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ROZHODOVANIE SÚDOV O TRESTNÝCH ČINOCH SEXUÁLNEHO
NÁSILIA V ROKOCH 2018 AŽ 2021
Tento komentár sa zameriava na trestné činy sexuálneho násilia, ktoré patria do skupiny
trestných činov proti ľudskej dôstojnosti upravených zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“). Na účely tohto komentára takýmito trestnými
činmi sú; znásilnenie (§ 199 TZ), trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ), trestný čin
sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ), trestný čin sexuálneho zneužívania prostredníctvom
elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) a trestný čin sexuálneho zneužívania dieťaťa
mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití (§
201b TZ).
Účelom komentára je poskytnúť prehľad o hlavných aspektoch trestných činov sexuálneho
násilia, a to o počte odsúdených v priebehu rokov 2018 až 2021, ako aj o priemernej dĺžke
konania. Komentár poskytuje prehľad o štruktúre a pohlaví páchateľov týchto trestných činov,
uložených trestoch a ich výške, o druhoch uložených ochranných opatrení a recidíve
páchateľa. Komentár sa sústreďuje aj na obete, respektíve poškodených, a to z hľadiska ich
počtu, pohlavia a vzťahu k odsúdenému.
Analýzou uvedených ukazovateľov možno dospieť k viacerým zisteniam:
1. V období rokov 2018 až 2021 bolo z trestných činov sexuálneho násilia odsúdených 1 305
osôb. Predstavuje to 1,2 % z celkového počtu odsúdení. Priemerná dĺžka súdneho konania
predstavovala 9 mesiacov. Spomedzi všetkých trestných činov sexuálneho násilia až 73,6 %
odsúdených bolo za trestný čin sexuálneho zneužívania (§201 TZ).
3. Regiónom s najväčším počtom odsúdených osôb za trestné činy sexuálneho násilia
v období rokov 2018 až 2021 bol obvod Krajského súdu v Prešove, nasledovaný obvodom
Krajského súdu v Košiciach. Najmenej odsúdených bolo zaznamenaných v obvode Krajského
súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave. Počty odsúdených zo sexuálnych trestných
činov v sledovanom období v každom regióne medziročne klesali.
4. Páchateľmi trestných činov sexuálneho násilia boli v 98,2 % prípadov muži. Veková
štruktúra páchateľov sa pri rôznych trestných činoch sexuálneho násilia líši. Pri trestnom čine
znásilnenia (§ 199 TZ), sexuálneho násilia (§ 200 TZ) a sexuálneho zneužívania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) tvorila najpočetnejšiu vekovú
kategóriu skupina odsúdených od 36 do 50 rokov. Za trestný čin sexuálneho zneužívania (§
201 TZ) bolo najviac odsúdených vo vekovej kategórii od 18 do 25 rokov.
5. Pri trestných činoch znásilnenia (§199 TZ) a sexuálneho násilia (§200 TZ) prevažovali
nepodmienečné tresty odňatia slobody. Za trestný čin znásilnenia (§ 199 TZ) bol v období
rokov 2018 až 2021 nepodmienečný trest odňatia slobody uložený v 74,5 % prípadov.
Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu pritom predstavovala 84 mesiacov (t. j. takmer 7
rokov). Za trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ) bol nepodmienečný trest odňatia slobody
uložený v 69,1 % prípadov. Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 81
mesiacov, teda o tri mesiace menej ako v prípade trestného činu znásilnenia.
6. Naopak, pri trestných činoch sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako 15 rokov
(§201, §201a a §201b TZ) prevažovali podmienečné tresty odňatia slobody. Slovenské súdy
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uložili v sledovanom období najviac podmienečných trestov za trestný čin sexuálneho
zneužívania (§201 TZ) – až 83,4 % trestov udelených za tento trestný čin bolo podmienečného
charakteru. Vysvetlením veľkého podielu podmienečného odkladu výkonu trestu pri týchto
trestných činoch je predovšetkým vysoké zastúpenie páchateľov vo vekových kategóriách do
18 rokov a 18 až 25 rokov – spoločne predstavujú takmer 80 % páchateľov. U páchateľov do
18 rokov platí, že trest má u mladistvých v zmysle § 97 ods. 1 Trestného zákona plniť najmä
výchovnú funkciu a podľa §117 ods. 2 Trestného zákona: „nepodmienečný trest odňatia
slobody môže súd mladistvému uložiť len za podmienky, že by vzhľadom na okolnosti prípadu,
osobu mladistvého alebo vzhľadom na predtým uložené opatrenia uloženie iného trestu zjavne
neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu podľa tohto zákona.“ Do kategórie 18 až 25 rokov potom
patria aj osoby blízke veku mladistvých, čo trestný zákon považuje za poľahčujúcu okolnosť
s vplyvom na uložený trest. Vzhľadom na koncepciu trestného činu sexuálneho zneužívania
nie je vylúčené, že súdy pri rozhodovaní o treste v súlade s § 49 a nasl. Trestného zákona
vzhľadom na osobu páchateľa, prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu
zohľadňujú tiež existujúci citový vzťah medzi poškodenou osobou a páchateľom, čo môže
viesť k uprednostneniu podmienečného odkladu výkonu trestu. Na druhej strane, nemožno
opomenúť, že deti sú najviac zraniteľnou skupinou voči sexuálnej viktimizácii, pre ktorú je
príznačné jednoduchšie ovplyvňovanie, spochybňovanie dôveryhodnosti či zložité zbieranie
dôkazov.
7. V prípade recidivistov trestných činov sexuálneho násilia vo väčšine prípadov súdy ukladali
nepodmienečné tresty odňatia slobody. Ak odsúdenou osobou za trestný čin znásilnenia (§199
TZ) bol recidivista, až v 98,4 % prípadov bol uložený nepodmienečný trest. Ak odsúdenou
osobou za trestný čin sexuálneho násilia (§200) bol recidivista, až v 98,3 % prípadov bol
uložený nepodmienečný trest. V prípade trestného činu sexuálneho zneužívania (§201 TZ), to
bolo v 53,4 % prípadov a trestného činu sexuálneho zneužívania prostredníctvom
elektronickej komunikačnej služby (§ 201a) v 71,4 % prípadov. Pri trestnom čine sexuálneho
zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na sexuálnych aktivitách (§ 201b
TZ) ani v jednom prípade nešlo o recidivistu.
8. Ochranné opatrenie bolo odsúdeným osobám uložené v 210 prípadoch. Z toho k uloženiu
ústavného sexuologického liečenia došlo v 36,2 % prípadov a k ambulantnému v 21,9 %
prípadov. V 31 % prípadov bolo odsúdenému uložené protialkoholické liečenie. V 774
prípadoch nebolo uložené žiadne ochranné opatrenie.
9. Približne každá piata z odsúdených osôb bola v prípravnom konaní stíhaná väzobne.
Najviac väzobne stíhaných osôb bolo za trestný čin znásilnenia (§199TZ). Pri tomto trestnom
čine bola osoba v prípravnom konaní vo väzbe v dvoch tretinách prípadov. V konaní pred
súdom bolo celkovo väzobne stíhaných 21,7 % odsúdených. Pri trestnom čine znásilnenia (§
199TZ) išlo až o 63,4 % zo všetkých odsúdených pre tento trestný čin.
10. Trestnými činmi sexuálneho násilia bolo v období rokov 2018 až 2021 poškodených 1 405
osôb. Ženy a dievčatá predstavovali viac ako 87 % obetí. Vzťah medzi odsúdeným a obeťou
resp. poškodeným týmito trestnými činmi bol identifikovaný v 12,6 % prípadov.
Vysvetlenia, ako aj podrobnejšie analýzy týchto zistení je možné nájsť nižšie v tomto
komentári.
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TAB. 1: Paragrafové znenie trestných činov sexuálneho násilia v zmysle Trestného zákona
Trestný čin (§ Trestného zákona)

Paragrafové znenie podľa trestného zákona

§199 Znásilnenie

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k
súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím
slobody na päť rokov až desať rokov.

§200 Sexuálne násilie

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k
orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám
alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím
slobody na päť rokov až desať rokov.

§201 Sexuálne zneužívanie

(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto
takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím
slobody na tri roky až desať rokov.

§201a

(1) Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne
dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle
spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin
výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa
odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§201b

(1) Kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania
sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo
sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo
zúčastňovať, alebo kto umožní také jeho zneužitie, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.

V priebehu rokov 2018 až 2021 slovenské súdy rozhodli o 1 414 obvinených z trestných činov
sexuálneho násilia. Dĺžka súdneho konania od podania obžaloby alebo návrhu na schválenie
dohody o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“) po právoplatné
skončenie veci trvala v priemere 284 dní (približne 9 mesiacov).
Právoplatne odsúdených bolo celkovo 1 305 osôb, z čoho v 98,5 % prípadov bola odsúdená
osoba občanom Slovenskej republiky. Počet odsúdených za trestné činy sexuálneho násilia
predstavuje 1,2 % z celkového počtu odsúdených. V tejto skupine trestných činov boli prípady
vybavené najčastejšie odsúdením (92,3 %). Z toho dohoda o vine a treste bola uzavretá v 16,3
% prípadov. Oslobodzujúcim rozsudkom konanie skončilo pre 6,7 % obvinených.

3

GRAF 1: Počet odsúdených z trestných činov sexuálneho násilia za roky 2018 až 2021
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Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Najviac osôb (999) bolo odsúdených za trestný čin sexuálneho zneužívania (§ 201TZ).
Nasledoval trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ) so 165 odsúdenými osobami a trestný
čin znásilnenia (§199 TZ), kde bolo odsúdených 153 osôb. Menej vyskytujúcimi sa sexuálnymi
trestnými činmi sú trestné činy sexuálneho zneužívania prostredníctvom elektronickej
komunikačnej služby (§ 201a TZ), kde bolo odsúdených 29 osôb a trestný čin sexuálneho
zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na sexuálnych aktivitách (§201b
TZ) s 12 odsúdenými.
Muži tvorili až 98,2 % všetkých odsúdených za trestné činy sexuálneho násilia. Je podstatné
poznamenať, že podľa aktuálneho znenia trestného zákona možno znásilniť (§199 TZ) len
ženu a páchateľom trestného činu znásilnenia môže byť len muž. Skutková podstata
znásilnenia predpokladá konanie spočívajúce výlučne v súloži, pod ktorou sa v zmysle
judikatúry rozumie spojenie ženských a mužských pohlavných orgánov. Nie je však vylúčené,
aby bola za trestný čin znásilnenia odsúdená žena formou spolupáchateľstva. Počas
sledovaného obdobia bol zaznamenaný jeden prípad, kedy odsúdenou za znásilnenie formou
spolupáchateľstva (§ 199 TZ) bola žena.
TAB. 2: Počet odsúdených za trestné činy sexuálneho násilia podľa pohlavia 1
Pohlavie

NTZ - 199

NTZ - 200

NTZ - 201

NTZ - 201a

NTZ - 201b

Muž

152

164

977

29

12

V kategórii odsúdených osôb sú zahrnuté konania, ktoré skončili odsúdením, upustením od potrestania (okrem
schválením dohody podľa § 334 Tr. por.), schválením dohody podľa § 334 Tr. por. a upustením podľa § 44 Tr. zák.
(upustením od súhrnného a ďalšieho trestu).
1

4

Žena

1

1

22

0

0

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Priemerný vek odsúdeného v čase podania obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o
vine a treste bol 27 rokov. Z hľadiska vekovej štruktúry najpočetnejšiu skupinu odsúdených za
trestné činy sexuálneho násilia tvorili osoby od 18 do 25 rokov (39,2 %). Nasledovali odsúdené
osoby vo veku 18 a menej rokov (28,5 %), osoby od 26 do 35 rokov tvorili 12,6 % a osoby od
36 do 50 rokov 12,5 %. Najmenší podiel tvorili odsúdení vo veku 51 až 60 rokov (4,4 %) a
skupina nad 60 rokov (2,8 %).
Veková štruktúra sa pri rôznych trestných činoch sexuálneho násilia líši. Pri trestnom čine
znásilnenia (§199 TZ), sexuálneho násilia (§200 TZ) a sexuálneho zneužívania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) tvorila najpočetnejšiu vekovú
kategóriu skupina odsúdených od 36 do 50 rokov (29 % - §199 TZ, 27 % - §200 TZ, 45 % §201a TZ). Za trestný čin sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ) bolo najviac odsúdených vo
veku od 18 do 25 rokov (44 %). Za trestný čin sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako
pätnásť rokov pri účasti na sexuálnych aktivitách (§ 201b TZ) najpočetnejšiu skupinu
odsúdených tvorili páchatelia od 18 do 25 rokov a páchatelia od 51 do 60 rokov (obe kategórie
mali podiel na odsúdených 25 %) (TAB. 2)
Čo sa týka súvislosti medzi vekom páchateľov trestných činov a druhom trestnej činnosti,
kriminálne správanie ovplyvňuje osobnostná zrelosť a tiež špecifické vplyvy sociálneho
prostredia. Tie na vývoj osobnosti pôsobia v jednotlivých vývinových štádiách odlišne.
Pre mladý dospelý vek (18-35 rokov) 2 je typická práve mravnostná (trestné činy sexuálneho
násilia), násilná a drogová kriminalita. Táto skutočnosť je zdôvodňovaná tým, že v tomto veku
vrcholí nielen fyzická, ale aj sexuálna aktivita. 3 Môže to byť jedným z vysvetlení, prečo
najväčšou skupinou páchajúcou trestné činy sexuálneho násilia je veková kategória od 18 do
35 rokov.
Druhé možné vysvetlenie ponúka celková štruktúra kriminality dospelých z hľadiska veku,
v ktorej dominantné postavenie (viac ako 50 %) patrí mladým dospelým. Tento jav teda
koreluje s dátami týkajúcimi sa špecificky činov sexuálneho násilia. O niečo menší podiel tvoria
osoby vo veku 36 až 45 rokov. So zvyšujúcim sa vekom postupne klesá podiel na kriminalite.
Skupina seniorov (nad 60 rokov) sa na celkovej kriminalite podieľa minimálne.
Najväčšie zastúpenie páchateľov trestného činu sexuálneho zneužívania prostredníctvom
elektronickej komunikačnej služby (§201a TZ) má veková kategória od 36 do 50 rokov. To je
výrazne vyššia veková kategória, ako je vekový priemer odsúdených za trestné činy
sexuálneho násilia celkovo (18 - 25 rokov). Jedným z možných vysvetlení je, že páchatelia
tohto typu sexuálneho trestného činu sa často vyznačujú niekoľkými sociálno-psychologickými
nedostatkami, akými sú napríklad nízke sebavedomie, problematické budovanie vzťahov, či
pocit nedostatočnosti, osamelosti a poníženia, čo vytvára komplikácie pri nadväzovaní

Kriminológia z hľadiska veku rozlišuje nasledujúce vekové kategórie: dieťa (od 0 do 15 rokov): predškolský vek
(od 0 do 6, resp. 7 rokov), mladší školský vek (do 10 rokov), starší školský vek (od 10 do 15 rokov), mladistvý (od
15 do 18 rokov), dospelý (od 18 rokov): mladý dospelý vek (od 18 do 35 rokov), stredný dospelý vek (od 36 do 45
rokov), starší dospelý vek (od 46 do 60 rokov), seniorský vek (nad 60 rokov).
3 POLÁK, P. TITTLOVÁ, M. Kompendium Kriminológie, s. 27
2

5

medziľudských vzťahov.4 Jedným z následkov je vyhľadávanie kontaktu cez online platformy
práve s mladistvými, pretože tí páchateľov nezastrašujú do rovnakej miery ako interakcie
s dospelými v reálnom svete.
TAB. 3: Percentuálny podiel odsúdených za trestné činy sexuálneho násilia podľa vekovej
kategórie
Vekové kategórie

NTZ - 199

NTZ - 200

NTZ - 201

NTZ - 201a

NTZ - 201b

do 18 rokov

8%

16%

34%

0%

8%

od 18 do 25 rokov

25%

22%

44%

10%

25%

od 26 do 35 rokov

22%

23%

10%

34%

8%

od 36 do 50 rokov

29%

27%

8%

45%

17%

od 51 do 60 rokov

12%

6%

3%

10%

25%

nad 60 rokov

3%

6%

2%

0%

17%

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Regiónom s najväčším počtom odsúdených osôb za trestné činy sexuálneho násilia je obvod
Krajského súdu v Prešove (323 odsúdených), nasledovaný obvodom Krajského súdu v
Košiciach (309 odsúdených). Najmenej odsúdených bolo zaznamenaných v obvode Krajského
súdu v Trnave (93 odsúdených) a Krajského súdu v Bratislave (60 odsúdených). Počty
odsúdených zo sexuálnych trestných činov v každom regióne v ostatnom období medziročne
klesali. Tento jav sa dá vysvetliť poklesom celkového počtu všetkých odsúdení v danom
časovom období.
GRAF 2: Počet odsúdených osôb za trestné činy sexuálneho násilia podľa obvodov krajských
súdov
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Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
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Za trestný čin znásilnenia (§199 TZ) bolo v období rokov 2018 až 2021 odsúdených 153 osôb.
Nepodmienečný trest odňatia slobody (ďalej len „NEPO“) bol uložený 114-krát (v 74,5 %
prípadov). V prípade, že odsúdenou osobou bol recidivista5, v 98,4 % prípadov bol uložený
nepodmienečný trest. Za trestný čin znásilnenia možno páchateľovi v rámci základnej trestnej
sadzby uložiť trest odňatia slobody na 5 až 10 rokov. Priemerná dĺžka nepodmienečného
trestu predstavovala 84 mesiacov (7 rokov). Súdy priemerne za tento trestný čin ukladali
v rokoch 2018 až 2021 tresty uprostred ustanovenej trestnej sadzby. Mediánová dĺžka
nepodmienečného trestu predstavovala 81 mesiacov. Podmienečný trest odňatia slobody
(ďalej len „PO“) bol uložený 38-krát a priemerná dĺžka trestu v prípade, ak by sa odsúdený
v skúšobnej dobe neosvedčil, predstavovala 33 mesiacov (t. j. takmer 3 roky).
Za trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ) bolo odsúdených 165 osôb. Nepodmienečný trest
odňatia slobody bol uložený 114-krát (v 69,1 % prípadov). V prípade, že odsúdenou osobou
bol recidivista, v 98,3 % prípadov bol uložený nepodmienečný trest. Rovnako ako pri trestnom
čine znásilnenia, za trestný čin sexuálneho násilia možno v rámci základnej trestnej sadzby
uložiť trest odňatia slobody na 5 až 10 rokov. Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu
predstavovala 81 mesiacov, teda o tri mesiace menej ako v prípade trestného činu
znásilnenia. Súdy podobne ako pri trestnom čine znásilnenia priemerne ukladali v rokoch 2018
až 2021 tresty uprostred ustanovenej trestnej sadzby. Mediánová dĺžka nepodmienečného
trestu predstavovala 72 mesiacov (6 rokov). Podmienečný trest odňatia slobody bol uložený
48-krát a priemerná dĺžka trestu predstavovala 30 mesiacov, čo je tiež o tri mesiace menej ako
v prípade znásilnenia.
Za trestný čin sexuálneho zneužívania (§ 201TZ) bolo odsúdených 999 osôb. Nepodmienečný
trest odňatia slobody bol uložený 166-krát (v 16,6 % prípadov). V prípade, že odsúdenou
osobou bol recidivista, v 53,4 % prípadov bol uložený nepodmienečný trest. Súd môže v rámci
základnej trestnej sadzby uložiť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Priemerná dĺžka
nepodmienečného trestu predstavovala 56 mesiacov (t. j. viac než 4 a pol roka). Súdy ukladali
tresty bližšie k dolnej hranici trestnej sadzby. Mediánová dĺžka nepodmienečného trestu
predstavovala 48 mesiacov (4 roky). Podmienečný trest odňatia slobody bol uložený 812-krát
a priemerná dĺžka trestu predstavovala 24,5 mesiaca (t. j. približne 2 roky).
Jedným z možných vysvetlení veľkého podielu podmienečných trestov za trestný čin
sexuálneho zneužívania (§201 TZ) je fakt, že najväčšie zastúpenie na páchaní tohto trestného
činu má veková kategória od 18 do 25 rokov. Do tejto kategórie patria aj osoby blízke veku
mladistvým, 6 pričom trestný zákon považuje spáchanie trestného činu touto kategóriou
páchateľov za poľahčujúcu okolnosť.7 Zo všetkých trestných činov sexuálneho zneužívania

5

Recidívou sa rozumie prípad, ak ten istý páchateľ znovu spácha trestný čin po tom, ako ho súd právoplatne
odsúdil za iný predchádzajúci trestný čin.
6 ust. § 127 ods. 2 Trestného zákona: „Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila
osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.“
7 ust. § 36 písm. d) Trestného zákona: „Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ spáchal trestný čin vo veku
blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú
alebo vôľovú spôsobilosť.“
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touto vekovou skupinou bol vo viac ako v 86 % prípadov udelený podmienečný trest (t. j. v 373
prípadoch). Nepodmienečný trest bol udelený len v 13,7 % prípadov (t. j. v 59 prípadoch).
Ďalším vysvetlením je, že druhou najpočetnejšou skupinou pri páchaní trestného činu
sexuálneho zneužívania (§201 TZ) je skupina do 18 rokov, čiže skupina mladistvých. Táto
veková kategória má vyše tretinový podiel na páchaní trestného činu sexuálneho zneužívania
(TAB 2). Pri tejto skupine bol vo viac ako 97 % prípadov udelený podmienečný trest (t. j. v 318
prípadoch). Mladistvým sa v trestnom zákone venuje osobitná pozornosť. Trest plní
u mladistvých v zmysle § 97 ods. 1 Trestného zákona najmä výchovnú funkciu. Odrazom je
aj §117 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého „nepodmienečný trest odňatia slobody môže
súd mladistvému uložiť len za podmienky, že by vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu
mladistvého alebo vzhľadom na predtým uložené opatrenia uloženie iného trestu zjavne
neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu podľa tohto zákona“. Táto skutočnosť má vplyv na
ukladanie nepodmienečných trestov u mladistvých.
Z tabuľky (TAB. 3.) si možno všimnúť, že pomer uložených nepodmienečných trestov za
trestný čin sexuálneho zneužívania (§201 TZ) priamo úmerne stúpa s vekom páchateľov. To
znamená, že čím je vek páchateľa nižší, tým viac majú súdy tendenciu ukladať podmienečné
tresty. Páchateľom do 18 rokov bol až v 97,2 % prípadov uložený podmienečný trest. Kategórii
páchateľov od 18 do 25 rokov bol uložený podmienečný trest v 86,3 % prípadov. Ak bol
páchateľ vo veku od 26 do 35 rokov v 62,8 % prípadov bol uložený podmienečný trest.
Páchateľom vo veku od 36 do 50 rokov bol uložený podmienečný trest v 54,7 % prípadov.
V prípade, že bol páchateľ vo veku od 51 do 60 rokov, podmienečný trest bol uložený v
menšine prípadov, t. j. v 39,3 % prípadov. V kategórii páchateľov vo veku od 60 rokov vyššie
možno vidieť zvýšenie podielu uložených podmienečných trestov v porovnaní
s predchádzajúcou kategóriou, t. j. 45,5 % prípadov. Trestný zákon, podobne ako v prípade
osôb blízkych veku mladistvých, považuje spáchanie trestného činu osobou staršieho veku za
poľahčujúcu okolnosť.
Skutková podstata trestného činu sexuálneho zneužívania nie je tak prísne koncipovaná ako
pri trestnom čine znásilnenia. Kým znásilnenie si vyžaduje donútenie a použitie násilia alebo
hrozbu bezprostredného násilia, skutkovú podstatu trestného činu sexuálneho zneužívania
možno naplniť, aj keď tieto znaky absentovali za predpokladu, že obeťou je osoba mladšia ako
15 rokov. To znamená, že k sexuálnemu zneužívaniu dôjde aj v prípade, ak s takýmto
konaním osoba mladšia ako 15 rokov súhlasila. Nie je pritom vylúčené že poškodená osoba
mala k páchateľovi citový vzťah. A to aj vzhľadom k tomu, že najväčšou skupinou páchateľov
trestného činu sexuálneho zneužívania sú páchatelia od 18 do 25 rokov, a teda u niektorých
možno predpokladať intímny vzťah k obeti.
Posledným možným vysvetlením je špecifickosť trestného činu sexuálneho zneužívania.
Obeťou je vždy dieťa a jeho nízky vek môže byť často zneužitý na spochybnenie
dôveryhodnosti jeho výpovede. Deti sú tak najviac zraniteľnou skupinou voči sexuálnej
viktimizácii. 8 Tento trestný čin sa zároveň vyznačuje nedostatkom forenzných dôkazov –
dokonca aj v prípadoch, kde došlo k penetrácii, teda v prípadoch, kde by trestná sadzba mala
byť najvyššia, nemusia byť prítomné potrebné medicínske dôkazy najmä kvôli pružnosti tkanív
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a rýchlemu hojeniu rán.9 Spochybňovanie dôveryhodnosti poškodeného a zložité zbieranie
dôkazov sa často stáva jadrom výpovede obvineného, čo môže znamenať miernejší trest pre
páchateľa.
TAB. 4: Počet a percentuálny podiel uložených nepodmienečných a podmienečných trestov
odňatia slobody za trestný čin sexuálneho zneužívania (§201 TZ)
NTZ - 201

NEPO

NEPO %

PO

PO %

do 18 rokov

9

2,8%

318

97,2%

od 18 do 25 rokov

59

13,7%

373

86,3%

od 26 do 35 rokov

35

37,2%

59

62,8%

od 36 do 50 rokov

34

45,3%

41

54,7%

od 51 do 60 rokov

17

60,7%

11

39,3%

nad 60 rokov

12

54,5%

10

45,5%
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Za trestný čin sexuálneho zneužívania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§
201a TZ) došlo k odsúdeniu 29 osôb. Nepodmienečný trest odňatia slobody bol uložený 12krát (v 41 % prípadov). V prípade, že odsúdenou osobou bol recidivista, v 71,4 % prípadov bol
uložený nepodmienečný trest. Súd uloží páchateľovi tohto trestného činu trest odňatia slobody
na 6 mesiacov až 3 roky. Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 53
mesiacov (takmer 4 a pol roka), čo je viac než ustanovená základná trestná sadzba. To
znamená, že trestná sadzba bola zvýšená, k čomu môže dôjsť z viacerých dôvodov. Ide
napríklad o prípady, ak páchateľovi bola pripísaná priťažujúca okolnosť, trestný čin bol
spáchaný závažnejším spôsobom konania, v dôsledku recidívy alebo súbehu trestných činov.
Mediánová dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 42 mesiacov (3 a pol roka).
Podmienečný trest odňatia slobody bol za tento trestný čin uložený 17-krát a priemerná dĺžka
trestu predstavovala 14,8 mesiacov, t. j. niečo vyše jedného roka.
Za trestný čin sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na
sexuálnych aktivitách (§ 201b TZ) došlo k odsúdeniu 12 osôb. Páchateľovi tohto trestného
činu trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.
Nepodmienečný trest odňatia slobody bol za tento trestný čin uložený dvakrát (v 16,7 %
prípadov). Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 156 mesiacov (13 rokov).
V oboch prípadoch došlo k zvýšeniu trestnej sadzby z dôvodu, že trestný čin bol spáchaný
v súbehu s trestným činom sexuálneho zneužívania (§201 TZ) a zároveň páchateľ týmto
trestným činom bezprostredne ohrozil život dieťaťa (§201 ods. 3 písm. b) TZ). V tomto prípade
trestný zákon umožňuje páchateľovi uložiť trest na 12 až 15 rokov. Ani v jednom prípade nešlo
o recidivistu. Mediánova dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 156 mesiacov.
Podmienečný trest odňatia slobody bol uložený 8-krát a priemerná dĺžka trestu v prípade
neosvedčenia sa v skúšobnej dobe predstavovala 12 mesiacov.
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GRAF 3: Počet uložených nepodmienečných a podmienečných trestov odňatia slobody za
trestné činy sexuálneho násilia
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Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

TAB. 5: Počet uložených nepodmienečných a podmienečných trestov odňatia slobody s ich
priemernou dĺžkou za trestné činy sexuálneho násilia
Paragraf TZ

NEPO (počet)

Priemer Dĺžka
NEPO (v
mesiacoch)

PO (počet)

Priemer Dĺžka
NEPO v prípade
PO trestu (v
mesiacoch)10

Mediánova
dĺžka NEPO
trestu (v
mesiacoch)

NTZ - 199

114

84

38

33

81

NTZ - 200

114

81

48

30

72

NTZ - 201

166

56

812

24

48

NTZ - 201a

12

53

17

15

42

NTZ - 201b

2

156

8

12

156
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

V právnom poriadku Slovenskej republiky existuje dualizmus trestnoprávnych sankcií, čo
znamená, že súd môže uložiť nielen trest, ale aj ochranné opatrenie. Tresty aj ochranné
opatrenia sú rovnocenné sankčné opatrenia. V súlade s ust. § 31 Trestného zákona:
„Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby,
ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými
činmi alebo činmi inak trestnými.“ Ochranné opatrenia sú právnym následkom trestného činu

Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu odňatia slobody v prípade, ak by sa odsúdený v skúšobnej dobe pri
povolení podmienečného odkladu výkonu trestu neosvedčil. Súd môže za splnenia podmienok ustanovených
zákonom podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky resp. tri roky, ak páchateľovi
zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe (§50 ods. 1 TZ a §51 ods. 1 TZ).
10
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a činu inak trestného. To znamená, že ich možno uložiť trestne zodpovedným páchateľom, ale
aj osobe, ktorá nie je trestne zodpovedná. Účelom ochranných opatrení je ochrana spoločnosti
pred páchateľmi trestných činov a činov inak trestných, ale aj pred nebezpečnými predmetmi,
ktoré majú určitý vzťah k trestnému činu a činu inak trestnému.
Ochranné opatrenie môže byť uložené samostatne, ako jediný možný prostriedok ochrany
spoločností a môže byť uložené namiesto trestu, alebo môže byť uložené popri/súčasne
s trestom. Ochranné opatrenie bolo odsúdeným osobám uložené v 210 prípadoch. Z toho
k uloženiu ústavného sexuologického liečenia došlo v 36,2 % prípadov a k ambulantnému
v 21,9 % prípadov. V 31 % prípadov bolo odsúdenému uložené protialkoholické liečenie.
V 774 prípadoch nebolo uložené žiadne ochranné opatrenie.11
Približne každá piata z odsúdených osôb bola v prípravnom konaní stíhaná väzobne. Pri
trestnom čine znásilnenia (§ 199 TZ) bola osoba v prípravnom konaní vo väzbe v dvoch
tretinách prípadov, pri sexuálnom násilí (§ 200 TZ) bolo vo väzbe 58,2 % osôb, pri sexuálnom
zneužívaní (§ 201 TZ) 9,6 % osôb, pri zneužívaní prostredníctvom elektronickej komunikácie
(§201 TZ) 48,3 % osôb a pri zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na
sexuálnych aktivitách (§201b TZ) 8,3 % osôb.
V konaní pred súdom bolo väzobne stíhaných 21,7 % odsúdených. Pri trestnom čine
znásilnenia (§ 199 TZ) išlo o 63,4 % zo všetkých odsúdených, pri sexuálnom násilí (§ 200 TZ)
57 %, pri sexuálnom zneužívaní (§201 TZ) 11,2 %, pri zneužívaní prostredníctvom
elektronickej komunikácie (§201a TZ) 48,3 % a pri zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť
rokov pri účasti na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití (§201b TZ) 8,3 %.
Podľa údajov justičnej štatistiky, trestné činy sexuálneho násilia mali v období rokov 2018 až
2021 spolu 1 405 obetí/poškodených. Väčšinu tvorili ženy a dievčatá, ktoré predstavovali viac
ako 87 % obetí, pričom obete mužského pohlavia, teda muži a chlapci predstavovali viac ako
11 % obetí sexuálnych trestných činov.12
Vzťah medzi poškodeným a odsúdeným bol identifikovaný v 12,6 % prípadov; z toho najväčšie
zastúpenie v postavení poškodeného mali druh/družka odsúdenej osoby, a to v 2,8 %
prípadov. Podobne v 2,6 % prípadov bola obeť synom/dcérou/osvojencom odsúdeného. V
87,4 % nebol identifikovaný vzťah poškodeného k odsúdenému, teda poškodený nespadal ani
do jednej z kategórii nachádzajúcich sa v štatistickom liste.13
Je potrebné poznamenať, že sexuálne násilie sa nielen na Slovensku, ale i celosvetovo
vyznačuje vysokou mierou latencie, napriek jeho odhadovanému vysokému výskytu. Z toho
dôvodu môže byť percento výskytu trestných činov sexuálneho násilia v rámci domáceho

Predstavuje podiel zo všetkých odsúdených osôb za trestné činy sexuálneho násilia, ktorým bol uložený nejaký
druh ochranného liečenia. V prípade, že jednej odsúdenej osobe bolo uložených viac druhov ochranných opatrení,
osoba je započítaná pri každom ochrannom opatrení zvlášť.
12 Zvyšných 1,4 % obetí/poškodených tvorili právnické a fyzické osoby. Do tejto skupiny spadajú napríklad
poisťovne.
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Podľa metodiky trestného štatistického listu sa vzťahom
poškodeného k obžalovanému rozumie: manžel / manželka obžalovaného, druh /družka obžalovaného, syn / dcéra
/ osvojenec obžalovaného, otec / matka / osvojiteľ obžalovaného, brat / sestra obžalovaného, vnuk / vnučka
obžalovaného, bývalý manžel / bývalá manželka obžalovaného, bývalý druh / bývalá družka obžalovaného, rodič
spoločného dieťaťa obžalovaného, iná osoba v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna
z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú, osoba, ktorá iba žije v spoločnej domácnosti s obžalovaným,
osoba, ktorá iba žila v spoločnej domácnosti s obžalovaným.
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násilia, ale aj celkovo sexuálneho násilia vyššie. Vysokú latenciu tohto typu násilia konštatuje
aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky prostredníctvom správy o činnosti za rok 2020
a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. Okrem iného sa
zamerala aj na problematiku domáceho násilia (teda aj sexuálneho násilia páchaného v rámci
domácností a partnerských vzťahov). 14 Umelá latencia nahlasovania prípadov domáceho
a partnerského násilia, môže pôsobiť ako limitujúci faktor, ktorý výrazne deformuje štatistický
obraz celkovej kriminality sexuálneho násilia.15
Tento komentár pracuje len s dátami, ktoré má Analytické centrum k dispozícii. Ide o dáta
o konaniach, ktoré dosahujú intenzitu trestných činov, ktoré sa dostali do štádia trestného
konania pred súd a boli právoplatne skončené. Preto je potrebné zdôrazniť, že dáta v tomto
komentári majú určité limity. Kriminalita spojená s domácim, partnerským či sexuálnym násilím
je komplexná téma, ktorá si vyžaduje multidisciplinárny prístup na to, aby sme boli schopní
zistiť či potvrdiť všetky dôležité implikácie pre jej individuálne obete či spoločnosť ako takú. Zo
všetkých prípadov, ktoré sa stali, je len časť takých, kde sa obete niekomu zdôveria
a vyhľadajú zdravotnú, psycho-sociálnu alebo právnu pomoc. Ešte menší počet prípadov je
neskôr nahlásených orgánom činným v trestnom konaní a je v nich začaté trestné stíhanie.
V konečnom dôsledku to znamená, že mnohé z trestných činov nie sú do štatistík zahrnuté.
Vo všeobecnosti sa násilie páchané v domácnostiach vyznačuje latenciou a obavami z jeho
nahlásenia zo strany obetí. V spoločnosti však možno pozorovať stále väčšiu diskusiu o
sexuálnom a domácom násilí, ako aj vznik organizácií, ktoré sa sústredia na pomoc jeho
obetiam. Práve pre svoju špecifickú komplexnosť by mala byť prevencia sexuálneho, ako
prevažne rodovo podmieneného, násilia spoločným úsilím medzirezortnej spolupráce a jednou
z priorít nielen trestných, ale tiež sociálnych či vzdelávacích politík štátu.
Ministerstvo spravodlivosti SR aktuálne pripravuje novelu trestného zákona, ktorá má
potenciál zásadne ovplyvniť koncept trestných činov sexuálneho násilia. Chce tak reagovať
„na požiadavky odbornej verejnosti upraviť koncept trestných činov sexuálneho násilia, aby
postihovali sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej
osoby. Navrhovaná úprava je inšpirovaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Sexuálny styk by mal za každých okolností
prebiehať dobrovoľne. Súčasný koncept Trestného zákona vyžadujúci použitie priameho
násilia alebo hrozby bezprostredným násilím túto požiadavku nenapĺňa.“16
Spomínaná definícia sexuálneho násilia v Istanbulskom dohovore, ktorú plánuje ministerstvo
použiť ako zdroj inšpirácie, znie nasledovne; „Účasť na vaginálnom, análnom alebo orálnom
preniknutí sexuálneho charakteru akoukoľvek časťou tela alebo akýmkoľvek predmetom do tela
inej osoby bez jej súhlasu, účasť na iných činnostiach sexuálnej povahy bez súhlasu alebo
prinútenie inej osoby zapojiť sa do činov sexuálneho charakteru s treťou osobou bez súhlasu danej

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný akčný plán pre prevenciu a
elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 – návrh. [online] https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26779/1
15CEJP, M. Kriminologický výzkum. Praktická příručka., s. 63
16 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším
prísnejší. [online] https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/aktuality/?eid=3580
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osoby“. 17 Konečné znenie úpravy trestných činov sexuálneho násilia v trestnom zákone bude
výsledkom diskusii a nadchádzajúceho legislatívneho procesu.
Ďalšiu pozitívnu zmenu môže priniesť Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia
na ženách na roky 2022 – 2027. Je to záväzný strategický dokument vlády Slovenskej
republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia
viditeľnej zmeny v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Akčný plán má štyri
prioritné oblasti, ktoré sa zameriavajú na prevenciu násilia, ochranu žien zažívajúcich násilie
a ich detí, efektívne postihovania násilia a koordinovaný prístup založený na poznatkoch. Ciele
a úlohy majú prispieť k eliminácii násilia na ženách a deťoch.18

POZNÁMKY








Sledované údaje
o štatistické údaje z trestných štatistických listov, ktoré sú vyhotovované za všetky
právoplatne vybavené veci zapísané v súdnom registri T, Tk, Tv a Tš o každej
osobe samostatne v období rokov 2018 až 2021
o Obvinené/odsúdené osoby, ktoré popri vybraných trestných činoch (§ 199 TZ, §
200 TZ, § 201 TZ, § 201a TZ, §201b TZ) mohli spáchať aj ďalšie trestné činy, resp.
niektoré z ďalších sexuálnych trestných činov
Obvinená osoba
o všetky právoplatne vybavené veci týkajúce sa samostatných trestných činov
znásilnenia (§ 199 TZ), trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ), trestný čin
sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ), trestný čin sexuálneho zneužívania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) a trestný čin
sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na
sexuálnych aktivitách (§ 201b TZ)
Odsúdená osoba
o všetky právoplatne vybavené veci odsúdením týkajúce sa samostatných trestných
činov znásilnenia (§ 199 TZ), trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ), trestný čin
sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ), trestný čin sexuálneho zneužívania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) a trestný čin
sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na
sexuálnych aktivitách (§ 201b TZ)
o údaje o odsúdených osobách za jednotlivé trestné činy sa vykazujú vo vzťahu k
všetkých spáchaným trestným činom v danom konaní v danom období
o ak bola osoba v danom období odsúdená viackrát za rôzne trestné činy, osoba sa
bude vykazovať pri každom trestnom čine samostatne (teda duplicitne)
o odsúdená osoba sa nebude vykazovať podľa použitia ustanovenia o súhrnnom
treste, kde by bola zobrazená len pri najzávažnejšom trestnom čine, ale bude sa
počítať ako odsúdená za každý trestný čin
Trest

Rada Európy. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.
[online] https://www.refworld.org/docid/548165c94.html
18 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný akčný plán pre prevenciu a
elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 – návrh. [online] https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26779/1
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o

o

o

o




všetky prípady, kedy došlo k odsúdeniu osoby a uloženiu trestu za niektorý
z trestných činov znásilnenia (§ 199 TZ), trestný čin sexuálneho násilia (§ 200 TZ),
trestný čin sexuálneho zneužívania (§ 201 TZ), trestný čin sexuálneho zneužívania
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby (§ 201a TZ) a trestný čin
sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako pätnásť rokov pri účasti na
sexuálnych aktivitách (§ 201b TZ)
odsúdeným osobám, ktorým bol popri vybraných trestných činoch (§ 199) T.Z, §
200 TZ, § 201 TZ, § 201a TZ, §201b TZ) uložený trest mohli spáchať aj ďalšie
trestné činy, resp. niektoré z ďalších sexuálnych trestných činoch
priemerná dĺžka uvedených trestov môže byť ovplyvnená súbehom iných trestných
činov s trestnými činmi sexuálneho násilia, resp. niektorých z ďalších sexuálnych
trestných činov
tresty, ktoré boli uložené podľa výroku právoplatného rozhodnutia odsúdenej osobe
bez ohľadu na to, či bol uložený aj iný trest

Zdroj: Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR
Kontakt: ac.info@justice.sk
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