výkonu 

                                                                     trestu odňatia slobody 

                                                                     (parola) 

 

Z hľadiska veku páchateľa môžeme rozlíšiť: 

1. probáciu s dospelým páchateľom, 

2. probáciu s mladistvým páchateľom. 

S identifikáciou osoby podľa veku je spojené aj nastavenie procesných pravidiel, ktoré musia 

byť dodržiavané pri práci s odsúdeným. Tieto procesné postupy sú odlišné podľa fáz trestného 

konania.  

S fázami trestného konania je spojené aj odlišné postavenie páchateľa. V prípravnom 

konaní je to obvinený, v konaní pred súdom je to obžalovaný, po rozhodnutí súdu ide 

o odsúdeného, pri podmienečnom zastavení trestného stíhania ide opäť o obvineného, aj keď je 

po rozhodnutí súdu. Pre zjednodušenie budeme osobu v probácii nazývať klientom. 

Pre konanie v ktorejkoľvek fáze platia určité základné princípy, ktorých dodržiavanie je 

nevyhnutné pre efektívne, kvalitné a zodpovedné vykonávanie funkcie probačného 

a mediačného úradníka. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite jednotlivé práva a povinnosti probačného 

a mediačného úradníka. 

2. Ktoré procesné princípy sa budú meniť vzhľadom na 

fázy trestného konania? 

3. Poznáte procesné princípy stanovené pre prácu 

s páchateľom trestnej činnosti? 
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PROBÁCIA PRED ROZHODNUTÍM 

Probačný úradník môže začať pracovať s klientom už v prípravnom konaní. Táto forma 

probácie je pre páchateľa dobrovoľná. Vyplýva z predpokladu, že klient si uvedomí 

nesprávnosť svojho konania, jeho škodlivé dôsledky a chce sám, vlastným pričinením prispieť 

k vyriešeniu situácie a odstráneniu škodlivých následkov spôsobených spáchaním  trestného 

činu.  

Keďže sa jedná o prípravné konanie, teda o konanie pred rozhodnutím prokurátora, alebo 

súdu, označujeme tento druh probácie probáciou pred rozhodnutím. Pre zaradenie obvineného 

do probácie pred rozhodnutím je potrebný súhlas prokurátora. Probačný úradník zisťuje 

okolnosti spáchania trestného činu a možnosti pre vytvorenie odklonu od tradičného trestného 

konania buď realizáciou mediácie, alebo prípravou probačnej správy pred rozhodnutím.  

Ak klient prejaví snahu nahradiť škodu poškodenému, ospravedlniť sa mu, osobne sa 

s poškodeným stretnúť, zisťuje probačný úradník, či má o mediáciu záujem i druhá strana – 

teda obeť trestného činu. Ak klient i poškodený dá súhlas k vykonaniu mediácie a zároveň 

s ním súhlasí i dozorujúci prokurátor, môže sa mediácia uskutočniť. 

V prípade, že poškodený sa  nechce zúčastniť mediácie, ale klient sa skutočne snaží 

podieľať sa na náprave spôsobeného stavu, pracuje probačný úradník len s klientom. Probačný 

a mediačný úradník pripraví probačnú správu, ktorú adresuje prokurátorovi alebo sudcovi 

s cieľom podať mu bližšie a vyčerpávajúce údaje o osobe klienta, o trestnom čine, ako aj 

o celkovom prístupe klienta k prejednávanej veci.  

Súčasťou trestných spisov boli aj doposiaľ správy z mestských, či obecných úradov, 

charakteristiky od zamestnávateľa, prípadne školy, ak sa jednalo o vzdelávajúceho sa 

mladistvého. Tieto správy sú často len veľmi formálne. Nepodávajú tak podrobné informácie, 

na základe ktorých by sa prokurátor alebo sudca mohol jednoznačne prikloniť k trestu 

nespojenému s odňatím slobody. Preto je potrebné zamerať sa na fakty, ktoré ich môžu 

presvedčiť, že domáce prostredie a osoba páchateľa budú dostatočnou zárukou toho, že 

podmienečný trest splní svoj účel. To však neznamená, že by súdy podmienečné tresty 

neukladali aj bez aktivity probačného a mediačného úradníka. Probačná a mediačná služba má 

ambíciu byť službou pre klienta a zároveň byť službou pre justíciu. Ide o službu v zmysle 

odovzdávania takých informácií, ktoré urýchlia a napomôžu rozhodovaniu v trestnom konaní. 

Probačná správa pred rozhodnutím obsahuje: 

1) základné identifikačné údaje o klientovi, 
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2) informácie o osobnej situácii klienta (rodinná situácia, zamestnanie, finančná situácia, 

sociálne kontakty, trávenie voľného času), 

3) informácie súvisiace s  trestným činom (klientova kriminálna minulosť, postoj 

k prejednávanej trestnej veci, riešenie následkov trestnej činnosti, stanovisko 

poškodeného), 

4) základná charakteristika kontaktu s klientom, jeho aktivita, snaha riešiť situáciu. 

Klient v prípravnom konaní má zároveň možnosť uviesť do probačnej správy skutočnosti, ktoré 

považuje za dôležité. Klient spolupracuje s probačným úradníkom pri spisovaní správy. 

Povinnosťou probačného úradníka je získavať informácie aj z prostredia klienta, od jeho 

zamestnávateľa, rodiny, od obecných a mestských úradov a podobne. Spoluprácou probačného 

úradníka so sociálnym prostredím sa má zabezpečiť objektivita celej správy a hodnovernosť 

udávaných informácií.  

 

 

 

 

 

 

PROBÁCIA PO ROZHODNUTÍ 

Základným rozdielom medzi probáciou pred rozhodnutím a po rozhodnutí je v tom, že 

v prípravnom konaní je účasť na probácii dobrovoľná a vyplýva predovšetkým z vlastnej 

iniciatívy klienta a jeho snahy riešiť vzniknutú situáciu ale probácia po rozhodnutí je pre 

odsúdeného povinná.  

V súčasnosti naše trestné právo už pozná viaceré  tresty spojené s probačným dohľadom. 

Súd môže uložiť také alternatívne tresty ako: 

 podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,  

 trest domáceho väzenia,  

 trest povinnej práce,  

 peňažný trest,  

 trest zákazu činnosti a ďalšie.  

 Mladistvému môže byť uložený niektorý z uvedených trestov alebo ochranné opatrenie 

spojené s dohľadom probačného úradníka alebo probačný program. Taktiež mu môže byť 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite význam probácie pred rozhodnutím. 

2. Ako sa postupuje pri probácii pred rozhodnutím? 

3. Čo obsahuje probačná správa a na čo slúži? 
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uložený výkon trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 

s probačným dohľadom. 

Výkon alternatívnych trestov je pre odsúdeného záväzným a nedodržanie podmienok 

ustanovených trestným zákonom môže následne viesť k uloženiu trestu odňatia slobody. 

V súčasnosti sú do probácie najčastejšie zapájané odsúdené osoby, ktorým bol trest 

odňatia slobody podmienečne odložený na skúšobnú dobu a zároveň im bola uložená 

povinnosť, ktorú má odsúdený v skúšobnej dobe splniť,  alebo obmedzenie, ktoré je odsúdený 

povinný dodržať. Probačný úradník zisťuje, či  odsúdený plní súdom uložené povinnosti, či 

vedie riadny život, či sa nedopúšťa páchania ďalšej protispoločenskej činnosti a pod. Klient sa 

pravidelne zúčastňuje na probácii. Po skončení skúšobnej doby, počas ktorej trvala probácia, 

spoločne s probačným úradníkom prípravuje podklady, z ktorých sa spracuje správa pre sudcu. 

Správa vypovedá o tom, ako sa počas skúšobnej doby správal, aké zmeny v jeho živote počas 

hodnoteného obdobia nastali, a ako zabezpečil plnenie povinností alebo obmedzení. Tiež je 

hodnotený výkon ochranných opatrení, ak boli uložené. Napríklad ambulantné alebo ústavné 

protialkoholické liečenie, ktoré je významným prostriedkom ochrany spoločnosti pred 

osobami, ktoré spáchali trestný čin alebo čin inak trestný pod vplyvom návykovej látky 

alebo trestný čin v stave zníženej príčetnosti alebo sa páchateľ oddáva zneužívaniu návykovej 

látky a trestný čin spáchal pod jej vplyvom.60 

Po skončení skúšobnej doby probačný úradník v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom 

konaní, predovšetkým s políciou a s ďalšími orgánmi miestnej správy zisťuje, či klient nebol 

riešený pre priestupok alebo sa nedopustil iného trestného činu. Všetky získané informácie 

predkladá súdu, ktorý následne rozhodne o tom, či sa konkrétna osoba v skúšobnej dobe 

osvedčila. 

Budúca činnosť probačného úradníka v tejto oblasti má byť zameraná nielen na 

administratívnu probáciu, čo znamená, že klient pravidelne navštevuje probačného úradníka 

a ten riadi svoju prácu len z kancelárie. Ale probácia sa má uskutočňovať aj v teréne. Najmä 

uskutočňovaním návštev klienta v jeho domácnosti, na pracovisku, stretnutia s rodinou 

odsúdeného, jeho súsedmi a podobne.  

Tu možno predpokladať potrebu propagácie probačnej a mediačnej činnosti so 

zameraním na celú spoločnosť. Je potrebné dostať do všeobecného povedomia vysvetlenie 

cieľov probácie tak, aby bolo možné dospieť k správnemu pochopeniu celého zmyslu probácie. 

Týmto spôsobom sa zabezpečí odstránenie rôznych predsudkov, ktoré môžu byť brzdou 

                                                           
60 FÁBRY, A. a I. NOVÁK, Základy penológie. 
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v spolupráci odsúdeného a probačného úradníka. Ak sa za rodinnými príslušníkmi odsúdeného 

dostaví úradník zo súdu, je možné predpokladať, že sa nestretne s ich pochopením a nebude 

môcť od nich očakávať spoluprácu, ak nepoznajú zmysel tejto spolupráce a jej prospešnosť 

nielen pre klienta, ale pre celú komunitu, v ktorej klient žije.  

 

 

 

 

 

 

PAROLA  A  OCHRANNÝ DOHĽAD 

V súvislosti s probáciou existuje jej tzv. špecifická forma označovaná ako parola. Jej 

špecifikum možno charakterizovať ako probačnú prácu s osobami prepustenými z výkonu 

trestu odňatia slobody. Pre jasnejšie porozumenie je parola mostom medzi uväznením 

a návratom do spoločnosti61. Parolou možno nahradiť určitú časť výkonu trestu odňatia slobody 

podmienečným prepustením odsúdeného na slobodu s prebiehajúcim probačným dohľadom62.  

Parola je dohľad nad správaním prepustenej osoby, ktorý možno identifikovať s 

ochranným dohľadom. Rozdiel medzi ochranným dohľadom a parolou spočíva v tom, že v  

prípade porušenia podmienok pri parole hrozí odsúdenému vykonanie zvyšku trestu a pri 

porušení podmienok ochranného dohľadu by muselo dôjsť k jeho novému súdnemu procesu a 

odsúdeniu za marenie výkonu úradného rozhodnutia63. 

Koncept parole je postavený na presvedčení, že postupný návrat odsúdeného na slobodu 

je sprevádzaný pomocou, vedením a kontrolou probačného úradníka, napomáha jeho včleneniu 

do bežného spoločenského života. Ani pri tejto forme výkonu časti trestu odňatia slobody mimo 

zariadenia na výkon trestu odňatia slobody nie sú znižované nároky na ochranu spoločnosti 

a zaistenie bezpečnosti občanov. Týmto spôsobom sa v určitom smere predlžuje doba kontroly 

správania odsúdeného. Kontrola je vykonávaná miernejšími prostriedkami, ako je tomu 

v priebehu výkonu trestu odňatia slobody. Dôležité je predovšetkým to, aby kontrolu 

sprevádzali konkrétne resocializačné aktivity, ktoré nadväzujú na penitenciárny program 

uplatňovaný vo väzení. To má umožniť, aby sa osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia 

                                                           
61 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P. ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
62 MATOUŠEK, O. a A. KROFTOVÁ, Mládež a delikvence. 
63 FÁBRY, A. Penológia. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Pri ktorých trestoch a ochranných opatreniach je 

možné uložiť probačný dohľad? 

2. Akú úlohu plní probačný dohľad? 

3. Aký je spôsob ukončenia probačného dohľadu? 
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slobody nestali nedostupnými vzdelávacie programy a kurzy sociálnych spôsobilostí založené 

okrem iného na pozitívnom psychosociálnom pôsobení.  

Doteraz absentovala účinná kontrola a pomoc osobám, ktoré boli prepustené z výkonu 

trestu odňatia slobody. Ochranný dohľad je prísnejšou verziu paroly. Podľa zákona č. 550/2003 

Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch, ochranný dohľad vykonáva probačný a mediačný 

úradník okresného súdu, v ktorého obvode je miesto pobytu osoby, ktorej súd uložil ochranný 

dohľad, a to v rozsahu určenom v jeho rozhodnutí. Pritom dbá, aby sa do práv odsúdeného 

zasahovalo len v miere nevyhnutne potrebnej na dosiahnutie účelu ochranného dohľadu. 

V rámci ochranného dohľadu sú presne vymedzené povinnosti odsúdeného vo vzťahu 

k probačnému a mediačnému úradníkovi. Tie spočívajú najmä v povinnosti osobne sa hlásiť 

v presne stanovených intervaloch, oznamovať potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch obživy a tie 

aj preukazovať. Vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska a plniť ďalšie povinnosti 

ak mu boli uložené súdom.64 V minulosti tento druh dohľadu vykonávali útvary Policajného 

zboru. Stávalo sa, že dohľad bol vykonávaný len formálne a spočíval v tom, že sa podmienečne 

prepustený v určených časových intervaloch musel dostaviť na príslušné obvodné oddelenie 

Policajného zboru. Neskôr bol ochranný dohľad pre neefektívnosť zrušený. 

Úlohou probačného a mediačného úradníka je v spolupráci s ústavom na výkon trestu 

odňatia slobody, sociálnym odborom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, obcou, inými 

štátnymi i neštátnymi subjektmi, pripraviť páchateľa na návrat do života a zabezpečiť jeho 

resocializáciu. 

Súčasná forma ochranného dohľadu má z určitého pohľadu odlišný charakter od 

predchádzajúcich dvoch spomenutých foriem probácie. Zatiaľ čo v prípravnom konaní a u osôb 

podmienečne odsúdených, sa jedná prevažne o páchateľov menej závažnej trestnej činnosti 

alebo prvopáchateľov. V prípade paroly a ochranného dohľadu sú klientmi probačnej služby 

páchatelia rôznej, predovšetkým závažnej trestnej činnosti a recidivisti. Mieru narušenosti 

páchateľa  je potrebné mať na zreteli pri uvažovaní o spôsobe práce s osobami, ktorým bol 

uložený ochranný dohľad. 

Ďalší zásadný rozdiel spočíva v tom, že v prípade prvopáchateľa, nemajú orgány činné 

v trestnom konaní žiadne relevantné informácie o takejto osobe. Často sa stáva, že v prípade 

mladistvých, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny taktiež nedisponuje žiadnymi informáciami a je preto potrebné ich prvotné 

zabezpečenie.  

                                                           
64 Trestný zákon 
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V prípade osôb podmienečne prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, naopak už 

existujú záznamy o danej osobe nielen z konania pred rozhodnutím súdu, ale aj poznatky 

vychovávateľov a sociálnych pracovníkov vo väzniciach. 

V tejto súvislosti vyvstáva otázka potreby účinnej spolupráce probačných úradníkov 

a pracovníkmi ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Tá by mala byť založená na: 

 bazálnom poskytnutí informácie o tom, že konkrétna osoba je podmienečne 

prepustená z výkonu trestu, 

 základných údajoch o osobe, ktoré môžu byť nápomocné probačnému 

úradníkovi pri výkone jeho funkcie a príprave odsúdeného, ako aj na vytvorenie čo 

najvhodnejších podmienok pre jeho návrat do komunity a pre jeho resocializáciu. 

Poskytovanie informácií je limitované dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov. 

To limituje aj odovzdávanie relevantných skúseností a poznatkov sociálnych pracovníkov vo 

väzniciach. Odovzdávanie poznatkov považujeme za opodstatnený a vysoko efektívny spôsob 

spolupráce, bez ktorého chýba kontinuita práce s odsúdeným.  

Na základe informácií o záujmoch  odsúdeného, o jeho prístupe k práci, pracovným 

návykom, môže probačný úradník uvažovať o tom, aký probačný program bude pre klienta 

najvhodnejší a prinesie najlepší úžitok. V prípade paroly je dôležité, aby k prvému kontaktu 

odsúdeného s probačným úradníkom došlo čo najskôr po prepustení z výkonu trestu tak, aby 

bola zabezpečený kontinuita. 

Len kontinuálny prístup umožňuje predchádzať rôznym nežiaducim situáciám, ktorými 

môže byť nepripravenosť klienta na komunitu, ochladenie vzťahov v rodine natoľko, že ho 

rodina nebude chcieť prijať späť.  Klient sa tak doslova ocitá na ulici, čo pre mnohých je úplne 

novou skutočnosťou. Ak by nemal  možnosť obrátiť sa k niekomu o pomoc, je vysoký 

predpoklad návratu do výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu poskytuje ubytovanie, stravu 

a ďalšie služby. Za veľmi vhodné, ak je to z hľadiska vzdialenosti a možností probačného 

úradníka, považujeme vytvorenie prvého kontaktu s klientom ešte v čase pred jeho 

prepustením. Veľmi žiadúcou je návšteva probačného úradníka v ústave na výkon trestu odňatia 

slobody. Jej cieľom je vysvetliť postavenie a funkciu probačného úradníka, aby podmienečne 

prepustený už mal aspoň čiastočnú predstavu o tom, čo sa od neho po prepustení očakáva. Aj 

odsúdený by mal poznať probačného úradníka s ktorým  má po prepustení z výkonu trestu  

odňatia slobody spolupracovať a na koho sa môže v prípade potreby obrátiť so žiadosťou 

o pomoc. 

V oblasti paroly máme na pamäti nielen kontrolu nad správaním sa odsúdeného, ale aj 

oblasť pomoci. Je preto nutné, aby probačný úradník spolupracoval s rôznymi subjektmi 
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mimovládneho sektoru, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, církvami 

a charitatívnymi organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení naliehavých problémov. 

Najmä keď je potrebné zabezpečiť prechodné ubytovanie, sociálne alebo právne poradenstvo, 

prácu, prípadne poskytnúť iné sociálne služby.  

Návrat odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody takmer vždy súvisí aj s problém 

zamestnania. Aj keď v súčasnej ekonomickej situácii v ktorej sa nachádza naša spoločnosť nie 

je jednoduché uvádzať osoby z výkonu trestu odňatia slobody na trh práce, je potrebné  pokúsiť 

sa a v rámci súčinnosti so zamestnávateľmi pomôcť takémuto človeku nájsť si zamestnanie. 

Vhodnou alternatívou je aj zaradenie odsúdeného do rekvalifikačného kurzu alebo využitie 

rôznych foriem aktivácie. Kvalitné informácie umožňujú prijať fundované rozhodnutie aj 

v tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

 

POSTPENITENCIÁRNA STAROSTLIVOSŤ 

Resocializačné aktivity v procese probačnej práce tzv. parole a penitenciárny program 

uplatňovaný vo väzení na seba priamo nadväzujú. Ako parole, tak i penitenciárny program sú 

súčasťou postpenitenciárnej starostlivosti a majú umožniť osobám prepusteným z výkonu 

trestu odňatia slobody, aby im boli dostupné rôzne vzdelávacie programy a kurzy sociálnych 

spôsobilostí založené na pozitívnom psychosociálnom pôsobení65. 

Postpenitenciárnu starostlivosť môžeme vymedziť  v širšom i užšom zmysle. Ide 

o aktivity po (post) vykonaní trestu (penitencie). V širšom zmysle teda môžeme definovať 

postpenitenciárnu starostlivosť ako súbor osobitných opatrení zo strany: 

1. štátnych orgánov,  

2. spoločenských, charitatívnych, cirkevnych a iných organizácií,  

zameraných na dovŕšenie nápravy odsúdených a poskytnutie pomoci pri opätovnom 

začlenení do spoločnosti66.  

                                                           
65 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F. a P. ŠÁMAL, Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 
66 FÁBRY, A. Penológia. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite rozdiel medzi parolou a ochranným 

dohľadom.  

2. Aký je význam ochranného dohľadu a paroly? 

3. V ktorých prípadoch súd určí ochranný dohľad? 
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Užšie poňatie postpenitenciárnej starostlivosti je vymedzené ako súbor opatrení, ktoré sa na 

báze dobrovoľnosti poskytujú osobám po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody vo forme 

pomoci pri ich reintegrácii do spoločnosti67. 

Kongres OSN, ktorý sa konal v roku 1960 v Londýne stanovil, že postpenitenciárna 

starostlivosť je neoddeliteľnou súčasťou resocializačného procesu a je potrebné, aby jej boli 

podrobení všetci prepustení. Hlavným cieľom postpenitenciárnej starostlivosti je adaptácia 

odsúdeného po výkone trestu odňatia slobody na život na slobode vrátane jeho morálnej 

podpory.  

Obsahom postpenitenciárnej starostlivosti je súhrn pôsobenia rôznych foriem, metód 

a prostriedkov pomoci a dozoru voči osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody, 

a to na princípe individuálnych potrieb68. 

Účel postpenitenciárnej starostlivosti je možné vymedziť ako minimalizáciu, prípadne 

odstránenie negatívnych javov spojených s pobytom vo väzení a ľahšie dosiahnutie cieľov, 

ktoré si kladie resocializačný proces. Cieľom je poskytnúť pomoc pri začlenení do spoločnosti 

a vytvoriť sociálne podmienky pre toto začlenenie69. 

Základným prvkom postpenitenciárnej starostlivosti je resocializačný proces 

prepustených. Na základe existujúcich aspektov postpenitenciárnej starostlivosti sa jej 

poskytovanie môže vykonávať na báze dobrovoľnosti alebo úradnej povinnosti, ktorá je 

zabezpečovaná štátom, prostredníctvom nezávislých súdov. Obsahom postpenitenciárnej 

starostlivosti je pôsobenie rôznych foriem, metód a prostriedkov pomoci a dozoru ako zo strany 

probačných úradníkov, tak aj iných subjektov. Tieto formy pomoci majú byť natoľko efektívne, 

aby došlo k minimalizovaniu a odstráneniu negatívnych javov spojených s väzením a k 

naplneniu cieľa resocializačného procesu70. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 FÁBRY, A. Penológia. 
68 FÁBRY, A. Penológia. 
69 Voňková, J. In FÁBRY, A. Penológia. 
70 LUKÁČ, M. Resocializácia dospelých. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite vzťah medzi penitenciárnou 

starostlivosťou a postpenitenciárnou 

starostlivosťou. 

2. Ktoré metódy a techniky sú vhodné pre 

postpenitenciárnu starostlivosť? 

3. Čo je cieľom postpenitenciárnej starostlivosti? 
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SUBJEKTY PȎSOBIACE V POSTPENITENCIÁRNEJ 

STAROSTLIVOSTI 

Postpenitenciárnu starostlivosť tvoria formy a prostriedky postpenitenciárnej 

starostlivosti so zreteľom na individuálne potreby prepusteného. Z hľadiska odsúdeného 

môžeme vymedziť tieto formy postpenitenciárnej starostlivosti: 

1. nútená (nechcená) forma,  

2. dobrovoľná (chcená) forma71.  

Dohľad kurátorov a orgánov poskytujúcich sociálne služby alebo dávky sociálnej pomoci patria 

do dobrovoľnej formy postpenitenciárnej starostlivosti. Dohľad nad správaním podmienečne 

prepusteného alebo osoby, ktorej bol uložený ochranný dohľad, možno chápať ako nútenú 

(nechcenú) formu postpenitenciárnej starostlivosti. Pri nútenej forme postpenitenciárnej 

starostlivosti je uplatňovanie výchovných foriem nevyhnutné. Preto zavedenie probačného 

dohľadu je budované aj na princípe pomoci probačného úradníka odsúdeným. Charitatívna, 

patronátna a iná pomoc poskytovaná spoločenskými, cirkevnými a inými organizáciami a 

nadáciami nadobúdajú čoraz väčší význam v poskytovaní postpenitenciárnej starostlivosti.72 Je 

zrejmé, že prepojenie dobrovoľnej a povinnej formy postpenitenciárnej starostlivosti je v tomto 

prípade viac ako vhodné. 

Zo subjektov poskytujúcich postpenitenciárnu starostlivosť je možné vyvodiť formy a 

prostriedky ktoré sa používajú počas postpenitenciárnej starostlivosti. Preto je nutné v prvom 

rade vymedziť subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postpenitenciárnej starostlivosti. 

V prvom rade sú to štátne orgány. Postpenitenciárnu starostlivosť vykonávajú v nútenej 

forme. Ku konkrétnym subjektom podieľajúcim sa na týchto činnostiach patria probační 

a mediační úradníci, orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgány obcí 

a takisto aj štátne a samosprávne zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, útulky, nocľahárne, 

zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a pod.  

Ďalším subjektom je samospráva. Aj keď nie je do poskytovania postpenitenciárnej 

starostlivosti zapájená priamo, plní množstvo úloh v tejto oblasti. Základným východiskom je 

povinnosť samosprávy postarať sa o svojich obyvateľov, pokiaľ tak nemôžu urobiť sami alebo 

prostredníctvom svojich príbuzných. Samospráva (obecná a regionálna) zriaďuje množstvo 

sociálnych zariadení v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Patria medzi 

nich nocľahárne, domovy na polceste, útulky, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych 

                                                           
71 FÁBRY, A. Penológia. 
72 FÁBRY, A. Teória a prax výkonu trestných sankcií. 
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služieb a pod. Každé zariadenie je povinné poskytovať poradenstvo. Okrem možnosti 

poskytnutia ubytovania obce poskytujú aj možnosť zapojiť sa do pracovných aktivít pri 

zabezpečovaní vlastných potrieb, alebo prostredníctvom rôznych programov. Ide 

o organizovanú činnosť, ktorá má dobrovoľný charakter. 

Ďalej sú to mimovládne organizácie, cirkvi a charity. V niektorých prípadoch ich aktivity 

začínajú už v penitenciárnej starostlivosti. Toto prepojenie sa javí ako vysoko účinné. Ale vstup 

do zariadení pre výkon trestu odňatia slobody má svoje limity a presné pravidlá. Osobitné 

postavenie majú cirkvi, ktoré poskytujú pomoc a duševnú útechu odsúdeným vo výkone trestu 

odňatia slobody. 

Ďalším subjektom poskytujúcim pomoc sú súkromné osoby, resp. jednotlivci. V tomto 

prípade poskytovania pomoci ide o dobrovoľné aktivity často vo forme  filantropie. Takáto 

pomoc pre jednotlivcov je prevažne náhodná, neorganizovaná, niekedy však nenahraditeľná. 

Táto pomoc nadobudla veľký význam na prelome rokov 1989-1990 pri hromadnej amnestii 

prezidenta ČSFR, kedy sa organizovali zbierky občanov73. 

K subjektom poskytovania pomoci je potrebné zaradiť aj rodinných príslušníkov 

prepustených. Vďaka ich pomoci sa značná časť prepustených zaobíde aj bez 

inštitucionalizovanej formy postpenitenciárnej starostlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
73 FÁBRY, A. Teória a prax výkonu trestných sankcií. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite ktoré subjekty sa zúčastňujú na 

postpenitenciárnej starostlivosti. 

2. Aký model spolupráce je možné vytvoriť 

v postpenitenciárnej starostlivosti? 

3. V ktorých oblastiach môže do postpenitenciárnej 

oblasti zasahovať samospráva? 
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PRÍSTUP KU KLIENTOVI 

Pri tvorbe prístupu ku klientovi platí skutočnosť, že pozícia probačného úradníka z neho 

nerobí jediného experta na riešenie problémov klienta. Predstava klienta, ale aj 

mnohých nezainteresovaných ľudí je často taká, že probačný úradník zhromaždí informácie 

o klientovi, spoločne s klientom tieto informácie vyhodnotí, označí problém, určí diagnózu, 

nájde riešenie, určí, čo by bolo pre klienta najlepšie a skontroluje vykonanie opatrenia 

a splnenie riešenia. Táto predstava však mylná.  

Súčasná sociálna práca uprednostňuje pojem spolupráca pred pojmami starostlivosť, 

výchova, prevýchova či vedenie. Obdobne je preferovaný pojem dialóg v zmysle hľadania 

symetrickejšej komunikácie a  partnerského vzťahu pred dominantným, paternalistickým 

postojom alebo rolou experta, analytika, či vyšetrovateľa.  Podobné sú zásady prístupu 

probačného úradníka k jeho klientovi. Probačný úradník je síce expert na proces 

profesionálneho rozhovoru, má prehľad o reálnych možnostiach riešenia, nepovažuje však 

klienta za osobu, ktorá by nevedela o sebe rozhodnúť sama.74 

V probácii platí obdobne ako v práci sociálneho pracovníka, že návrh sociálno – 

výchovného pôsobenia či psychosociálnej terapie stavia sociálny pracovník na pozitívnych 

vlastnostiach klienta, jeho pozitívnych skúsenostiach z oblasti medziľudských  vzťahov, ktoré 

by bolo možné aktivizovať v prospech socializácie a adaptácie na životné podmienky, 

v ktorých klient žije75.  

Probačný úradník pomáha klientovi hľadať jemu vlastné spôsoby riešenia situácie, 

v ktorej sa nachádza. Obaja spoločne zhromažďujú informácie, potrebné pre vyjasnenie 

okolností a spoločne pomenúvajú hlavný problém. Taktiež kontrola je spoločná. Probačný 

úradník kontroluje nielen plnenie povinností uložených súdom, ale spoločne s klientom 

kontrolujú to, na čom sa v procese probácie vzájomne dohodli, že sa splní či zrealizuje. 

Splnomocnenie, posilňovanie klienta probačným úradníkom možno chápať ako podporovanie 

skrytých alebo potlačených pozitívnych zdrojov klienta. Takáto mobilizácia vlastných síl je 

predpokladom pre úspešnú spoluprácu s probačným úradníkom a následne je cestou k tomu, 

aby neskôr klient sám zvládol riešenie vlastných problémov. Takýmto spôsobom je 

zabezpečená aktivácia klienta počas celého obdobia probácie alebo skúšobnej doby. 

Za najdôležitejšiu úlohu považujeme vytvorenie dôvery medzi klientom a probačným 

úradníkom. Splnenie tejto úlohy rozhodne nie je jednoduché a nedá sa docieliť na prvom 

                                                           
74 LABÁTH, V. a kol. Riziková mládež: možnosti potenciálnych zmien. 
75 NOVOTNÁ, V. a V. SCHIMMERLINGOVÁ, Sociální práce: její vývoj a metodické postupy. 
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stretnutí s klientom. Ide o proces, v ktorom by mal klient nadobudnúť istotu, že probačný 

úradník nie je len „nástrojom kontroly“ jeho správania, ale, že je to osoba, ktorá mu pomáha. 

Pri práci s klientom sa uplatňujú rôzne komunikačné techniky v závislosti od typu klienta, jeho 

vzdelania, postojov ktoré k problémom zaujíma a osobnostných vlastností.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite aké postavenie má v procese 

postpenitenciárnej starostlivosti probačný úradník 

a klient? 

2. Ktorú časť práce s klientom môžeme hodnotiť ako 

najdôležitejšiu? 

3. Aké komunikačné techniky poznáte? Ku ktorým 

klientom ich môžeme použiť a prečo? 
 

 

 

INDIVIDUÁLNY ROZHOVOR S KLIENTOM 

Na každý rozhovor s klientom je potrebné dostatočne sa pripraviť. Príprava sa týka najmä 

miesta rozhovoru, získania základných informácií zo spisu, tvorby alternatív a zvažovanie 

jednotlivých premenných. Ak sa nejedná o prvý rozhovor, tak zvažujeme aktualizáciu prípadu. 

Probačný úradník má v rámci probácie obvykle v starostlivosti rôzny počet klientov. Ak 

s niektorým z klientov nebol v kontakte dlhší čas, je nevyhnutné, aby sa znovu oboznámil s 

celým prípadom predtým, než sa s klientom stretne. 

Neexistujú presne stanovené počty odsúdených, ktorí by mali byť pridelení konkrétnemu 

probačnému úradníkovi. V niektorých štátoch však po viacročných skúsenostiach dospievajú 

k určitým počtom klientov, ktoré ešte je probačný úradník schopný zvládnuť. Toto je skôr 

otázka ekonomická a personálna. Počet klientov je odvodený od celkového počtu probačných 

úradníkov a počtu podmienečne odsúdených, prípadne podmienečne prepustených osôb 

u ktorých súd nariadi probačný dohľad alebo ochranný dohľad. 

Probačný a mediačný úradník sa vo svojej profesii stretáva s rôznymi typmi klientov. 

Môže ísť o dobrovoľného klienta, nedobrovoľného klienta, mlčanlivého, depresívneho, 

manipulatívneho, suicidálneho klienta, klienta v odpore, či agresívneho klienta. Ich spoločným 

znakom je to, že sú páchateľmi trestných činov. Zatiaľ čo v mediácii sa stretneme častejšie 

s dobrovoľným a  spolupracujúcim klientom, v probácii prevládajú nedobrovoľní klienti. Práca 

s týmto typom klientov vyžaduje špecifický prístup. Z tohto pohľadu je rozdiel medzi 

nedobrovoľným klientom a klientom v odpore. Zatiaľ čo u nedobrovoľného klienta zohráva 

podstatnú úlohu neochota vôbec zúčastniť sa probácie, klient v odpore zásadne odmieta zmenu 
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svojich postojov, existenciu problému buď vôbec nepripúšťa, alebo ho zdôvodňuje vonkajšími 

faktormi, na ktoré on sám nemá dosah. Pri práci s klientom v odpore je vhodné používať 

i paradoxné techniky, kedy sa namiesto potlačovania odporu utvára preň priestor, klient je 

povzbudzovaný, aby odpor prejavil, volia sa najprv drobné kroky, ktoré neskôr umožnia 

pracovať so zásadnými problémami.76 Klient v odpore si chráni svoje ego a preto je pripravený 

urobiť všetko, čo by ho mohlo ochrániť pred spochybnením toho, čomu o sebe verí.  

V probácii sa taktiež stretávame s manipulatívnym klientom. Ten využíva manipuláciu 

ako prostriedok k získaniu určitej výhody. Využívaný je najmä šarm,  prehováranie, 

presviedčanie, sľuby. Všetko je zamerané na probačného úradníka tak, aby sa vynútil prejav 

súcitu. Zároveň aby sa sám zbavil zodpovednosti za svoje konanie. Veľmi často je to klient, 

ktorý má problémy s alkoholovou prípadne drogovou závislosťou. Probačný a mediačný 

úradník má byť schopný rozpoznať, s akým typom klienta pracuje, aby následne mohol vo 

svojej práci využiť primerané techniky a postupy, ktoré budú v tom ktorom prípade 

najúčelnejšie.  

Pri prvom stretnutí je azda najdôležitejšie vysvetliť klientovi zmysel probácie, a v čom 

môže probačný úradník klientovi pomôcť. Je dôležité zaangažovať klienta. Opätovne platia 

všeobecné zásady správania sa ku klientovi, ako:  

 je dôležité dokázať sa primerane mentálne naladiť, 

 zabezpečiť vhodnosť prostredia,  

 zabezpečiť, aby priestor bol bez rušivých momentov, 

 vymedziť dostatok času,  

 akceptovať svoje práva a práva klienta,  

 byť empatický, pohotovo prejavovať aktívny postoj,  

 vedieť ponúknuť zrakový kontakt a dynamický výraz tváre, 

 zdržiavať sa nedočkavých pohybov,  

 verbálne aj neverbálne prejaviť aktívne počúvanie77.  

Nie je určite ťažké pochopiť, že klient, ktorý spáchal trestný čin, je málokedy zhovorčivý. 

Pozícia probačného úradníka a spôsob jeho prístupu je spojovaný s činnosťou orgánov činných 

v trestnom konaní. Je logické, že pokiaľ páchateľ prichádza na súd, alebo do styku s orgánmi 

činnými v trestnom konaní v priebehu prípravného konania alebo po rozhodnutí súdu, má určité 

predsudky. Tie často vyplývajú z jeho predchádzajúcich skúseností. Zákonite sa snaží vytvárať 

                                                           
76 GABURA, J. a J. PRUŽINSKÁ, Poradenský proces. 
77 ŽIAKOVÁ, E., ČECHOVÁ, J. a J. KREDÁTUS, Psychosociálne aspekty sociálnej práce. 
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ochrannú bariéru, za ktorou sa cíti v spoločnosti probačného úradníka bezpečne. Vytvorenie 

bariéry v postoji zákonite predpokladá vznik bariéry v komunikácii. Preto je vedenie rozhovoru 

v práci probačného úradníka také dôležité.   

V každom rozhovore s klientom sa uplatňuje tzv. pripájanie. Za pripájanie sa považujeme 

také komunikačné techniky, ktoré ho uistia o tom, že probačný úradník: 

 je ochotný počúvať klienta, 

 má skutočný záujem o jeho problémy, 

 snaží sa mu porozumieť, 

 považuje klienta za zodpovedného človeka. 

K dosiahnutiu tohto cieľa probačný úradník používa najmä: 

 oceňovacie tvrdenia... „som rád, že sa Vám to podarilo, že ste boli úspešný“... podobný 

výrok môže pomôcť klientovi v tom, aby sa cítil dobre;  

 povzbudenie... „ako sa Vám podarilo udržať to aspoň v takom stave?“... prejav záujmu 

o klienta, povzbudenie k ďalšiemu rozhovoru;  

 parafrázovanie – zopakovanie toho, čo povedal klient inými slovami: „takže Vy 

tvrdíte, že Vám všetci odmietli pomôcť“... potvrdí, že skutočne počúvame to, čo nám 

klient hovorí;  

 empatiu... „chápem, že ste z toho znechutený, aj ja by som bol “... prejav pochopenia 

a porozumenia tomu, čo klient hovorí a zároveň možnosť pre klienta svoje pocity znovu 

prehodnotiť;  

 zhrnutie... „z toho, čo ste mi povedali mi vyplýva “... zhodnotenie povedaného, zhrnutie 

dôležitých myšlienok, je prípravou pôdy pre ďalší rozhovor.  

Uvedené spôsoby pripájania sa využívajú najčastejšie otázky. Otázky pomáhajú udržať 

rozhovor. Bez kladenia otázok by probačný úradník nemal možnosť získať informácie, ktoré 

k výkonu svojej práce potrebuje. Otázky zároveň prispievajú k rozvoju dialógu a umožňujú 

nielen probačnému úradníkovi, ale aj klientovi pozrieť sa na situáciu z rôznych perspektív. 

Zároveň nájsť kritické miesta, ktorým je potrebné venovať pozornosť i získať nadhľad. Za 

najčastejšie používané otázky v probačnom rozhovore považujeme otvorené alebo 

konštruktívne otázky. Príkladom otvorených otázok sú: „Kto Vám odporučil, aby ste prišli za 

mnou? Kto by Vám ešte mohol s týmto problémom pomôcť? O čom by sme určite spolu nemali 

hovoriť? Ako spoznáte, že sa problém vyriešil? Čo si myslíte, že môžete urobiť preto, aby ste 

svoj problém vyriešili? Podľa čoho spoznáte, že Vás to už netrápi?“ 

Otvorené otázky svojou formuláciou vyžadujú  odpoveď. Reakciu druhej strany. 

Klientovi  môžeme napr. položiť otázku vo variante:  
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A) „Kto by Vám ešte mohol pomôcť?“ 

B) „Mohol by Vám niekto pomôcť?“ 

Ak by to bola otázka A, predpokladaná odpoveď by znela: „Nikto.“ Otázka nenavodzuje ďalšie 

možnosti riešenia, neprinútila by klienta, aby hovoril o svojom probléme a v konečnom 

dôsledku by nerozvíjala rozhovor.  

Ak má byť rozhovor probačného úradníka s klientom prínosný a efektívny, je dôležité 

docieliť, aby nehovoril probačný úradník, ale predovšetkým klient.  Celý prístup ku klientovi 

musí viesť k posilňovaniu osobnosti klienta. Najmä k presviedčaniu, že klient je nielen 

zodpovedný za svoje konanie, ale že on sám je schopný svoje konanie ovplyvňovať a riadiť. Že 

je to práve on, kto dokáže docieliť zmenu, ak bude sám chcieť.  

Klient má určité predstavy, vie, čo by chcel v živote dosiahnuť, pozná podmienky, 

ktorých  splnenie potrebuje na to, aby bol aspoň dočasne spokojný. Úlohou probačného 

úradníka je odhaľovať predstavy klienta a zároveň ich konfrontovať s reálnou situáciou. 

Je dôležité, aby sa pri práci s klientom počas skúšobnej doby stanovovali čiastkové 

dosiahnuteľné ciele. Ich uskutočnenie pôsobí na klienta motivujúco a na druhej strane ich 

postupným splnením sa  napĺňa celkový cieľ. Týmto cieľom môže byť dosiahnutie zmeny 

u klienta, alebo  zmien v jeho správaní, v myslení či vnímaní reality, v postojoch  k sociálnemu 

prostrediu, ale aj k sebe samému.   

 

 

 

 

 

 

 

ŠPECIFICKÉ SKUPINY KLIENTOV 

Existujú rôzne typológie klientov, ktoré vytvorili psychológovia, sociológovia, 

psychiatri, penológovia, kriminalisti či odborníci v oblasti sociálnej práce. V probácii 

pracujeme s páchateľmi trestných činov, čo umožňuje ich kriminologickú klasifikáciu. 

Klasifikácia páchateľov sa väčšinou zameriavala na druh páchanej trestnej činnosti. Medzi 

ďalšie klasifikácie patria najmä tie, ktoré sú odvodené od biologických, sociologických 

a psychologických charakteristík páchateľov. V nasledujúcej časti sa zameriame na skupiny 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite postup pri pripájení probačného úradníka 

na klienta. 

2. Ktoré techniky komunikácie je možné využiť? 

3. Aké sú riziká vedenia rozhovoru s odsúdeným? 
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páchateľov z hľadiska výkonu probačnej služby. Pozornosť upriamujeme na štyri z nich, ktoré 

sa v doterajšej praxi ukázali ako významné.  

Ide o skupinu mladistvých páchateľov, skupinu nezamestnaných, skupinu osôb so 

závislosťami a skupinu rómskeho etnika. Každá z uvedených skupín môže byť podkladom pre 

napísanie samostatnej učebnice. Našim cieľom je len zameranie sa na konkrétne zvláštnosti 

uvedených skupín pri výkone probácie. 

 

MLADISTVÍ DELIKVENTI 

Trestné právo považuje osobu za mladistvú, ak je vo veku od štrnásť  do osemnásť rokov. 

V súvislosti s probáciou zaradíme do tejto kategórie aj osoby vo veku blízkom veku 

mladistvého, teda do veku 21 rokov. 

Z psychologického hľadiska ide o jedincov v období adolescencie, v ktorom sa prejavuje 

snaha nájsť si miesto v spoločnosti, vytvárať nové vzťahy s vrstovníkmi, postupné získanie 

nezávislosti od rodičov, výber a príprava na povolanie, postupná príprava na partnerský vzťah 

a rodinný život, ako aj dosiahnutie sociálne zodpovedného správania.  

Adolescencia je tiež obdobím nestability a zmätku. Je to obdobie, v ktorom mladí ľudia veľmi 

radi experimentujú i v takých činnostiach, akými sú deviantné správanie, či požívanie alkoholu 

a drog.78 

Situácia v našej krajine po roku 1989 priniesla veľa zmien, ktoré ovplyvnili i správanie 

sa mladých ľudí. Pojem demokracia sa často spája s úplnou voľnosťou. Predovšetkým mladí 

ľudia, ktorí ešte nemajú úplne dotvorený zmysel pre zodpovednosť sa dopúšťajú chýb. 

Adolescenti pri tvorbe úsudkov nemajú ešte dostatočné životné skúsenosti. Tak môže byť ich 

hodnotenie skreslené a spojené s predčasnými, unáhlenymi reakciami. 

Dospievanie je značne problematickým obdobím samo o sebe. Zároveň je mládež 

vystavená pôsobeniu vonkajších faktorov. Celkovou sociálnou klímou, ekonomickými 

podmienkami, presadzovanými hodnotami, mierou benevolencie a pod. Zmeny v životných 

podmienkach jednotlivých rodín sa premieta do správania sa a reakcií mládeže. Mládež sa  tak 

ocitá pred zložitou úlohou. Musí sa vyrovnať s pluralistickou ponukou hodnotových orientácií, 

vzorcov správania, viery, životných cieľov a politického myslenia tak, aby si utvorila vlastné 

                                                           
78 CHALFANT, H., P. a E. LABEFF, Understanding people amd social life. Introduction to sociology. 
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etické a politické vedomie.79 Zároveň je tu aj široká prevalencia patologického správania 

a závislostí. 

Táto komplikovanosť sociálnych vzťahov súperí s vnútornou snahou mladého jedinca 

o osamostatnenie. Jedným z predpokladov rizikového správania je, ak adolescent je nútený 

konať podľa pravidiel a požiadaviek dospelých s ktorými nie je stotožnený, pričom dochádza 

k frustrácii vyvolávajúcej neželané reakcie prípadne vzburu. Na druhej strane dezintegrované 

rodinné prostredie, rozvrátené rodinné pomery a neexistencia primeraných vzorov správania 

taktiež vedú k nežiaducemu správaniu u mladých ľudí. 

Z hľadiska etiologických faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku antisociálneho správania 

mladistvých rozoznávame nasledujúce skupiny: 

1. mladiství s predpokladmi normálneho psychického vývinu, u ktorých boli poruchy 

správania vyvolané vplyvmi sociálneho prostredia a nesprávnou výchovou, 

2. mladiství, ktorých trestná činnosť je vyvolaná prevažne pubertálnou a adolescentnou 

nevyrovnanosťou a vývinovými disproporciami, 

3. mladiství, u ktorých sa prejavujú poruchy rozumových schopností alebo oneskorenie 

rozumového vývinu, 

4. mladiství s psychopatickými rysmi osobnosti, neurotickými dispozíciami, organickými 

postihnutiami centrálnej nervovej sústavy a pod., 

5. mladiství, u ktorých sa na vzniku trestnej činnosti podieľal alkoholizmus, prípadne 

toxikománia.80 

Nové spoločenské pomery zmenili i spôsob trávenia voľného času mládeže. Spoločenské 

organizácie venujúce sa problematike mládeže majú obmedzenú pôsobnosť, mládež trávi voľný 

čas voľne na sídliskách, či v reštauračných zariadeniach. Zapojenie mladého človeka do 

vzdelávacieho procesu v rámci umeleckých škôl, jazykových kurzov a podobne je zvyčajne 

spojené s výdajom finančných prostriedkov rodiny, čo si v súčasnosti niektoré rodiny nemôžu 

dovoliť. Niektoré rodiny však o takéto zaťaženie svojho potomka nejavia záujem. Často krát 

samotní mladí ľudia nechcú byť určitým spôsobom organizovaní. Chcú si sami koordinovať 

svoj voľný čas, nemajú záujem o aktívnu činnosť. Radšej uprednostňujú pasívne sledovanie 

televízie a trávia svoj voľný čas s masmédiami. 

V neformálnom prostredí pri určitej anonymite, ktorú prinášajú komunity v súčasnosti, 

napr. na sídliskách dochádza k vzniku rôznych skupín a skupiniek, ktoré môžu mať a často 

                                                           
79 ONDREJKOVIČ, P. Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy a sociológie 

mládeže. 
80 TAXOVÁ, J. Pedagogicko – psychologické zvláštnosti dospívání. 
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majú kriminálne tendencie. Je evidentné, že k páchaniu trestnej činnosti mladistvých dochádza 

veľmi často v skupinách alebo vo dvojiciach. Antisociálna atmosféra kriminogénnej skupiny 

významne ovplyvňuje správanie členov skupiny. Spoločná trestná činnosť skupiny mladistvých 

má na účastníkov oveľa výraznejší vplyv. Vzájomné podporovanie pri trestnom konaní 

umocňuje efekt kriminálneho správania.81 

Antisociálne správanie skupiny má dosah nielen na členov danej skupiny, ale aj na mládež 

mimo skupiny. Najčastejším trestným činom, ktorého sa dopúšťajú mladiství, podľa štatistík 

Ministerstva spravodlivosti SR, je trestný čin krádeže. Ide najmä o vlámanie do pivníc, garáží, 

pohostinstiev, víkendových chát a áut. Cieľom tejto trestnej činnosti je snaha vlastniť predmety, 

ktoré si mladý človek nemôže z určitých dôvodov kúpiť. Niekedy je to snaha o získanie 

finančných prostriedkov. Napríklad v prípade následného predaja ukradnutých vecí. 

Významným prvkom je aj túžba po dobrodružstve, či adrenalínových zážitkoch.  

V súčasnosti zaznamenáva nárast v trestných štatistikách aj trestný čin lúpeže. 

Predovšetkým so zámerom získania finančných prostriedkov, mobilných telefónov, bicyklov 

a podobne. V menšej miere sa mládež podieľa aj na násilnej trestnej činnosti. Tá sa prejavuje 

v rôznych formách šikanovania, vydierania, ale aj ublíženia na zdraví. Narastá tiež počet 

prípadov vyznačujúcich sa agresivitou. Agresívni aktéri túžia po sebarealizácii, túžia vyniknúť, 

alebo sa mstia za skutočné či pomyselné krivdy. Môže ísť o nedostatok pozitívnych vzorov, 

hodnôt, postojov či životných názorov.  

Pre predchádzanie kriminality je nevyhnutná pomoc vo forme analýz prípadov, ich 

objasňovanie, nachádzanie pozitívnej stránky osobnosti. Nestačí jednorazové poúčanie či 

upozorňovanie. Nutné je systematické sledovanie a hodnotenie jednotlivých krokov82. 

Systematickosť v pôsobení na jedinca sa tak uplatňuje prostredníctvom probácie.  

Rozlišujeme rôzne typy delikventne sa správajúcej mládeže, ktoré vymedzujeme. 

1. stabilné a integrované skupiny. Tie vznikajú obvykle v prostredí, v ktorom sú 

delikventné normy akceptované aj dospelými. Dospelí do istej miery slúžia ako učitelia 

mládeže v oblasti patológie, delikvencie a závislostí. Pozícia probácie je v tomto 

prostredí veľmi obtiažna. Často chýba prepojenie na ďalšie spolupôsobiace prvky, ktoré 

by podporovali nápravu mladistvého. 

2. neintegrované a nestabilné skupiny, nazývané aj subkultúrou násilia, obvykle vysoko 

násilnícke, vznikajú v nestabilnom prostredí, v ktorom chce mládež ukázať svoju silu, 

opozičnosť a nebojácnosť. Často sa vyznačuje nosením zbraní a agresívnym 

                                                           
81 SEJČOVÁ, Ľ. Kriminalita mladistvých a delikvencia mládeže. 
82 BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika: Vybrané problémy. 
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vystupovaním. Probácia môže budovať východiská zmeny na rodinnom či komunitnom 

systéme, ktorý nie je zasiahnutý kriminalitou83. 

Vzťah medzi príslušnosťou k spoločenskej skupine a kriminalitou mládeže existuje. Prejavuje 

sa to najmä tým, že je implikovaná pozitívna korelácia medzi kriminalitou mladistvých, 

chudobou a nezamestnanosťou. Nezamestnanosťou sú najviac postihnutí predovšetkým mladí 

ľudia vstupujúci na trh práce. Obzvlášť ľudia málo kvalifikovaní. Pracovná kariéra je pre 

mnohých ľudí v tvrdom konkurenčnom prostredí rozvinutej postmodernej spoločnosti 

náročnejšia. Pre nepodporovaného mladistvého predstavuje oveľa ťažšiu alternatívu ako 

kriminálna dráha. Za týchto podmienok sa môže stať kriminalita jedným z východísk riešenia  

situácie mladých ľudí. Je zrejmé, že poskytnutá probácia a mediácia sa musí s týmito 

skutočnosťami vyrovnať. 

Vzhľadom na charakteristiky mladistvej osoby je cieľom trestajúcej justície zabezpečiť 

primeraný trest s predpokladom, že na mladého človeka efektívne zapôsobí. U mladistvých sa 

v prípade odsúdenia uprednostňujú tresty nespojené s obmedzením osobnej slobody alebo 

podmienečné tresty pred trestom odňatia slobody. Obzvlášť vysoký je počet spáchaných 

trestných činov mladistvými v košickom a prešovskom kraji. 

Prevažná časť trestných činov spáchaných mladistvými sa končí podmienečným trestom. 

Preto je potrebné, aby bol probačný úradník pripravený na prácu s touto skupinu klientov 

v probácii. Mladiství tvoria špecifickú skupinu s osobitnou psychosociálnou charakteristikou. 

Strata hodnôt, sociálnych istôt, rizikovosť a individualizácia (v rodine, v škole, vo 

voľnom čase) sú hlavnými faktormi pôsobiacimi pri dezintegrácii. Rastie násilie všeobecne, ale 

objavujú sa aj nové formy, ktoré súvisia s rozvojom novodobých závislostí. Mládež ako celok 

sa stáva do značnej miery rizikovou skupinou spoločnosti. V oveľa väčšej miere ako 

ktorákoľvek iná sociálna či veková skupina.84 

V probácii je  dôležité zohľadniť špecifiká typické pre túto skupinu, ich potreby, ale aj 

možnosť preventívneho pôsobenia. Výskumy dokazujú, že čím v skoršom veku sa páchateľ 

prvýkrát dopustil spáchania trestného činu, tým väčšia je možnosť recidívy. Mladistvý ešte 

nemá vyhranené svoje postoje, nemá ustálený rebríček hodnôt, a preto je práve vhodný čas na 

efektívnu intervenciu napríklad zo strany subjektov pôsobiacich v prevencii, teda aj sociálneho 

pracovníka alebo probačného úradníka. 

V konkrétnom prípade práce s mladistvým má probačný úradník: 

 snažiť sa spoznať mladistvého (v individuálnych rozhovoroch), 

                                                           
83 MATOUŠEK, O. a A. KROFTOVÁ, Mládež a delikvence. 
84 ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. 
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 zistiť aké sú jeho rodinné pomery, 

 zistiť v akom štádiu a stave je jeho vzdelávanie, 

 zamerať sa na skupinu osôb, s ktorou mladistvý najviac trávi čas, 

 spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi orientovaným na prácu s mládežou, 

 spolupracovať so školským zariadením, ktoré mladistvý navštevuje, 

 v prípade, že je klient nezamestnaný, spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a 

rodiny, uvažovať o jeho zapojení do pracovnej činnosti, prípadne rekvalifikácii, 

 vypracovať probačný program, ktorý bude pre mladistvého primeraný. 

Úlohy probačného úradníka v súvislosti s mladistvými nie sú jednoduché. Aj keď základné 

metódy práce sú totožné s tými, ktoré sa uplatňujú pri dospelých klientoch, psychické, 

emocionálne, osobnostné i fyzické zvláštnosti mladistvých si vyžadujú osobitný prístup. 

Takmer všetky probačné služby sa na skupinu mladistvých zameriavajú vytváraním 

špeciálnych programov a používaním špecifických metód, pri priamej práci, ale aj pri 

organizovaní voľnočasových aktivít pre mládež a podobne. 

 

NEZAMESTNANÍ  KLIENTI 

Otázka nezamestnanosti je vážnym spoločenským problémom v celoštátnom meradle. 

Pre Košický kraj je typická až 10,5% nezamestnanosť. Pri porovnaní s inými krajmi má 

Košický kraj najvyššiu nezamestnanosť. Ihneď za ním nasleduje Prešovský kraj, ktorý má 

10,3% nezamestnanosť. Preto tento problém vystúpil do popredia aj pri projektovaní probačnej 

a mediačnej služby. Nezamestnanosť nevyplýva len z geografickej polohy. Jej príčiny súvisia 

práve s konaním páchateľov trestných činov. V tejto súvislosti môžeme klientov probácie 

rozdeliť na dve kategórie: 

1) páchatelia trestných činov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a nezamestnanosť so 

svojimi dôsledkami čiastočne ovplyvnila ich protispoločenské konanie; 

2) páchatelia trestných činov, ktorí sa stali nezamestnanými práve kvôli spáchanému 

trestnému činu. 

Nezamestnanosť je problémom jedinca a je ju potrebné vnímať v širších súvislostiach. Zároveň 

je to aj problém spoločnosti. najmä pri náraste nezamestnanosti sa tento sociálny jav stáva 

problémom celej spoločnosti. Najzákladnejšou charakteristikou nezamestnaných je, že sa 

vyznačujú nízkym finančným príjmom a na druhej strane prebytkom voľného času. Už  

samotné uvedené skutočnosti môžu byť považované za rizikové faktory tvoriace predpoklady 
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pre páchanie trestnej činnosti. Zároveň platí, že nie každý nezamestnaný človek začne páchať 

trestnú činnosť. Preto uvádzame najvážnejšie dôsledky nezamestnanosti pre jedinca: 

 rozbitie štruktúry denného času a vôbec zmena vnímania času a s tým súvisiaca 

deprivácia z absencie pravidelných činností, 

 sociálna izolácia z redukcie sociálnych kontaktov, 

 strata participácie na cieľoch širších skupín a spoločenstva, 

 strata statusu, alebo sociálnej potrebnosti či prestíže pripisovanej osobe na základe jej 

postavenia v danej spoločnosti a dôsledky tejto straty pre osobnú identitu a sebaúctu 

nezamestnaného jedinca, 

 rozklad rodinných vzťahov a zmeny jeho postavenia v rodine, 

 strata hodnôt a rešpektu k verejným autoritám, vyčlenenie sa z hlavného prúdu 

spoločenského života, spojené často s činnosťami považovanými v spoločnosti za 

asociálne.85 

Skutočne všetky tieto faktory sa premietajú aj do interakcie medzi probačným úradníkom 

a klientom. Jednou z pozitívnych skúseností je, že nezamestnaní klienti nemajú problém 

spolupracovať s probačným úradníkom. Povinnosť dostaviť sa na probáciu chápu ako zmenu 

svojho denného režimu. Núti ich to pripraviť sa, vykonať základné hygienické úkony, vhodne 

sa obliecť, čo sa môže javiť ako bezpredmetné a irelevantné. Ale skúsenosť v probácii 

potvrdzuje, že nezamestnaný klient stráca nielen pracovné návyky,  ale celkovo menej o seba 

dbá. Nezáleží mu na výzore a oblečení. Tým sa ešte viac vzďaľuje od možnosti získať 

zamestnanie a rozšíriť svoje spoločenské kontakty. Klienti sami často krát potvrdili, že ich 

účasť na probácii nezaťažuje. 

Na druhej strane sa u nezamestnaných klientov prejavujú dôsledky psychickej deprivácie. 

Často sa u nich prejavuje depresia. Neveria v možnosť opätovného pracovného zaradenia, 

neveria inštitúciám a autoritám vôbec. Rozvinúť u takéhoto klienta ochotu k spolupráci býva 

veľmi náročné. 

Probačný úradník pri výkone probácie musí byť vo svojom prístupe značne empatický, 

aby sa dokázal vcítiť do situácie klienta, čo je predpokladom možnej spolupráce. Znova sa do 

popredia dostáva otázka spolupráce s ďalšími štátnymi i neštátnymi subjektmi. Nájsť 

zamestnanie pre klienta so záznamom v registri trestov v regióne, kde je veľa absolventov 

stredných a vysokých škôl nezamestnaných, je problém priam neriešiteľný. Napriek tomu 

existujú pozitívne skúsenosti. Niektorí klienti  majú problém s prezentovaním samých seba. 

                                                           
85 MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 
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Obávajú sa stretnutia s prípadným zamestnávateľom, uplatňuje sa tu teória opresie. Prepustený 

odsúdený, nie je najlepšia východisková pozícia pre ďalšie zaradenie jedinca do spoločenskej 

hierarchie. Vedec vzbudzuje úctu, delikvent odpor.86 

Vyskytli sa prípady, keď probačný úradník pomohol klientovi s napísaním žiadosti 

o prijatie do zamestnania. Nakoľko na základe dohody existuje medzi probačným úradníkom 

a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny výmena informácií o voľných pracovných miestach, 

je možné pomôcť podmienečne odsúdenému alebo prepustenému odsúdenému sa zamestnať. 

Dlhotrvajúce obdobie nezamestnanosti znižuje aj životnú úroveň klienta. Je odkázaný na 

dávky sociálnej pomoci, čo negatívne vplýva na jeho psychiku. Na druhej strane ostávajú 

neuspokojené  niektoré jeho potreby, čo môže v kritickej chvíli byť podnetom k recidíve.  

Riešenie problémov nezamestnaných závisí aj od dosiahnutého vzdelania a druhu 

spáchaného trestného činu. V probácii prevládajú menej závažné trestné činy a preto je 

potrebné sa zaoberať aj možnosťou zamestnania týchto páchateľov, prípadne ich zapojenia do 

rekvalifikačných kurzov. V systéme aktivačných činností, mohli osoby pracovať zvyčajne po 

dobu troch mesiacov, niekedy aj dlhšie. Preto sa osvedčila spolupráca probačného úradníka so 

starostami obcí a primátormi miest pri zaraďovaní klientov v probácii do výkonu aktivačných 

prác. 

Ak klient javí známky psychickej poruchy je nevyhnutné, aby mu probačný úradník 

sprostredkoval stretnutie s odborníkom – psychológom alebo psychiatrom.  Predpokladom je, 

že klient má o takúto pomoc záujem. 

Opäť môžeme spomenúť aj problémové typy klientov. Sú to klienti, ktorí a priori 

odmietajú zamestnanie. Častým odôvodnením z ich strany je, že  im je doma dobre, nechce sa 

im chodiť do práce každý deň alebo neznesú aby bol nad nimi nejaký človek, ktorý by im 

rozkazoval,... . U týchto klientov je potrebné posilňovať pocit zodpovednosti k sebe, k rodine 

a ku komunite. Častým sprievodným javom nezamestnanosti je požívanie alkoholu. Na prvý 

pohľad ide o nelogické konanie, pretože bez zamestnania má klient omnoho menej financií. 

Napriek tomu, že má nedostatok finančných prostriedkov je ochotný ich minúť na alkohol. 

Klienti tvrdia, že pohostinstvo je miesto, kde sa môžu stretávať s inými ľuďmi, bez ohľadu na 

to, či sú zamestnaní alebo nie, či sú odsúdení alebo bezúhonní. Požívanie alkoholu, ak je 

neprimerané a pravidelné,  spôsobuje jednak závislosť a na druhej strane môže byť spúšťačom 

asociálneho správania.  Odbúrava zábrany klienta a negatívne ovplyvňuje jeho myslenie. 
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Probačný úradník nepreberá zodpovednosť za všetky zlyhania klienta. Preto 

často nedokáže ovplyvniť spoločenskú situáciu a ani vzťah zamestnávateľov k odsúdeným 

osobám. Je to  špecialista, ktorý dohliada na odsúdeného v skúšobnej dobe a aktivizuje ho pri 

riešení jednotlivých problémov. Zároveň ho určitým spôsobom núti riešiť svoju nepriaznivú 

situáciu. Hlavnou úlohou probačného úradníka je dohliadanie na plnenie povinností 

a obmedzení uložených súdom a monitorovanie konania, ktoré by mohlo byť v rozpore 

s trestným právom. 

 

KLIENTI  SO  ZÁVISLOSŤOU  

V probácii klienti so závislosťou vytvárajú pomerne početnú skupinu. V súčasnosti 

existuje už dostatok odborných poznatkov, ktoré sa zaoberajú zvláštnosťami osôb závislých na 

alkohole, drogách, látkových alebo nelátkových závislostiach. Pod vplyvom omamných látok 

sú vôľové vlastnosti osobnosti značne ovplyvnené. Obvykle antinormatívnym spôsobom. 

Jednotlivé závislosti spôsobujú väčšiu pravdepodobnosť páchania protispoločenskej činnosti.  

Probačný a mediačný úradník sa vo svojej práci stretáva obvykle s dvomi typmi 

páchateľov. Jednu skupinu tvoria páchatelia, ktorých závislosť je už zistená a sú prijaté 

opatrenia na  liečenie závislosti vo forme súdom uloženej protialkoholickej či inej závislostnej 

liečby. V týchto prípadoch probačný a mediačný úradník kontroluje plnenie povinností, pričom 

spolupracuje s lekárom odsúdeného a ďalšími subjektmi. Zapája do procesu rodinu, aby  

spoločnými silami pomohli klientovi zvládnuť náročné životné obdobie.  

Druhú skupinu tvoria klienti, ktorých závislosť si ešte nevyžaduje riešenie. V týchto 

prípadoch je práca s klientom ešte náročnejšia, obzvlášť ak aj rodinní príslušníci považujú 

závislosť odsúdeného za závažný problém v spolužití. Prípadne je závislosť problémom pre 

získanie zamestnania, a tým aj vhodných podmienok pre riadny život v spoločnosti. Je potrebné 

si uvedomiť, že sociálne prejavy závislosti sa obvykle prejavujú ako neschopnosť plniť 

požiadavky bežných sociálnych rolí ako byť manželom, otcom, zamestnancom, priateľom či 

spoluobčanom. V konečnom dôsledku závislosti vedú k strate osobných a pracovných ašpirácií, 

k strate priateľov, ku konfliktom v rodine, zmenám a sociálnym sankciám až po trestné 

stíhanie.87 Keďže je liečba závislostí dobrovoľná (pokiaľ nie je nariadená súdom), závisí jej 

úspešnosť nielen od spolupráce klienta s probačným úradníkom, ale predovšetkým od vlastných 

                                                           
87 KREDÁTUS, J. Alkoholizmus. In: TOKÁROVÁ, A. (ed.).  Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie 

a metodiky sociálnej práce. 
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osobnostných predpokladov klienta. V tejto súvislosti je opäť vhodná spolupráca s odborníkmi 

na liečenie závislostí a využitie vhodných programov v rámci probácie.  

 

RÓMOVIA  AKO  KLIENTI 

Ďalšou skupinou klientov probačnej služby je nepochybne skupina páchateľov trestnej 

činnosti z rómskych komunít. Rómovia sú v našej spoločnosti jedinou etnickou skupinou, ktorá 

vzbudzuje veľmi polarizované postoje. Väčšinová spoločnosť ich vníma nepriaznivo, aj keď 

nemá poznatky o ich kultúre a z nej vyplývajúcich modusov hodnôt, postojov či správania. Vo 

všeobecnosti existuje množstvo predsudkov, ku ktorým patrí aj démonizovanie Rómov ako 

rodených kriminálnikov.88 

Z doterajšej praxe probačnej služby sa nedá jednoznačne potvrdiť, že počet klientov 

z rómskych komunít zaradených do probácie je vyšší ako počet klientov z majoritného 

obyvateľstva. Taktiež neexistujú dôkazy o tom, že by Rómovia boli menej ochotní 

spolupracovať s probačným úradníkom. Je však dôležité upozorniť na niektoré špecifiká práce 

s touto klientelou, vzhľadom na odlišnosť životného štýlu, hodnotovej orientácie a z nich 

vyplývajúcich problémov, ktoré je potrebné v probácii riešiť. 

Rómovia sa vyznačujú veľkou mierou nezamestnanosti, v mnohých osadách až 100 %. 

Ich postoj k nezamestnanosti je odlišný práve s ohľadom na ich hodnotový systém. Pre väčšinu 

z nich je to realita s ktorou sa zmierili a ani nehľadajú zmenu. U Rómov, predovšetkým 

k ženskej populácii prevláda všeobecný názor, že žena sa má postarať o rodinu a je takmer 

nemožné nájsť zamestnanú vydanú rómsku ženu z rómskej osady. Iná je situácia u mužov, ktorí 

majú snahu sa zamestnať  prevažne pre zlepšenie finančnej situácie v rodine. Typická rómska 

rodina sa vyznačuje vyšším počtom detí. Tým narastajú požiadavky na uspokojenie základných 

životných potrieb. Azda najvážnejším problémom z hľadiska zamestnania je nízka 

vzdelanostná úroveň Rómov z osád. Na vzdelanostnú situáciu rómskej menšiny komplexne 

pôsobia ekonomické, sociálne a kultúrne vplyvy. Veľký význam má kultúrny artefakt, ktorým 

je nedocenenie úlohy školského (mimorodového) vzdelávania pre profesijné uplatnenie, 

životný štýl a kultúrne návyky. Po skončení povinnej školskej dochádzky asi 25% rómskych 

detí pokračuje v štúdiu na stredných školách, ktoré však nie vždy dokončia89. Z osadových 

Rómov je to len štatisticky nevýznamné percento. 

                                                           
88 MATOUŠEK, O. a A. KROFTOVÁ, Mládež a delikvence. 
89 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. 
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Marginalizácia dospelých Rómov je umocnená kultúrou chudoby. V segregovaných 

komunitách sa cyklus marginalizácie uzatvára. Marginalizované segregované rómske komunity 

sú chudobné a z pohľadu majority sociálne vylúčené. Ich obyvatelia majú obmedzený prístup 

k verejným službám, tovarom, zdrojom a k participácii na rozhodovaní vo verejnom živote. 

Rómske osídlenia sú na nižšej socioekonomickej úrovni ako ostatné časti obcí a vykazujú 

diametrálne odlišné charakteristiky. Tými sú najmä nižšia kvalita bývania, preľudnenosť 

obydlí, absencia infraštruktúry, uzatvorené sociálne siete, chudoba, vysoká nezamestnanosť 

a príjmová a aj materiálna deprivácia obyvateľov.90 

Je potom viac ako nemožné rómskemu klientovi sprostredkovať zamestnanie. Sociálna 

politika štátu dlhodobo nenútila nezamestnaných hľadať si zamestnanie. Poskytovala 

nezamestnaným sociálne dávky, ktoré pokrývali základné výdaje rodiny a ktoré vo 

vyplácaných sumách sa veľmi málo odlišovali od možnej minimálnej mzdy. Pri pripočítaní 

prídavkov na deti zabezpečovali prežitie rodiny bez zapojenia do sveta práce. 

Súčasné zmeny priniesli, že nezamestnaný musí v pravidelných intervaloch preukazovať, 

že  hľadá prácu. To ovplyvnilo aj postoj nezamestnaných Rómov k otázke zamestnanosti. 

Okrem toho sa zmenil pomer sociálnych dávok k minimálnej mzde a znevýhodňovanie 

sociálnych dávok pokračuje. Obvyklým problémom je, že mnohí z rómskych klientov nie sú 

schopní napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, nevedia jednať so zamestnávateľmi. 

V prípade prijatia do zamestnania vznikajú problémy s dodržiavaním pracovnej disciplíny 

alebo ich pracovným výkonom, čo ich vyraďuje zo sveta práce.  

V tejto súvislosti považujeme za užitočné prostredníctvom rôznych subjektov zabezpečiť 

aspoň základné zaškolenie Rómov pre také činnosti, ktoré sú v danom regióne využiteľné. 

Takéto snahy sú zatiaľ v štádiu projektového overovania. 

Ďalším rizikovým faktorom je, že odsúdený žije v pomerne početnej komunite, ktorá 

je rizikovou skupinou. Pravdepodobnosť recidívy je tu pomerne vysoká. Napriek tomu sú 

v probácii riešení Rómovia, ktorí splnili povinnosti uložené súdom a v skúšobnej dobe sa 

osvedčili.  

Zároveň platí, že väčšina obvinených ľutuje svoje konanie a chce odčiniť napáchanú 

škodu. Príkladom sú mediácie, ktorých účastníkmi sú Rómovia, nielen v pozícii obvineného, 

ale aj poškodeného. Štatistika mediácie potvrdzuje, že 80% mediácií bolo úspešne vykonaných 

a následne došlo aj k splneniu dohody. 

                                                           
90 PIROHOVÁ, I., LUKÁČ, M. a S. LUKÁČOVÁ. Individualizácia edukácie dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít. 
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Predstavy úradníka, policajta, vidiečana i tých, ktorí tvoria zákony a píšu články 

v novinách, sú obmedzené, tak ako aj ich prístup k tejto komunite91. Probačný úradník sa pri 

svojej práci neriadi tým, akej národnosti je jeho klient, ale predovšetkým tým, aké sú potreby 

klienta a čo pomôže klientovi k tomu, aby viedol riadny život a nedošlo u neho k recidíve 

trestnej činnosti. Nepochopenie romipenu a nenapojenie aktivít na kultúrne vzorce tejto 

národnostnej menšiny môže viesť k takýmto záverom.92 

V práci s rómskymi klientmi sa zameriavame vo väčšej miere na spoluprácu 

s mimovládnymi organizáciami, ktoré v poslednom období na pomerne dobrej úrovni rozvíjajú 

svoje aktivity s cieľovou skupinou Rómov. Výhodná je spolupráca probačného úradníka 

s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a rómskymi asistentmi, ktorí pôsobia v jednotlivých 

obciach a osadách. Sú to osoby, ktoré dobre poznajú komunitu i jej členov a pomery, ktoré sú 

pre dané spoločenstvo charakteristické. Spoluprácou asistenta a probačného úradníka dôjde 

k prenosu dôležitých informácií. Probačný úradník sa môže dozvedieť viac o situácii klienta 

a jeho postavení v komunite. Zároveň asistent bude vedieť, že v osade je odsúdený, ktorý je 

pod zvýšeným dohľadom probačného úradníka.  

Prepojenosť záujmov je môžné dokumentovať aj tým, že rómsky asistent kontaktoval 

probačného úradníka s tým, že klient nevie, či urobil niečo zlé a prečo sa má dostaviť 

k probačnému úradníkovi. To je reálne, len ak sa asistent dozvedel o existencii probačného 

úradníka a zároveň bol informovaný o možnosti kontaktovať ho v prípade potreby. 

Často pri práci s rómskymi klientmi nie je  uplatňovaná celá šírka motivačných hodnôt, 

ktoré vyplývajú z romipenu. Zo širokej škály prístupov k motivácii a členeniu motivácie do 

motivačných typov hodnôt uvádzame delenie, ktoré používa S. Hvozdík, ako výsledok štúdie 

v 57 rôznych krajinách spolu s termínmi ich cieľov, ktoré sú uvádzané v zátvorkách: 

1. sila, ako motivačný hodnotový typ je vyjadrený sociálnym statusom a prestížnou 

možnosťou kontroly iných ľudí a zdrojov (sociálna sila, autorita, bohatstvo, zachovávanie 

verejného imidžu); 

2. výkon, ako motivačná hodnota vyjadrovaná osobným úspechom, ktorý je demonštrovaný 

kompetenciou vzhľadom k sociálnym štandardom (úspech, schopnosti, ambície, vplyv); 

3. hedonizmus, ako príjemnosti a potešenie pre samého seba (príjemnosť, životná radosť); 

4. podnecovanie, ako motivačná hodnota zahŕňa vzrušenie, novinky, zmeny v živote (odvahu 

ako cieľ, rôznorodosť v živote, vzrušenie v živote); 
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92 ŠLOSÁR, D. Edukácia Rómov. 
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5. sebariadenie, ktoré zahŕňa slobodu myšlienok, výberu činností, tvorenie, bádanie (ciele 

ako tvorivosť, zvláštnosti, kuriozity, priateľstvo, možnosť výberu vonkajších cieľov, 

nezávislosť); 

6. univerzalizmus, ktorý je vyjadrený porozumením, uznávaním, vážením si niečoho, 

toleranciou a zmyslom pre chránenie zdravia ľudí a prírody (široký rozsah myšlienok, 

múdrosť, sociálna spravodlivosť, svet v mieri, krása vo svete, jednota s prírodou, ochrana 

prostredia); 

7. benevolencia, ktorá vyjadruje záujem o zachovanie a zlepšenie zdravia, pohody ľudí, 

s ktorými je jednotlivec aj v častejšom kontakte (pomáhanie, poctivosť, odpustenie, lojalita, 

zodpovednosť); 

8. tradícia, ako hodnotový motivačný typ je vyjadrený rešpektom, záväzkom a akceptovaním 

zvykov a ideí, ktoré kultúra alebo región poskytujú (zbožnosť, akceptovanie vlastného 

podielu v živote, skromnosť, rešpekt k tradíciám, umiernenosť); 

9. konformita, ako motivačná hodnota je vyjadrená sebaovládaním, kontrolou svojej činnosti, 

náklonnosťou (slušnosť, sebadisciplína); 

10. bezpečnosť, ako hodnotová motivácia je vyjadrená bezpečím, harmóniou a stabilitou 

spoločnosti, vzťahov a seba (čistota, národná bezpečnosť, sociálny poriadok, rodinná 

bezpečnosť, reciprocita láskavosti).93 

Tieto typy motivácie sú uplatniteľné aj v rómskych komunitách. Je  potrebné vhodne voliť ich 

kombinácie v nadväznosti na hodnotový systém komunity. Ale na presadzovanie motivačných 

typov sa vyžaduje trvalé pôsobenie prostredníctvom jedincov s vplyvom na konkrétneho 

klienta. Keďže mnohí rómski klienti nemajú identifikovateľné telefónne číslo, komunikácia 

musí byť zabezpečovaná prostredníctvom pošty. Takýto spôsob nezohľadňuje možnosť 

uplatnenia motivačných typov. Rómsky asistent sa môže stať zároveň sprostredkovateľom či 

osobou prvého kontaktu medzi probačným úradníkom a klientom. Je len potrebné na tento fakt 

dbať pri výbere rómskych asistentov. 

Záverom je potrebné zdôrazniť, že tak ako pri iných skupinách klientov probačnej služby, 

je aj pri práci s rómskymi odsúdenými potrebné vychádzať z cieľov a zmyslu probácie, 

primeraným zohľadnením charakteristík a potrieb každého jedinca. 

                                                           
93 HVOZDÍK, S. Úvod do poradenskej psychológie. 
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             Otázky a cvičenia 

1. Aké sú špecifiká probácie s nezamestnanými 

klientmi? 

2. Aké  sú špecifiká probácie s mladistvými 

delikventmi? 

3. Aké sú špecifiká probácie s rómskymi klientmi? 

4. Ktoré motivačné typy poznáte? 
 

 

POSÚDENIE RIZÍK V PROBÁCII 

Pri práci s odsúdenými medzi najvážnejšie problémy patrí aj otázka opätovného zlyhania. 

Celý systém trestnej justície predpokladá ukladanie takých sankcií, u ktorých je možné 

predpokladať ich preventívne pôsobenie. Najmä by mali byť zamerané na predchádzanie ďalšej 

trestnej činnosti ako vo vzťahu k páchateľovi, tak aj k celej spoločnosti.  

Probačné služby sú zamerané na zisťovanie pravdepodobnosti opakovania sa 

nežiaduceho správania u konkrétneho páchateľa v probácii. Vzhľadom k tomu, že na probačné 

služby sa vo svete kladie čoraz väčšia miera zodpovednosti na posúdenie a ohodnotenie rizika 

recidívy. Vypracovanie hodnoverného ohodnotenia rizika recidívy sa stáva v práci probačných 

služieb kľúčovou.94 

Ohodnotenie rizika sa v práci probačného úradníka týka troch základných oblastí. 

1) Probačné správy pred rozhodnutím. Informujú prokuratúru alebo súd o vhodnosti 

uloženia či neuloženia trestu nespojeného s odňatím slobody. Ak je pravdepodobnosť 

recidívy vysoká a páchateľ predstavuje určitým spôsobom ohrozenie, že môže opätovne 

spáchať trestný čin. S ohľadom na záujem spoločnosti alebo konkrétnej komunity je 

žiaduce, aby bol uložený nepodmienečný trest. 

2) Druhou oblasťou je vypracovanie plánu probačného programu. V období po 

právoplatnom rozhodnutí súdu sa začína skúšobná doba a odsúdený je zaradený do 

probácie. Ohodnotenie rizika zvyšuje efektívnosť dohľadu. Umožňuje probačnému 

úradníkovi pri probácii voliť také metódy, ktoré najefektívnejšie ovplyvnia klienta. 

Zároveň umožnia určiť aj vhodný časový interval stretnutí s klientom. Vo všeobecnosti 

platí, že čím je riziko recidívy vyššie, úmerne stúpa počet stretnutí klienta s probačným 

úradníkom. 

                                                           
94 ŠTERN, P.  Zrod probační a mediační služby souvisí se zavádením alternativních postupú. 
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3) Treťou oblasťou využitia hodnotenia rizika recidívy je parola. Hodnotenie rizika sa 

využíva pri plánovaní činnosti počas probačného dohľadu. Môže byť už súčasťou 

návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V niektorých 

krajinách, pracujú probační úradníci aj priamo vo väzniciach. V našich podmienkach sa 

predpokladá spolupráca probačného úradníka a sociálneho pracovníka v ústave na 

výkon trestu odňatia slobody. 

Vypracovanie ohodnotenia rizika je odborná činnosť vyžadujúca profesionalitu v hodnotení 

rizík. Predpokladá ako teoretické vedomosti, tak aj praktickú skúsenosť probačného úradníka. 

Vo viacerých krajinách sa realizovali rôzne výskumy zamerané na ohodnotenie rizika, na 

najefektívnejšie spôsoby zisťovania rizika i výsledného hodnotenia. Je dôležité, aby hodnotenie 

bolo objektívne, prehľadné a pritom poskytujúce dostatočné množstvo informácií 

v požadovanej kvalite. 

Ohodnotenie rizika má spĺňať tieto požiadavky: 

 informácie v hodnotení majú byť vyčerpávajúce a dotýkajúce sa všetkých dôležitých 

oblastí života páchateľa; 

 informácie majú byť verifikovateľné a merateľné. Má existovať možnosť ich overenia 

ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Nemôže ísť len o domnienky 

či subjektívny pocit probačného úradníka; 

 opakovanie hodnotenia, najmä ak sa s páchateľom pracuje dlhší čas. Je potrebné 

sledovať pozitívne i negatívne zmeny; 

 ohodnotenie rizika má vznikať na základe spolupráce pri zisťovaní informácií a 

poznatkov od  rôznych subjektov, napr. od zamestnávateľa, rodiny, polície, obecných 

úradov a podobne. Pre ohodnocovanie riziká musia byť nastavené objektívne kritériá. 

Ohodnotenie rizika sa má dotýkať všetkých faktorov a kritérií, ktoré môžu ovplyvňovať 

páchateľa v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Takýmito faktormi sú najmä rodinné 

pomery a blízke sociálne prostredie. Priaznivé rodinné zázemie vytvára priaznivé podmienky 

pre resocializáciu páchateľa. Rodinné prostredie vyznačujúce sa rozvrátenosťou, rozvodovým 

konaním, prípadna osamelosť klienta pôsobia kontraproduktívne. Podobne je dôležitou aj 

otázka zamestnania. Výkon práce, členstvo v pracovnom kolektíve a sebarealizácia 

v pracovnom procese znižuje motiváciu na páchanie trestnej činnosti. Naopak nezamestnanosť, 

relatívny prebytok voľného času môže spôsobiť častejšie navštevovanie pohostinstiev, 

konzumáciu alkoholu, čo ovplyvní zníženie sebaregulácie a vytvorí predpoklady pre následne 

väčšiu pravdepodobnosť trestnej recidívy. 
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Nesporne dôležitým faktorom je samotná osobnosť páchateľa, jeho povahové vlastnosti, 

agresivita, celkové antisociálne správanie, psychické poruchy či choroby, to všetko sú atribúty, 

ktoré ovplyvňujú konanie človeka. Sklon k požívaniu návykových látok, či už alkoholu alebo 

iných drog je veľmi často spájaný so sklonom k páchaniu trestnej činnosti. Často z dôvodu 

nutnosti zabezpečiť si dostatok finančných prostriedkov na získanie drogy. Vo výpočte 

rizikových faktorov je možno mohli pokračovať. Ide o multufaktorový fenomén. Posúdenie 

rizika sa uvádza v prílohe probačnej správy pred rozhodnutím alebo  probačnej správy po 

skončení skúšobnej doby. Posúdenie rizika je možné využiť v ústavoch na výkon trestu odňatia 

slobody, pred rozhodnutím o podmienečnom prepustení z výkonu trestu. Môže byť súčasťou 

správy pre probačného úradníka, do ktorého obvodu sa odsúdený vráti. Je samozrejmé, že každý 

páchateľ je iný, odlišné sú jeho pomery v rodine, v práci, vzťah k okoliu sa mení, preto je 

nevyhnutné, aby probačný úradník pri vypracúvaní hodnotenia vychádzal z rôznych zdrojov. 

Získané informácie je potrebné spracovať s maximálnou mierou objektívnosti. Ide o podklad 

na základe ktorého sa bude rozhodovať o obmedzení alebo neobmedzení osobnej slobody.  

 

 

 

 

 

 

PROBAČNÉ PROGRAMY 

Probačná činnosť na Slovensku sa postupne rozvíja. Je priamo prepojená s trestnou 

politikou, ktorá je súčasťou sociálnej politiky. Ide o dopytovú činnosť v oblasti trestného 

súdnictva a výkonu trestov. Doterajšie skúsenosti naznačujú smer ďalšieho rozvoja probácie. 

Pri odsúdení páchateľa na výkon trestu odňatia slobody, ktorý je mu podmienečne odložený na 

skúšobnú dobu dvoch rokov alebo dlhšie obdobie, sa probačný úradník s týmto odsúdeným 

bude  stretávať vo vymedzenom časovom období. Pri riešení rôznych problémov, ktoré klient 

má, je dôraz kladený na obsahovú stránku kontaktu s probačným úradníkom. Jedným z cieľov 

probácie je vytvorenie primeraného programu pre prácu s odsúdeným alebo jeho zapojenie do 

programov mimo probácie. 

Systém probačnej služby vo Veľkej Británii je založený na tom, že probačný úradník 

môže svojich klientov zaradiť do rôznych programov iných subjektov. Ide najmä o programy 

psychologických poradní, programy zamerané na liečbu drogových závislostí a pod. Účasť 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Čo si predstavujete pod zisťovaním rizika? 

2. V ktorých oblastiach je potrebné zisťovať riziko? 

3. Vyčleňte oblasti významné pre zisťovanie rizika 

a stanovte kritériá pre jednotlivé oblasti. 
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odsúdených na jednotlivých programoch a službách jednotlivých inštitúcií probačná služba 

hradí z prostriedkov vymedzených pre tento účel.  

Na druhej strane probačná služba vzdeláva aj vlastných zamestnancov. Ide najmä 

o školenia v komunikácii, empatii, psychológii správania, využívaní socioterapeutických 

postupov a pod. Špeciálne vyškolení probační úradníci vedú probačné programy pre 

odsúdených priamo v sídle probačnej služby. 

V našich podmienkach sa o takýchto aktivitách zatiaľ neuvažuje. Aj keď doterajšie 

skúsenosti potvrdzujú oprávnenosť požiadavky na využívanie programov v súlade 

s problémami klienta. Za najschodnejšiu cestu  je možné považovať nadviazanie kontaktu 

a rozvoj spolupráce s inštitúciami, ktoré takéto programy poskytujú. Napríklad Úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny, niektoré mimovládne organizácie a cirkvi. 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci svojej pôsobnosti vytvárajú špeciálne 

programy pre nezamestnaných odsúdených. Ďalšou možnosťou je spolupráca s pedagogicko-

psychologickými poradňami, ktoré môžu realizovať programy zamerané na sociálne učenie, 

rozvoj komunikačných schopností, rozvoj zručností nevyhnutných pri riešení problémov 

a podobne. Zároveň môžu poskytovať individuálnu poradenskú službu klientovi probačnej 

služby. Podobne môže byť realizovaná spolupráce s lekármi, špecialistami na liečbu drogových 

a iných závislostí. To všetko je možné, ak sa vytvoria zmluvné vzťahy nachádzajúce oporu 

v právnych normách. Nemôže ísť o aktivitu jednotlivých probačných úradníkov, ale o systém 

legalizovaných vzťahov medzi probačnou službou a spolupracujúcimi subjektmi. 

Rozvoj probácie môže byť spojený aj so subjektmi mimovládneho sektora. Existencia 

občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií a charitatívnych organizácií vytvoril 

predpoklad pre ich špecializáciu na rôzne klientske skupiny. Nájdenie tých organizácií, ktoré 

sú orientované na postpenitenciárnu starostlivosť a spolupráca s nimi je úlohou pre každého 

probačného úradníka. Mimovládne organizácie pripravujú rôzne programy so zameraním na 

rizikové či ohrozené skupiny osôb. Klienti probácie sa môžu stať jednou z cieľových skupín, 

na ktoré subjekty mimovládneho sektora upriamujú svoju pozornosť. 

Rozvoj aktivít v oblasti tvorby programov je ovplyvnený potrebami jednotlivých 

regiónov Slovenska. Sú limitované problémami a klientskymi skupinami. Ak problém, alebo 

klientská skupina nie je na danom území dostatočne veľká, mimovládne organizácie jej 

nevenujú pozornosť. Ďalším problémom sú záruky odbornosti, spoľahlivosti a splnenie ďalších 

podmienok, ktoré sa obvykle vyžadujú. Až vybudovanie siete spolupracujúcich mimovládnych 

organizácií vytvorí predpoklad, že ktorýkoľvek klient probačnej služby na celom Slovensku 



75 

 

bude mať možnosť zaradiť sa do programu. Podmienkou je aj to, aby programy svojím obsahom 

a kvalitou boli porovnateľné s ktorýmkoľvek iným programom. 

Pre tvorbu špecificky zameraných probačných programov platia nasledujúce. 

1) Základom je voľba vhodnej teórie sociálnej práce, na ktorej je program postavený. 

2) Metódy a techniky práce musia zodpovedať stanovenej teórii. 

3) Zohľadňuje hlavné príčiny, ktoré viedli k patologickému správaniu. 

4) Sú založené na spolupráci skupiny a majú komunitný charakter. 

5) Sú zamerané na znižovanie rizika a eliminácii príčin recidívy. 

6) Majú jasne určený cieľ pre cieľovú skupinu a hodnotiace kritériá. 

7) Programy majú modulovú štruktúru, ktorá umožňuje zohľadňovať stupeň narušenia 

odsúdeného. 

8) Intenzita jednotlivých modulov je nastaviteľná podľa cieľovej skupiny. 

9) Podporujú zodpovednosť odsúdených najmä prostredníctvom ich posilnenia, 

nadobudnutia skúseností, nadobúdania zručností pri rozvíjaní spoločenských vzťahov 

a sociálnej interakcii. 

10) Ciele programu alebo samostatného modulu sa majú zameriavať na konkrétnu cieľovú 

skupinu. 

11) Program vytvára predpoklad pre sústavný dohľad probačného úradníka. 

12) Každý účastník programu má mať svoj rozvojový individuálny plán. 

13) Programy sú unifikované. Voľba modulov umožňuje individuále prispôsobenie. 

14)  Dôraz sa kladie na schopnosti a zručnosti rozvíjané v programe. 

15)  Programy majú mať širší sociálny kontext s prihliadnutím na reálne možnosti cieľovej 

skupiny. 

Z praxe vyplýva, že najpotrebnejšími programami sú najmä: 

a) protialkoholické a protidrogové programy, 

b) programy zamerané na riešenie rodinných vzťahov, 

c) programy na zvládanie emócií, 

d) programy proti prejavom násilia rôzneho stupňa a ovládania agresivity, 

e) programy zamerané na rozvoj komunikačných zručností a sociálnu interakciu. 

V súčasnosti je prognóza využívania programov probačnou službou viec ako nejasná. Chýba 

spoločenská objednávka na poskytovanie preventívnych programov probačnou službou. 

Probačná služba môže spolupracovať so subjektmi poskytujúcimi projekty zamerané na 

riešenie sociálnej patológie. Ale samotná probačná služba nemôže nariadiť vykonanie takýchto 

programov. Takú kompetenciu má súd, ktorý môže uložiť obmedzenia a povinnosti. 
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             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite význam preventívnych programov pre 

jednotlivé klientske skupiny. 

2. Ktoré preventívne programy poznáte a čo je ich 

obsahom? 

3. Prečo má byť preventívny program budovaný na 

konkrétnej teórii? 
 

 

TREST A TRESTANIE 

Ľudské správanie je normatívne. Normy uľahčujú sociálny styk a dávajú základ 

pre budovanie sociálnych vzťahov v spoločnosti. Normou rozumieme pravidlo alebo predpis 

ľudského správania, ktorý niečo odporúča, prikazuje alebo zakazuje. Norma má záväzný 

charakter a jej nedodržanie je spojené so sankciou. V spoločnosti okrem právnych noriem je 

využívaná široká paleta noriem morálnych, spoločenských, náboženských estetických, 

etických, politických a ďalších. To, čo je normálne, nemožno v spoločnosti stotožniť 

s priemerným či štandardným. Normalitu je možno pochopiť prostredníctvom spoločenských 

vzťahov, vzorcov spávania, postojov, kultúrnych artefaktov a pod. Normalitu môžeme 

vysvetliť aj ako stav, ktorý nevyžaduje osobitú argumentáciu pre vlastné zdôvodňovanie. Je 

výsledkom existujúceho konsenzu. Chápanie pojmu normalita je závislé aj od časopriestoru. 

Konanie, ktoré bolo v minulosti považované za normálne, dnes už môže byť považované za 

nežiadúce alebo protiprávne.  Abnormálny je opakom normálneho. Je to zvláštnosť, odchýlka 

od normy, resp. od normality.95 Odchýlka môže mať rôznu charakteristiku. 

Konformitou rozumieme zhodu, súhlas, poslušnosť, prispôsobenie sa sociálnym normám 

skupiny alebo spoločnosti. Je to aj istá forma závislosti od skupiny, vytváraná skutočným alebo 

predpokladaným tlakom skupiny. Na druhej strane nonkonformita je správanie jednotlivca, 

ktoré sociálna skupina alebo spoločnosť síce pokladá za porušenie, odchýlku od svojich noriem, 

ale toto správanie nepresahuje hranice jej tolerancie. Preto zvyčajne nevyvoláva reakcie voči 

nonkonformným osobám. Vyvolané reakcie sú zamerané na prispôsobenie, nápravu či 

potrestanie. Nonkonformita je akýmsi medzistupňom medzi konformitou a deviáciou. 

Deviácia je odchýlka od určitého javu alebo správania. Je to také správanie, ktoré 

spoločnosť alebo sociálna skupina pokladá za porušenie spoločenských alebo skupinových 

noriem. Táto odchýlka v správaní je natoľko závažná, že v ostatných členoch spoločnosti 

                                                           
95 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 
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(skupiny) vyvoláva reakcie, ktoré sú namierené na odstránenie nežiadúceho stavu najmä 

izoláciou, liečením, prevýchovou alebo potrestaním porušovateľa noriem.96 

Delikvencia je porušovanie právnych noriem spojené s páchaním deliktov. Právne normy 

stanovuje štát a pre prípad porušenia ich zabezpečuje štátnym donútením. Pre každého občana 

štátu, ale aj pre každú osobu, ktorá sa zdržuje na jeho území, sú právne normy záväzné. Delikt 

je čin, konanie, alebo zdržanie sa pohybu ku ktorému sme povinní, ktoré je zavineným 

porušením právnej normy. Pre naplnenie právnej zodpovednosti sa vyžadujú požiadavky 

právnej a protiprávnej spôsobilosti.97 

Trest je vo svojej podstate vždy represiou, ujmou, negatívnou sankciou spôsobujúcou 

určitú ujmu trestanému. Ale zároveň aj ochranou, prevenciou pred porušovaním právnych 

noriem, ale aj sociálnou službou spoločnosti. Trest sa používa tam,  kde konanie jednotlivca je 

spoločensky a sociálne nežiaduce a žiada sa jeho korekcia, resp. zablokovanie. Zároveň jeho 

pôsobenie je potrebné aj z preventívneho a výchovneho pôsobenia na ostatných členov 

spoločnosti. Pojem trestanie má svoje korene v histórii a odzrkadľuje sociálno-ekonomický 

stav danej spoločnosti. 

Platón (427-347 pred n.l.) problematiku trestania zhrnul vo svojom výroku: „trestať 

znamená liečiť dušu.“ Seneca (3-65 n.l.) rímsky filozof odvolávajúc sa na Platóna formuloval 

v trestaní požiadavku prevencie. Svedčí o tom jeho výrok: „trestať je potrebné nie preto, že bol 

spáchaný trestný čin, ale preto, aby sa trestné činy nepáchali. K odplate treba pristupovať nie 

preto, že je to príjemné, ale že je to užitočné98.“  

Medzi odborníkmi z humanistických vied (sociológmi, právnikmi, penológmi, 

psychológmi, kriminológmi či sociálnymi pracovníkmi) sa veľa diskutuje o tom, aký by trest 

mal plniť účel, aká by mala byť jeho forma a podmienky pre jeho výkon. 

Predstavitelia hlbinnej psychológie spájajú priestupok dieťaťa alebo člena spoločnosti s 

prejavom chybného postoja, ktorý sa nedá trestom napraviť. Tvrdia, že trest, ujma ako nátlak 

nemôže mať žiadnu pedagogickú a v konečnom prípade ani sociálne hodnotnú vlastnosť. 

Vychádzajú z predpokladu, že nátlak vyvoláva iba podrobenie sa tlaku. Preto nepôsobí na 

podnecovanie, rozvoj a výchovu z pohľadu požadovanej autoregulácie správania. Trest nie je 

nástrojom zmeny, ale je a aj zostane donucovacím opatrením, v ktorom sa vyčerpáva.99 

                                                           
96 Slovník spoločenských vied, 1997, s.50-51. 
97 ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. 
98 BUBELINI, J. a F. GAJDOŠ, Aktuálne problémy prevencie kriminality. 
99 KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. 
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Potrestanie a vykonanie trestu môže vyvolať zmenu správania. Takto vyvolaná zmena 

bude obvykle iba účelová a krátkodobá. Potrestaná osoba sa obvykle s touto zmenou nikdy 

nestotožní. Aj keď ho trest učí konať tak, aby neporušoval normy, nepresviedča ho o správnosti 

ich dodržiavania. 

Trest je zameraný na potláčanie kriminality, jej udržanie v prípustných medziach. 

Reguluje kriminalitu aby neprerástla nad regulovateľný rámec. Spoločenské mechanizmy 

trestania nemôžu byť nahradené svojpomocou alebo súkromnou pomstou. V tejto podobe 

zostáva trest bezpečným a účinným prostriedkom trestnej politiky.100 

Obdobie stredoveku bolo v oblasti trestania návratom k „svojpomoci“, kde hlavným 

trestajúcim bol „suverén“, ktorý v sebe sústreďoval moc. Na čele tých, ktorí rozhodovali 

o trestaní bol kráľ. Medzi ďalších, ktorí boli vybavení trestnou mocou patrila šľachta, zemepáni 

a pod.). Právo trestať sa stáva aspektom suverénneho práva viesť vojnu proti svojim 

nepriateľom.  Nepriateľom je každý, kto obmedzuje moc suveréna. Stredovek je poznamenaný 

vnímaním človeka ako nádoby plnej „morálneho zla“. Psychologický model predispozície k 

páchaniu trestných činov sa odvíjal od tohto predobrazu. Zločinecké tendencie sa považovali 

za trvalú charakteristickú črtu osobnosti, ktorú nemožno zmeniť.101 

Účel trestu sa zameriaval na odstrašenie a výstrahu pred páchaním trestných činov. 

Zmena nazerania na samotnú príčinu páchania trestnej činnosti prináša aj zmenu trestov a 

trestania. Pod vplyvom humanistických ideí v 17. a 18. storočí sa začína kreovať v spoločnosti 

systém trestania, ktorý nepredstavuje len akýsi odklon od trestu smrti, či zmrzačenia tela. 

V novej podobe ide o sústavu trestov, ale hlavne sociálnych aktov, ktoré  napomáhajú navracať 

jedincov do spoločnosti.102 Tým sa umožňuje páchateľom, aby svoj protiprávny čin napravili. 

Až v tomto období sa odňatie slobody, ktoré dovtedy slúžilo len na zadržiavanie 

jednotlivca či skupín pred vynesením rozsudku, ktorého hlavnými atribútmi bola smrť, alebo 

zmrzačenie, sa stáva základom systému trestov. Obmedzenie osobnej slobody sa odteraz vníma 

ako rozhodnutie o najcitlivejšej hodnote človeka. Siahnutie na jeho najvyššiu prirodzenú 

potrebu, ktorou je osobná sloboda sa vytvára priestor na ďalšie pôsobenie. Medzi zločinom 

a návratom k právu a morálke, stojí väzenie ako priestor medzi dvoma svetmi. Ide o miesto na 

individuálnu premenu, ktorá vracia spoločnosti stratené subjekty.103 Aby trest bol spravodlivý, 

nesmie prekročiť medze sociálnej ochrany104. Presadzuje sa rovnosť trestov pri rovnakých 

                                                           
100 FOUCAULT, M. Slova a veci. 
101 FOUCAULT, M. Slova a veci. 
102 FÁBRY, A. a I. NOVÁK, Základy penológie. 
103 FOUCAULT, M. Slova a veci. 
104 FOUCAULT, M. Slova a veci. 
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deliktoch. Na druhej strane sa uznáva, že rovnosť trestov môže byť len vonkajšia, pretože tresty 

sú v skutočnosti rôzne pre každého jednotlivca. Z toho vyplýva, že ak sa na trestanie pozeráme 

zo súčasného pohľadu sociálnej politiky, ľudská osobnosť páchateľa, jeho individualita sa pri 

určení trestu stráca. Zostáva len kvantita a kvalita škody ako jediné diferenčné kritérium zločinu 

a trestu105. Východiskom pri ukladaní trestov je fiktívny typ všeobecne rozumného páchateľa 

schopného nápravy rovnakým trestom.  

Stratu individuality páchateľa, ale aj trestov sa snažila kompenzovať pozitivistická škola 

19. storočia tvrdiac, že jediným účelom trestu je ochrana spoločnosti, a to predchádzaním 

samotnej trestnej činnosti. Preto je trest potrebné vymerať nie podľa závažnosti trestného činu, 

ale podľa osobnosti páchateľa. Páchateľ má byť posudzovaný nielen podľa toho, čo spáchal, 

ale podľa toho aký je. Trest má prinútiť vinníka, aby sa začal zaoberať svojou vinou, následkami 

svojho protiprávneho konania tak, aby sa rozhodol v budúcnosti podobnému konaniu sa 

vyvarovať. Hlavným výchovným snažením má byť náprava človeka. Preto má byť trest 

primeraný a účinný.106 

Princíp „morálneho zla“ vystriedal humánnejší a hlavne efektívnejší princíp „morálnej 

chyby“. Vychádza sa z predpokladu, že človek je bytosť od prírody morálna a spáchanie 

trestného činu je teda len absenciou morálnych dispozícií. Človek sa v ňom vnímal ako bytosť, 

ktorá zišla zo správnej cesty. Za príčinu takéhoto konania sa považovalo tuláctvo a nechuť 

pracovať. Predpokladalo sa, že toto odbočenie môže byť reverzibilné. Teda je len potrebné nájsť 

vhodné praktické riešenia tohto princípu. Preto väzenie ako inštitúcia má poskytnúť príležitosť 

k reflexii ako pochopeniu, že konal nesprávne. 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že trest je akýkoľvek negatívny podnet 

vyvolávajúci bolesť alebo nepríjemný pocit. V konečnom dôsledku je v súčasnosti opatrením 

štátneho donútenia, Právnym následkom trestného činu, ktorý súd ukladá páchateľovi v mene 

štátu na základe zákona a páchateľovi spôsobuje určitú ujmu na jeho právach.  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite ako sa vyvíjalo trestanie v spoločnosti 

a čo ho ovplyvňuje? 

2. Ktoré zmeny v chápaní protiprávneho konania 

ovplyvnili trestanie. 

3. Čo môžeme považovať za trest? 
 

  

                                                           
105 FOUCAULT, M. Slova a veci. 
106 BUBELINI, J. a F. GAJDOŠ, Aktuálne problémy prevencie kriminality. 
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TRESTNÝ ČIN A ÚČEL TRESTU 

Trestný zákon definuje trestný čin cez jeho formálne znaky ako protiprávny čin, ktorého 

znaky sú uvedené v trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestným činom môže 

byť len čin právom predvídaný, zakázaný, nedovolený, a teda protiprávny. Trestný čin je 

individuálny, spoločenský jav vykazujúci protiprávnosť a z nej vyplývajúcu čo i len 

potencionálnu nebezpečnosť pre spoločnosť. Formálnymi znakmi trestného činu sú znaky 

skutkovej podstaty, stanovený vek a príčetnosť. Trestný čin je prečin a zločin. Ustanovenie §10 

zákona č. 300/2005 Z.z. vymedzuje prečin ako: 

a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo; 

b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia 

slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Nejde o prečin, ak 

vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, 

mieru zavinenia a pohnútku páchateľa ak je jeho závažnosť nepatrná.  

V § 11 zákona č. 300/2005 Z.z je vymedzený zločin ako úmyselný trestný čin, za ktorý 

trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 

sadzby prevyšujúcou päť rokov. O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate 

prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť 

rokov. Zločin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej 

sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný. 

Prvoradým účelom trestu je zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom trestného 

činu tzv. ochranná funkcia trestu. Ochraňuje jednotlivcov a členov skupiny pred jednotlivcom 

porušujúcim právne normy stanovené trestným právom, či už izolovaním, alebo vytesnením zo 

spoločenstva. Ochrana spoločnosti pred porušovateľom noriem spočíva v tom, že mu aktívne 

bráni v ďalšom obdobnom konaní. 

Ďalším účelom trestu je zabrániť páchateľovi v páchaní ďalšej trestnej činnosti tzv. 

represívna funkcia trestu.  Má informovať jedinca, že svojím konaním   porušil normu. 

Spoločnosť očakáva  od jeho potrestania akúsi satisfakciu, ktorej miera  ja daná  použitými 

prostriedkami.  

Individuálno – výchovná  funkcia trestu. Je zameraná na  prevýchovu páchateľa, aby 

viedol riadny život. Trest má prinútiť vinníka, aby sa začal zaoberať vlastnou vinou, jej 

následkami, aby sa rozhodol v budúcnosti podobnému priestupku vyvarovať. Je to vplyv trestu 

na budúce správanie sa jednotlivca. Trest sa ho snaží odstrašiť od ďalšieho podobného konania. 
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Účelom trestu je tiež odradiť ostatných členov spoločnosti od páchania trestných činov 

a vyjadriť morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z  hľadiska  teórie výchovy je aplikáciou  

metódy  príkladu  k ostatným členom spoločenstva. Obsahom tejto funkcie, hlavne v právnych 

vedách je, snaha predchádzať trestným činom exemplárnymi trestami. Predstava trestu ako 

odstrašujúceho prostriedku je charakterizovaná v slovách sudcu z 18. storočia, ktorý pri 

vynesení rozsudku povedal obžalovanému: „Budete obesení nie preto, že ste ukradli ovcu, ale 

preto, aby iní nekradli ovce“.107 Odstrašenie môže byť všeobecné alebo konkrétne individuálne. 

Všeobecné odstrašenie sa snaží odradiť potenciálnych páchateľov od trestnej činnosti.  

Konkrétne odstrašenie má za cieľ predchádzať budúcej trestnej činnosti konkrétneho páchateľa. 

 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite rozdiel medzi prečinom a zločinom. 

2. Ktoré znaky musia byť splnené pre spáchanie 

trestného činu? 

3. Aké východiska je možné stanoviť pri určení čo je 

trestným činom? 

 

 

DRUHY TRESTOV 

V dejinách ľudskej spoločnosti sa tresty postupne vyvíjali. Celé stáročia tresty mali slúžiť 

na odstrašenie od ďalšieho páchania trestnej činnosti. Východiskom bolo, že odsúdenému sa 

odopierali základné ľudské práva, ako je právo na život, na telesnú integritu, na osobnú slobodu 

alebo majetok alebo iné nehmotné dobrá. Spôsob trestania sa v jednotlivých etapách vývoja 

ľudskej spoločnosti odlišoval. 

V rodovej spoločnosti sa jednotlivci mimo rodu trestali smrťou. V neskoršom období sa 

ako trest objavuje otroctvo. Príslušníci rodu boli trestaní vyhnaním z rodu, čo v konečnom 

dôsledku znamenalo otroctvo alebo smrť.  

V otrokárskom zriadení bol systém trestania rozdielny voči slobodným občanom a voči 

otrokom. Slobodného občana trestali vyhnanstvom alebo deportáciou do kolónií. Voči otrokom 

sa používali mučivé a potupné spôsoby popráv (ukrižovanie, vyhladovanie k smrti, hodenie 

šelmám,...). Systém trestov v otrokárskych štátoch vychádzal z odplatného účelu trestu (oko za 

oko, zub za zub), resp. z filozofie zastrašenia trestom. 

                                                           
107 INCARDI, J. A. Trestní spravedlnost. 
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V dobe osvietenstva sa trestná politika začala riadiť zásadou, že trestá sa, aby sa nepáchali 

zločiny teda preventívne. Táto myšlienka otvorila otázku zrušenia trestu smrti a jeho nahradenia 

miernejšími formami trestu. Trest odňatia slobody sa prvýkrát stal základom Napoleonovho 

Trestného kódexu z roku 1810.108 

Aj trestné právo v Slovenskej republike prešlo svojim vývojom. Z pôvodného 

východiska, že trest má mať len trestajúcu a izolačnú funkciu, sa postupne do systému trestov 

dostáva prevýchovná funkcia. V súčasnosti za spáchané trestné činy môže súd uložiť 

páchateľovi podľa §32 Trestného zákona (zákon č. 300/2005Z.z.) nasledujúce druhy trestov:  

 

1.Trest odňatia slobody – Trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac 

na dvadsaťpäť rokov alebo ako trest odňatia slobody na doživotie. 

Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon v 

osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienok, že: 

a) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a 

b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do 

dvadsaťpäť rokov. 

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak 

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a 

prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na 

zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie 

je nevyhnutný, alebo 

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku 

ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný. 

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na 

jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia 

slobody neprevyšujúceho tri roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho 

správaním v skúšobnej dobe. Pri určení probačného dohľadu ustanoví súd skúšobnú dobu na 

jeden rok až päť rokov. 

Zároveň súd uloží obmedzenia alebo povinnosti, ktoré sú súčasťou probačného dohľadu. 

Obmedzenia spočívajú najmä v zákaze: 

a) účasti na určených verejných podujatiach, 

                                                           
108 INCARDI, J. A. Trestní spravedlnost. 
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b) požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, 

c) stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho 

spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine, 

d) vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, na ktorých trestný čin spáchal, 

e) účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok. 

 

Povinnosti spočívajú najmä v príkaze 

a) nepriblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa 

v blízkosti obydlia poškodeného, 

b) vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý 

protiprávne obsadil, 

c) nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, 

d) zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné, 

e) osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, 

f) v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na 

rekvalifikačnom kurze, 

g) podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom 

programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, 

h) podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné 

liečenie, 

i) podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom 

poradenstve, 

j) zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie, 

k) dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta 

pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane. 

Páchateľ, ktorému bol uložený probačný dohľad, je povinný strpieť nad sebou kontrolu 

vykonávanú probačným a mediačným úradníkom. 

 

2. Trest domáceho väzenia – Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť 

páchateľovi prečinu. Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v čase, 

ktorý určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších 

priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto 

kontrola nariadená. 
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Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po 

predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje 

technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. 

Tento čas sa započítava do výkonu trestu. 

Ak odsúdený neplní povinnosti, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, 

že dva dni nevykonaného trestu sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia 

slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu. Kontrolu vykonáva probačný, 

alebo mediačný pracovník, a to aj v prípade, že kontrola je zabezpečená technickými 

prostriedkami. 

 

3. Trest povinnej práce – Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo 

výmere od 40 do 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest 

odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov. 

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od nariadenia 

výkonu tohto trestu. Súd môže páchateľovi na túto dobu uložiť aj primerané obmedzenia alebo 

povinnosti. Do doby výkonu trestu povinnej práce sa nezapočítava doba, počas ktorej odsúdený: 

a) nemohol vykonávať trest povinnej práce pre dočasnú práceneschopnosť alebo preto, že 

mu v tejto dobe práca nebola určená, 

b) vykonával povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej vojenskej 

služby, 

c) zdržiaval sa v cudzine, 

d) bol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci. 

Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. 

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonávať osobne a vo svojom voľnom čase bez 

nároku na odmenu. 

Ak odsúdený v čase výkonu trestu povinnej práce neviedol riadny život alebo zavinene 

nevykonal práce v určenom rozsahu, alebo nesplnil uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd 

premení trest povinnej práce alebo jeho zvyšok na trest odňatia slobody tak, že za každé dve 

hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného trestu odňatia slobody a 

zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu. Súd môže upustiť od výkonu trestu povinnej 

práce, ak sa odsúdený v čase výkonu tohto trestu nie z vlastnej viny stal trvalo 

práceneschopným alebo invalidným alebo z iných závažných dôvodov. 
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4. Peňažný trest – Peňažný trest môže súd uložiť od 160 eur do 331.930 eur páchateľovi 

úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech. Táto 

výmera nie je prekročiteľná smerom dole a smerom nahor. Bez splnenia týchto podmienok 

môže súd peňažný trest uložiť, ak ho ukladá za prečin a vzhľadom na povahu spáchaného 

prečinu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá. 

Ak to odôvodňuje výška uloženého peňažného trestu a osobné a majetkové pomery páchateľa, 

môže súd rozhodnúť, že peňažný trest zaplatí odsúdený v mesačných splátkach. Súčasne určí 

ich výšku a lehotu v dĺžke najviac jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho 

rozsudku, do ktorej musí byť peňažný trest zaplatený. 

Peňažný trest, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového peňažného trestu, ktorý bol 

páchateľovi uložený pre ten istý skutok, alebo do tohto trestu, ak bol uložený ako súhrnný trest 

alebo úhrnný trest. Peňažný trest súd neuloží, ak by sa tým zmarila možnosť náhrady škody 

spôsobenej trestným činom. Pri ukladaní peňažného trestu súd prihliadne na osobné a 

majetkové pomery páchateľa. Peňažný trest neuloží, ak je zrejmé, že ho odsúdený nebude 

schopný zaplatiť. Zaplatená suma peňažného trestu pripadá štátu. 

Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť 

úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov. Náhradný trest nesmie 

spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať zákonom dovolenú hranicu trestnej 

sadzby. Tento trest sa môže uložiť buď samostatne, alebo s iným trestom. 

 

5. Trest prepadnutia majetku. Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na 

okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest 

odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za 

obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech 

veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu. 

Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia týchto podmienok, ak odsudzuje páchateľa za 

spáchanie trestného činu, ktoré sú uvedené v § 58 Trestného zákona. 

Trest prepadnutia majetku postihuje, v rozsahu, ktorý patrí odsúdenému pri výkone trestu 

prepadnutia majetku po ukončení konkurzného konania, 

a) výťažok zo speňaženia majetku, 

b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát, 

c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku. 

Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
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Právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov. 

 

6. Trest prepadnutia veci – Súd uloží trest prepadnutia veci, 

a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu, 

b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu, 

c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo 

d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c). 

Ak uvedená vec je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom 

páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť 

prepadnutie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci. 

Nedosiahnuteľnou vecou sa rozumie vec zničená, poškodená, stratená, odcudzená, urobená 

neupotrebiteľnou, spotrebovaná, ukrytá, prevedená na inú osobu s cieľom vyňať ju z pôsobnosti 

orgánov činných v trestnom konaní alebo inak odstránená alebo ušetrené náklady. 

Vecou sa rozumejú aj príjmy z trestného činu, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov 

alebo vecí. Trest prepadnutia veci môže súd uložiť, len ak ide o vec patriacu páchateľovi. 

Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

7. Trest zákazu činnosti – Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu 

výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej 

činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný 

predpis. Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ 

dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou. 

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa 

dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin 

usmrtenia, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest 

zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby. 

Súd môže uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin 

obchodovania s ľuďmi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin 

sexuálneho zneužívania, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej 

pornografie a trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom 

pornografickom predstavení, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati. 

Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin: 
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a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného 

prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného 

prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo 

b) usmrtenia, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku. 

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu 

odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou 

rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom 

zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť 

vykonávať. 

Trest zákazu činnosti, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového trestu zákazu 

činnosti, ktorý bol páchateľovi uložený pre ten istý skutok alebo do tohto trestu, ak bol uložený 

ako súhrnný trest alebo úhrnný trest. 

 

9.Trest zákazu pobytu – Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu 

výkonu tohto trestu zdržiavať na určenom mieste alebo v určenom obvode; na prechodný pobyt 

na takom mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej veci sa vyžaduje povolenie. 

Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný trestný čin, ak 

to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto spáchania činu ochrana 

verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku. Trest zákazu pobytu sa nemôže 

vzťahovať na miesto alebo obvod, v ktorom má páchateľ trvalý pobyt. 

Súd môže uložiť páchateľovi po dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia a povinnosti 

smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento trest neukladá popri nepodmienečnom 

treste odňatia slobody. 

Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia slobody. 

Trest zákazu pobytu sa nemôže uložiť popri treste povinnej práce, ak sa práce majú vykonať v 

mieste, na ktorom je odsúdenému pobyt zakázaný. 

 

10.Trest zákazu účasti na verejných podujatiach – Trest zákazu účasti na verejných podujatiach 

spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje účasť na športových, 

kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Súd môže 

uložiť trest zákazu účasti na verejných podujatiach až na desať rokov, ak sa páchateľ dopustí 

úmyselného trestného činu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ak je to potrebné 

so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu, ochranu verejného 

poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku. Súd môže odsúdenému uložiť obmedzenia a 



88 

 

povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 TZ, najmä aby sa dostavil v určenom čase na príslušný 

útvar Policajného zboru a spravidla mu súd tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu 

spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú súd zároveň určí. Odsúdený je povinný 

podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Do doby 

výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sa doba výkonu nepodmienečného trestu 

odňatia slobody nezapočítava. 

 

11. Trest straty čestných titulov a vyznamenaní –  Trest straty čestných titulov a vyznamenaní 

spočíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných 

predpisov. Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa 

za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov. 

Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak 

to vzhľadom na povahu spáchaného obzvlášť závažného zločinu vyžaduje ochrana vážnosti 

čestného titulu a vyznamenania, ktoré boli páchateľovi pred odsúdením udelené. Za čestné 

tituly sa nepovažujú tituly Mgr., Ing., Doc., ... .   

 

12. Trest straty vojenskej a inej hodnosti - Trest straty vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, 

že sa odsúdenému znižuje hodnosť v ozbrojených silách na hodnosť vojaka, a ak ide o 

príslušníka v služobnom pomere, odníma sa mu hodnosť v tomto zbore. 

Trest straty vojenskej a inej hodnosti uloží súd páchateľovi, ktorý je nositeľom takejto hodnosti, 

ak ho odsudzuje za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej na dva roky bez 

podmienečného odkladu jeho výkonu. 

Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak 

odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom v služobnom 

pomere, a ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje disciplína a poriadok 

v ozbrojených silách alebo v službe. 

 

13. Trest vyhostenia – Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, 

súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bol 

udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia 

Slovenskej republiky. 

Trest vyhostenia nemožno uložiť páchateľovi, 

a) u ktorého sa nepodarilo zistiť jeho štátnu príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie 

Slovenskej republiky pricestoval, 
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b) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu 

Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo jeho rodinným príslušníkom bez 

ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to 

neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný 

poriadok, 

c) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu 

Dohody o Európskom hospodárskom priestore s nepretržitým pobytom na území 

Slovenskej republiky viac ako desať rokov; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje 

hrozbu pre bezpečnosť štátu, 

d) ktorý je dieťaťom a je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom 

zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak vyhostenie nie je v 

najlepšom záujme dieťaťa, 

e) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z 

dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine 

alebo pre politické presvedčenie; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno 

považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo pre toho, kto 

bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú 

republiku, alebo 

f) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, 

národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické 

presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce 

zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je 

predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený. 

Rodinným príslušníkom sa v tomto prípade rozumie: 

 manžel, 

 priamy príbuzný v zostupnej línií mladší ako 21 rokov a takýto príbuzný jeho manžela, 

 priamy príbuzný v zostupnej a vzostupnej línii, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, 

a takýto príbuzný jeho manžela. 

Trest vyhostenia môže súd uložiť na jeden rok až pätnásť rokov. 

 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=19315908&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=29386&FragmentId1=0&FragmentId2=0
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=19315908&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=29386&FragmentId1=0&FragmentId2=0
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=19315908&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=29386&FragmentId1=0&FragmentId2=0
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Okrem trestov pozná náš trestný poriadok aj ochranné opatrenia. Hoci ochranné opatrenia nie 

sú trestom, a dokonca nemusia byť vždy ani právnym dôsledkom trestného činu voči jeho 

páchateľovi, predsa zostávajú súčasťou systému trestných sankcií109.   

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATÍVNE  TRESTY A OCHRANNÉ OPATRENIA 

V predchádzajúcej časti sme vymedzili základné druhy trestov, ktoré v podmienkach 

Slovenskej republiky rozoznáva príslušná legislatíva. V nasledujúcej časti sa zameriavame na 

tie tresty, ktoré sú vnímané ako alternatíva, ponúkajú inú možnosť potrestania páchateľa ako je 

uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody. Sú alternatívou k preplneným väzniciam, 

v ktorých je odsúdený izolovaný od spoločnosti, čo so sebou prináša množstvo negatívnych 

dôsledkov. Páchateľ sa v dôsledku trestu odňatia slobody stáva pasívnym členom spoločnosti, 

je izolovaný od sociálneho prostredia, nemá možnosť hľadať si prácu či organizovať svoj voľný 

čas. Oproti tomu má bezplatne zabezpečené ubytovanie, stravu, zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť, a to všetko na účet daňových poplatníkov. Množstvo páchateľov menej 

závažných trestných činov sú zbytočným nákladom, ktorý zaťažuje spoločnosť. Pričom výkon 

trestu odňatia slobody je z hľadiska prevencie ďalšieho páchania trestnej činnosti neúčinný. 

Umiestnenie páchateľov rôznej trestnej činnosti na jedno miesto pri dnešnej humanizácii 

väzenstva, ich od páchania trestnej činnosti ani nedstraší a ani neprevychová. 

Nahradenie trestu odňatia slobody inými alternatívnymi trestami alebo opatreniami je 

prospešné hlavne preto, lebo odsúdené osoby udržujú sociálne väzby s rodinou, prostredím 

v ktorom žijú, zohľadňujú osobnosť jedinca, jeho individuálne vlastnosti a tiež napomáhajú 

k urýchleniu trestného konania. Páchateľ dostáva druhú šancu zostať v svojom prirodzenom 

prostredí. Rovnako aj štát získava náklady, ktoré sú spojené s výkonom trestu odňatia slobody. 

Intenzívny dohľad nad páchateľom ja ťažiskom alternatívnych trestov.  A práve kvalita výkonu 

dohľadu bude rozhodovať o tom, či tieto tresty sa budú v potrebnej miere uplatňovať. Kvalita 

                                                           
109 FÁBRY, A. a I. NOVÁK, Základy penológie. 

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite aké tresty je možné uložiť páchateľovi 

trestného činu. 

2. Aký účel plní trest odňatia slobody? 

3. Umožňujú súčasné tresty dostatočné potrestanie 

páchateľov trestných činov? 
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dohľadu je podmienená kvalitou probačných a mediačných úradníkov, ktorým je tento dohľad 

zverený. Mediační a probační pracovníci majú mať schopnosti a zručnosti manažérsko-

organizačného a právne-administratívneho typu. Ich práca je typovo odlišná od metód a náplne 

práce bežného sociálneho pracovníka. Probačný a mediačný úradník plní sociálne rehabilitačnú 

úlohu a to najmä tým, že sústavne nekompromisne vedie potrestaného k zodpovednosti, 

a sebakontrole tak, že dôsledne dbá na to, aby sa potrestaný podriadil všetkým podmienkam 

a povinnostiam.110 

 

TREST  DOMÁCEHO VÄZENIA  

Predstavuje významnú alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. 

V Slovenskej republike bol zavedený tzv. front-end typ, ktorý dáva možnosť vykonať celý trest 

odňatia slobody mimo väzenského prostredia vo svojom obydlí111. Je to trest, kde odsúdený po 

dobu výkonu tohto trestu je povinný v čase, ktorý mu určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí 

vrátane k nemu prináležiacich vnútorných priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole 

technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nadriadená. Trest domáceho väzenia až na 1 rok 

môže súd uložiť páchateľovi prečinu (§ 53, zákona č. 300/2005 Z. z.). Je ďalším alternatívnym 

trestom.  Ide o trest, ktorý menej závažným spôsobom zasahuje do základných ľudských práv 

a slobôd, ako trest odňatia slobody. Pri výkone trestu nie je odsúdený odlúčený od svojej rodiny 

a nedochádza tým k pretrhnutiu citových a sociálnych väzieb. Obsahom trestu je obmedzenie 

odsúdeného na osobnej slobode v mimopracovnej dobe.  

V čase, ktorý určí súd sa musí odsúdený zdržiavať vo svojom bydlisku. Ak existuje 

naliehavý dôvod, odsúdený je oprávnený opustiť svoje obydlie na nevyhnutne potrebný čas. 

Základnou podmienkou je predchádzajúci súhlas probačného a mediačného úradníka. Výkon 

trestu je spravidla určovaný na čas mimo pracovného času odsúdeného. Tento trest nemožno 

uložiť popri treste odňatia slobody, a ani mladistvému. Trestný zákon predpokladá kontrolu 

výkonu trestu v domácom prostredí dvoma formami a to: 

 orgánom spravujúcim technické prostriedky kontroly odsúdeného, alebo 

 probačným a mediačným úradníkom. 

V súčasnej právnej úprave absentuje osobitný zákon, ktorý by upravil otázky kontroly výkonu 

domáceho väzenia pomocou technických prostriedkov.112 

                                                           
110 LUBELCOVÁ, G. Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie kriminality (od trestajúcej 

k obnovujúcej trestnej spravodlivosti). 
111 MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. 
112 MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. 
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TREST  POVINNEJ  PRÁCE 

Trest povinnej práce sa odlišuje od Community Service, pochádzajúceho z anglosaskej 

právnej kultúry. S drobnými odchýlkami svojim obsahom a podstatou je obdobou tohoto trestu. 

Je to alternatívny trest spočívajúci v povinnosti odsúdeného vykonať práce vo svojom voľnom 

čase bez nároku na odmenu, v rozsahu určenom súdom, a to v prospech štátu alebo ďalších 

subjektov taxatívne vymenovaných v § 2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej 

práce. Jeho zmyslom je umožniť odsúdeným vykonať trest na slobode spôsobom spoločensky 

prospešným a bez narušenia doterajšieho rodinného a pracovného života odsúdeného.113 

Vykonávanie práce je významným výchovným prvkom tohto trestu. Má prispieť 

k sociálnej a pracovnej adaptácii páchateľa. Páchateľ, ktorý sa previnil proti spoločnosti, 

dostáva šancu odčiniť svoje negatívne správanie prácou pre verejnoprospešný účel. Povinnou 

prácou môže byť len práca, ktorá má verejnoprospešný charakter a ktorá sa nevykonáva pre 

dosiahnutie zisku. Zákon uvádza len okruh subjektov, v prospech ktorých je odsúdený povinný 

vykonávať práce v rozsahu určenom súdom. Druh konkrétnych prác nie je bližšie určený. Sú to 

práce, ktoré uloží súd páchateľovi a ten ich musí vykonať osobne, bezplatne a vo svojom 

voľnom čase.  

Táto práca predstavuje významný výchovný prvok, pretože zasahuje do voľného času 

odsúdeného a za vykonanú prácu nedostane páchateľ odmenu. Je príležitosťou k tomu aby sa 

odsúdený sám aktívne pričinil o svoju výchovu, aby sa zvýšila jeho sebadôvera a sociálna 

zodpovednosť, priniesla mu morálny úžitok, aby nebol len pasívnym prijímateľom príkazov 

a zákazov. Slúži vlastne na jeho začlenenie do spoločnosti a pomáha jeho pracovnej 

adaptácii.114 

Na uloženie trestu povinnej práce je potrebný súhlas odsúdeného. Súd môže uložiť trest 

povinnej práce vo výmere od 40 do 300 hodín a to iba pri menej závažných prečinoch 

uvedených v ustanovení § 54 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.. Zákon ukladá, že trest 

povinnej práce vykonáva v rámci probácie probačný a mediačný úradník. Vyplýva to 

z ustanovenia § 3 zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch. Počas 

plynutia trestu môže súd odsúdenému uložiť primerané obmedzenia a povinnosti, ktoré taktiež 

spadajú pod probačnú kontrolu.  

 

                                                           
113 MATOUŠEK,  O., KOLÁČKOVÁ, J. a P. KODYMOVÁ,  Sociální práce v praxi: specifika různych cílových 

skupin a práce s nimi. 
114 MATOUŠEK,  O., KOLÁČKOVÁ, J. a P. KODYMOVÁ,  Sociální práce v praxi: specifika různych cílových 

skupin a práce s nimi. 
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PODMIENEČNÉ  PREPUSTENIE  Z VÝKONU  TRESTU  ODŇATIA  

SLOBODY 

Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu 

odňatia slobody plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže 

sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a 

a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného 

trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného 

nepodmienečného trestu odňatia slobody, 

b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného 

trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného 

nepodmienečného trestu odňatia slobody. 

Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon 

trestu odsúdený trest vykonáva. 

Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov. 

Skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Súd môže zároveň nariadiť 

probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do troch rokov a ustanoví mu primerané 

obmedzenia alebo povinnosti. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená 

najskôr po uplynutí dvadsiatich piatich rokov výkonu tohto trestu. Osoba opätovne odsúdená 

na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť podmienečne prepustená. 

Pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo pri podmienečnom 

odklade trestu odňatia slobody môže súd stanoviť probačný dohľad nad odsúdeným. Probáciou 

v tomto prípade rozumieme: 

 organizovanie a výkon dohľadu nad odsúdeným, 

 kontrola výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody vrátane uloženej povinnosti 

alebo obmedzenia, 

 dohľad nad správaním odsúdeného v priebehu skúšobnej doby pri podmienečnom 

prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a 

 pomáhanie odsúdenému (obvinenému) v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly 

výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, aby viedol riadny život a vyhovel 

podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom 

konaní.115 

                                                           
115 § 2 ods. 1 Zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch. 
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Integrácia do spoločnosti, upevnenie rodinných vzťahov, snaha o vedenie normálneho života 

a osvojovanie si zodpovednosti za svoje správanie, to všetko ju úlohou práce s prepustenými 

z výkonu trestu odňatia slobody.  

Parola predstavuje pomoc odsúdenému po jeho návrate z výkonu trestu, poskytnutú 

probačným a mediačným úradníkom. Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na 

slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním 

preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život116. Pre 

pomoc prepustenému z výkonu trestu odňatia slobody je dôležité, aby jej súčasťou boli 

konkrétne reintegračné činnosti. Tie majú byť úzko späté s nápravnými opatreniami 

stanovenými Zborom väzenskej a justičnej stráže. Znamená to že probačný a mediačný úradník 

úzko spolupracuje so zborom väzenskej a justičnej stráže, ktorý mu poskytne všetky potrebné 

informácie117. V prípade podmienečne odsúdených dostane probačný a mediačný úradník spis 

s písomným pokynom od sudcu  (v prípade probácie pred rozhodnutím od prokurátora). 

V prípade podmienečného prepustenia sa všetky správy o podmienečne prepustenom od Zboru 

väzenskej a justičnej stráže predložia okresnému súdu, podľa miesta bydliska podmienečne 

prepusteného. Probácia sa realizuje so všetkými podmienečne prepustenými. Intenzívnejšie 

s tými, ktorí majú uložené obmedzenia alebo povinnosti. Príslušný súd je informovaný 

o zaradení odsúdeného do probácie. Z výkonu každej probácie sa vypracuje úradný záznam, 

v ktorom sa určí:  

 krátkodobý program, ktorý sa kontroluje v ďalšej probácii a  

 dlhodobý program, ktorý sa kontroluje priebežne.  

Časťou dlhodobého probačného programu je špecifikácia foriem výkonu probácie a následného 

sledovania stanovených obmedzení alebo povinností a iných podmienok probačného obdobia. 

Spis obsahuje obžalobu, rozhodnutie príslušného súdu a ďalšie listiny, ktoré slúžia ako podklad 

pre prácu s odsúdeným. Po skončení skúšobnej doby určenej na nevykonaný zvyšok trestu sa 

probačná správa predloží príslušnému súdu. 

Probační a mediační úradníci majú okrem iného napomáhať tomu, aby trest nespojený 

s odňatím slobody mohol byť uložený a riadne vykonaný. Na tento účel probačný a mediačný 

úradník: 

 obstaráva podklady týkajúce sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom 

a pracovnom prostredí, 

                                                           
116 § 66 zákona č. 300/2005 Z. z. 
117 MATOUŠEK,  O., KOLÁČKOVÁ, J. a P. KODYMOVÁ,  Sociální práce v praxi: specifika různych cílových 

skupin a práce s nimi. 
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 uskutočňuje úkony na účely uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným 

o náhrade škody, ktorá vznikla trestným činom, alebo na účely odstránenia ujmy, ktorá 

vznikla trestným činom, 

 vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a kontrolu 

výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, 

 uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšiu úkony v trestnom konaní118. 

 

OCHRANNÝ  DOHĽAD 

Ochranný o dohľad je opatrením, ktoré môže súd uložiť. Ochranným dohľadom sa 

uplatňuje nútená postpenitenciárnej starostlivosti voči určeným skupinám páchateľov za 

účelom ich resocializácie. Cieľom ochranného dohľadu je ochrana spoločnosti pred páchateľmi 

trestných činov. Zároveň má prispieť k dovŕšeniu nápravy páchateľa trestného činu dočasnou 

a presne vymedzenou kontrolou spôsobu jeho života po prepustení z výkonu trestu na slobodu. 

Vytvárajú sa podmienky na zabránenie opakovaného páchania trestných činov (recidívu) zvlášť 

narušenými odsúdenými páchateľmi a na dovŕšenie ich nápravy. Z trestného zákona č. 

300/2005 Z. z. možno vymedziť ochranný dohľad ako ochranné opatrenie, ktoré je súčasťou 

nútenej postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná na dovŕšenie nápravy obzvlášť 

nebezpečných recidivistov, páchateľov obzvlášť závažných zločinov a fakultatívne aj 

páchateľov iných trestných činov, ktorí sa stávajú tzv. špeciálnymi recidivistami a po 

viacnásobnom potrestaní za rovnaké trestné činy a nemožno u nich očakávať, že bez nútenej 

postpenciárnej starostlivosti povedú riadny život. 

Ochranný dohľad môže byť uložený súdom na obdobie od jedného do troch rokov. Súd 

obligatórne uloží ochranný dohľad páchateľovi, ktorého odsudzuje za obzvlášť  závažný zločin 

na nepodmienečný trest odňatia slobody. Obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

Fakultatívne súd uloží ochranný dohľad, ak: 

 odsudzuje páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý bol už v minulosti najmenej 

dvakrát vo výkone trestu odňatia slobody za takýto trestný čin, a ktorému znovu ukladá 

nepodmienečný trest odňatia slobody, ak vzhľadom na osobu páchateľa, na prostredie 

                                                           
118 MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. 
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v ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone 

trestu povedie riadny život, 

 ide o návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu pre výkon trestu pred skončením výkonu 

trestu odňatia slobody aj bez splnenia predchádzajúcich podmienok, ak vzhľadom na 

správanie odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody nemožno očakávať, že po  

prepustení z výkonu trestu povedie riadny život119.  

Výkon ochranného dohľadu je upravený v § 454 a nasl. Trestného poriadku. Ide o nariadenie 

výkonu ochranného dohľadu, určenie osoby zabezpečujúcej výkon ochranného dohľadu, 

prerušenie, zánik a prepustenie z ochranného dohľadu. Do práv odsúdeného sa zasahuje len do 

takej miery, aká je potrebná na dosiahnutie účelu ochranného dohľadu.  

Odsúdenému, ktorému sa uložil ochranný dohľad, môže súd uložiť ďalšie obmedzenia alebo 

povinnosti. Ide o tieto obmedzenia: 

 zákaz návštev športových alebo iných hromadných podujatí, 

 požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok, 

 stretávanie sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho 

spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine, 

 vstupovanie na vyhradené miesta alebo do vyhradených priestorov na ktorých trestný 

čin spáchal, 

 účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok. 

Povinnosti spočívajú najmä v príkaze: 

 nepriblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať 

sa v blízkosti obydlia poškodeného, 

 vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý 

protiprávne obsadil, 

 nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, 

 zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné, 

 osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, 

 v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na 

rekvalifikačnom kurze, 

 podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným 

odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, 

                                                           
119 §76 ods.2,3 Trestného zákona. 
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 podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné 

liečenie, 

 podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom 

poradenstve, 

 zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie, 

 dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa 

miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane. 

Ak odsúdený, ktorému je uložený ochranný dohľad, poruší povinnosti v rámci ochranného 

dohľadu, probačný a mediačný úradník poverený ochranným dohľadom prijme okamžite 

príslušné opatrenia. Predovšetkým sa spojí s pracovníkom sociálnej prevencie, predloží  správu 

o výkone ochranného dohľadu sudcovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe vo veci. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Otázky a cvičenia 

1. Vysvetlite význam alternatívnych trestov z pohľadu 

trestnej politiky. 

2. Aké sú podmienky pre uloženie ochranného 

dohľadu. 

3. Aké povinnosti a obmedzenia môže súd uložiť 

odsúdenému? 
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ZÁVER 

Probácia predstavuje významný prienik sociálnej práce do trestno-právnych vzťahov. 

Zmena charakteru trestania prináša so sebou aj zmeny v práci s obeťami a páchateľmi trestných 

činov. Aj keď je zrejmé, že sa pôsobí v oblasti, ktorá je upravená právnymi normami, určite je 

táto oblasť vhodná pre absolventov odboru sociálna práca. Práca s páchateľom trestného činu 

si vyžaduje rešpektovanie sociálneho rozmeru ktorý prináša probácia. Samotné trestanie nič 

neprináša. Snáď až pocit satisfakcie, ale bez reálneho vnútorného uspokojenia obete. Preto je 

potrebné, aby do procesov vstúpili odborne pripravení sociálni pracovníci a posilnili význam 

probácie pre celú spoločnosť. 

Za najväčšie problémy v činnosti probačných a mediačných úradníkov považujeme 

ťažkosti s jeho prijatím do justičného systému. Potom sú to niektoré problémy s technickým 

vybavením, nedostatok vhodnej literatúry pre samoštúdium, ako aj citeľná potreba ďalšieho 

vzdelávania v oblasti komunikácie a terapeutických postupov. Negatívne je pociťované i slabé 

finančné ohodnotenie práce probačných a mediačných úradníkov.  

Pozitívne sú doterajšie skúsenosti zo spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami pri 

práci s klientom. Do popredia sa dostáva potreba lepšej komunikácie a spolupráce s miestnou 

samosprávou,  mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami predovšetkým pri 

tvorbe probačných programov.       

Pre každú spoločnosť je typický jej neustály vývoj. So zmenou spoločenských podmienok 

vznikajú nové potreby jej členov. Ak má byť reakcia na potreby efektívna, vyžaduje si 

vytvorenie nových postupov a spôsobov riešenia aj niektorých prípadoch aj inštitúcií, ktoré 

tieto postupy zabezpečia. 

Nárast kriminality a predovšetkým jej rôznorodosť v našej spoločnosti si vyžiadal 

zavedenie probácie a mediácie, ako nového spôsobu zabezpečenia trestnej spravodlivosti. 

Vznik tohto inštitútu je reakciou na spoločenskú objednávku. Jeho úlohou je sprostredkovať 

ukladanie primeraných,  trestov pre každého páchateľa trestnej činnosti, a zabezpečiť jeho 

maximálnu účinnosť na páchateľa. Zároveň v preventívnej oblasti aby pôsobil na celú 

spoločnosť. 

Na každom súde pôsobí aspoň jeden probačný a mediačný úradník. Predovšetkým oni, 

svojou prácou a prístupom prispievajú k budovaniu postavenia probačného a mediačného 

úradníka, ale i k tomu, ako bude prijímané celou spoločnosťou.  

Efektívna spolupráca probačných a mediačných úradníkov s políciou, úradmi 

vyšetrovania a prokuratúrou môže ťažisko práce, hlavne v probačnej činnosti, zabezpečiť 
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odbremenenie súdov od trestných vecí menšej závažnosti a v konečnom  dôsledku urýchliť 

trestné konanie.  

Mediácia a probácia majú veľa spoločných znakov so sociálnou prácou. Bolo by vhodné 

rozpracovať pre oblasť probácie špecifické metódy sociálnej práce, nakoľko od obvyklej 

sociálnej práce ide o špecifických klientov a špecifický priestor v sociálnej realite.  

Oblasť mediácie a probácie je vhodnou oblasťou pre uplatnenie absolventov odboru 

sociálna práca. Z rozboru požiadaviek, ktoré sa uplatňujú voči probačným a mediačným 

úradníkom vyplýva, že daný rozsah je pokrytý štúdiom v odbore sociálna práca. Preto pre 

mediačných a probačných úradníkov, ktorí nemajú absolvovaný študijný odbor sociálna práca, 

bolo by vhodné pripraviť vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú podmienkou pre úspešný 

a zmysluplný výkon mediácie a probácie. 
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Príloha – zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 



 ZÁKON č. 550 

 z 28. októbra 2003 

 o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 
 

 Čl. I 

 Základné ustanovenia 

 § 1 

 (1) Tento zákon ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v 

trestnom konaní. 

 (2) Probáciu a mediáciu vykonávajú probační a mediační úradníci. 

 
(3) Probačný a mediačný úradník vykonáva činnosť v štátnozamestnaneckom pomere na 

okresnom súde v obvode príslušného krajského súdu alebo na krajskom súde; jeho služobným 

úradom1) je krajský súd. 

 

(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky koncepčne a metodicky riadi a 

usmerňuje výkon probácie a mediácie. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky zriadi 

ako svoj poradný orgán Radu pre probáciu a mediáciu zloženú zo sudcov, z prokurátorov, 

probačných a mediačných úradníkov, zo zástupcov orgánov štátnej správy a z odborníkov z 

teórie a praxe; podrobnosti o zložení a zásady jej činnosti upraví štatút, ktorý vydá minister 

spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 

(5) Výkon probácie a mediácie a výkon kontroly výkonu rozhodnutí technickými 

prostriedkami v obvode krajského súdu metodicky riadi a usmerňuje probačný a mediačný 

úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca;1a) ustanovenie odseku 4 tým nie je 

dotknuté. 

 § 2 

 (1) Na účely tohto zákona sa rozumie 

 a) probáciou 

 1. kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo 

odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len „obvinený“), 

 2. kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný 

dohľad, 

 3. činnosť súvisiaca so zabezpečením predbežného šetrenia u obvineného, 

 4. organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia, 

 5. dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie 

použijú technické prostriedky, 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550#f2958817
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550#f4382465
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 6. pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia 

poškodeného, 

 7. pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel 

podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní, 

 b) mediáciou mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným. 

 (2) Mediácia sa vykonáva len so súhlasom poškodeného a obvineného. Ak je obvineným 

mladistvý, na vykonanie mediácie je potrebný aj súhlas jeho zákonného zástupcu. 

 § 3 

 Činnosť probačného a mediačného úradníka 

 

(1) Probačný a mediačný úradník napomáha tomu, aby trestná vec mohla byť vo vhodných 

prípadoch prejednaná v niektorom z osobitných spôsobov trestného konania2) alebo aby 

mohol byť uložený a riadne vykonaný trest nespojený s odňatím slobody, alebo aby mohla 

byť väzba nahradená iným vhodným opatrením. Na tento účel probačný a mediačný úradník 

 a) obstaráva podklady týkajúce sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom a 

pracovnom prostredí, 

 b) utvára podmienky na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo 

schválení zmieru, 

 
c) uskutočňuje úkony na účely uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným o náhrade 

škody, ktorá vznikla trestným činom, alebo na účely odstránenia ujmy, ktorá vznikla trestným 

činom, 

 d) vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a kontrolu výkonu 

trestov nespojených s odňatím slobody, 

 e) uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšie úkony v trestnom konaní. 

 

(2) Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej 

pôsobnosti úkony na základe rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva 

povinnosť vykonať probáciu, alebo na základe písomného pokynu predsedu senátu, 

samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora. Vo vhodných prípadoch v oblasti mediácie 

uskutočňuje úkony aj bez takého pokynu, najmä z podnetu poškodeného alebo obvineného, 

pričom o tom probačný a mediačný úradník bez zbytočného odkladu písomne informuje 

príslušný orgán činný v trestnom konaní; na vykonanie mediácie je potrebný písomný súhlas 

predsedu senátu alebo samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora. 

 
(3) Pri výkone probácie a mediácie je probačný a mediačný úradník oprávnený získavať 

informácie a poznatky o osobe obvineného a stanoviská poškodeného, ktoré sú významné pre 

rozhodnutie súdu alebo prokurátora. 

 
(4) Orgány činné v trestnom konaní3) informujú probačného a mediačného úradníka o 

prípadoch, ktoré sú vhodné na vykonanie mediácie, a najmä v konaní proti mladistvým 

postupujú tak, aby sa mediácia mohla využiť od vznesenia obvinenia. 

 (5) Probačný a mediačný úradník vykonáva ochranný dohľad podľa osobitného zákona.4) 

 (6) Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník pôsobiaci na tom súde, v ktorého obvode 

má pobyt obvinený alebo odsúdený, ktorému bol uložený probačný dohľad. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550#f2958818
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 § 4 

 Súčinnosť probačného a mediačného úradníka so štátnymi orgánmi  

a s ďalšími inštitúciami 

 

(1) Ak je to účelné, probačný a mediačný úradník pri výkone probácie a mediácie postupuje 

v súčinnosti s orgánmi sociálneho zabezpečenia, so školami a školskými zariadeniami, 

zdravotníckymi zariadeniami, s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, so 

záujmovými združeniami občanov, s nadáciami a ďalšími inštitúciami, ktoré poskytujú 

všeobecne prospešné služby. 

 

(2) V súvislosti s výkonom probácie a mediácie je probačný a mediačný úradník oprávnený 

obracať sa na štátne orgány, obce, iné právnické osoby a fyzické osoby so žiadosťou o 

poskytnutie potrebných údajov. Tieto osoby sú povinné bez zbytočného odkladu žiadosti 

probačného a mediačného úradníka vyhovieť. Probačný a mediačný úradník má na účely 

poskytovania súčinnosti od Policajného zboru postavenie osoby poverenej výkonom 

rozhodnutia súdu.4a) 

 
(3) Ak odmietne štátny orgán, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba bezdôvodne 

vyhovieť dožiadaniu podľa odseku 2, predloží probačný a mediačný úradník vec príslušnému 

orgánu činnému v trestnom konaní na ďalšie konanie. 

 

(4) Ak je vedené trestné konanie proti obvinenému vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia 

slobody alebo ak je vo väzbe, alebo vo výkone trestu odňatia slobody spolupáchateľ alebo 

poškodený, postupuje probačný a mediačný úradník pri výkone svojej pôsobnosti v súčinnosti 

so Zborom väzenskej a justičnej stráže a s príslušným orgánom činným v trestnom konaní; ak 

je taká osoba v kolúznej väzbe, na uskutočnenie návštevy je potrebný písomný súhlas 

príslušného orgánu činného v trestnom konaní. 

 § 5 

 Predpoklady na výkon funkcie probačného a mediačného úradníka 

 (1) Za probačného a mediačného úradníka môže byť vymenovaný občan Slovenskej 

republiky, ktorý 

 a) spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,5) 

 
b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovaním magisterského právnického, 

učiteľského, teologického alebo iného spoločenskovedného študijného programu alebo má 

uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. 

 (2) Probačný a mediačný úradník je povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave. Spôsob a 

formy odbornej prípravy a kvalifikačnej skúšky ustanoví osobitný predpis.6) 

 § 6 

 Práva a povinnosti probačného a mediačného úradníka 

 (1) Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný dodržiavať povinnosti 

podľa osobitného predpisu.7) 

 
(2) Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa pokynmi 

predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora; tieto pokyny nemôžu 

smerovať k spôsobu a výsledku vykonávanej mediácie. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-550#f4307786
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(3) Probačný a mediačný úradník je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa metodickými 

usmerneniami podľa § 1 ods. 4 a 5; tieto usmernenia nemôžu smerovať k spôsobu a výsledku 

vykonávanej mediácie a nemôžu byť v rozpore s pokynmi predsedu senátu, samosudcu a v 

prípravnom konaní prokurátora. 

 
(4) Probačný a mediačný úradník musí rešpektovať a chrániť ľudské práva a slobody, 

dôstojnosť človeka a zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k zmareniu účelu trestného 

konania alebo ktoré by vzbudzovalo pochybnosti o jeho nestrannosti. 

 (5) Pri nedodržaní povinností podľa odsekov 1 až 4 môže predseda senátu alebo samosudca a 

v prípravnom konaní prokurátor vec probačnému a mediačnému úradníkovi odňať. 

 
(6) Probačný a mediačný úradník je oprávnený zisťovať stanovisko strán trestného konania k 

podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, zmieru, uloženiu trestu nespojeného s trestom 

odňatia slobody a k iným úkonom vykonávaným pri probácii a mediácii. 

 
(7) Ak poruší obvinený, nad ktorým vykonáva dohľad probačný a mediačný úradník, 

podmienky obmedzení alebo povinností, informuje o tom probačný a mediačný úradník 

predsedu senátu alebo samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora. 

 
(8) Probačný a mediačný úradník má právo pri výkone svojej činnosti nahliadať do trestných 

spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, prípadne kópie; týmto nie sú dotknuté ustanovenia 

osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.8) 

 § 7 

 Mlčanlivosť 

 
(1) Probačný a mediačný úradník je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného 

predpisu;9) povinnosti mlčanlivosti sa nemôže dovolávať vo vzťahu k orgánom činným v 

trestnom konaní3) alebo súdu. 

 

(2) Probačného a mediačného úradníka nemožno v súvislosti s vykonanou mediačnou 

činnosťou vyslúchať ku skutkovým okolnostiam, o ktorých sa dozvedel pri sprostredkovaní 

riešenia sporu alebo v súvislosti s ním a ktoré sa neprejavili v dohode uzavretej medzi 

obvineným a poškodeným. Tým nie je dotknutá povinnosť prekaziť trestný čin alebo oznámiť 

spáchanie trestného činu.10) 

 
 

 Čl. IV 

 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004. 

 
 

  

Rudolf Schuster v. r. 

 Pavol Hrušovský v. r. 

 
Mikuláš Dzurinda v. r. 

 

 

 Poznámky pod čiarou 
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1) § 9 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 1a) § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 2) § 330 až 362 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. 

 3) § 10 ods. 1 Trestného poriadku. 

 4) § 454 až 460 Trestného poriadku. 

 
4a) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 

znení neskorších predpisov. 

 5) § 14 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 6) Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch. 

 7) § 53 zákona č. 312/2001 Z. z. 

 
8) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. 

 9) § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z. 

 10) § 340 a 341 Trestného zákona. 
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