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127
ZÁKON
z 26. marca 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 2a
Obmedzenie základných práv a slobôd
(1) Poèas výkonu väzby je obvinený obmedzený najmä vo výkone práva na nedotknute¾nos osoby a jej
súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ
a iných písomností, práva slobodnej vo¾by povolania, práva na slobodné uívanie majetku a práva slobodne sa zhromaïova a zdruova v spolkoch, spoloènostiach alebo v iných zdrueniach.
(2) Poèas výkonu väzby obvinený nemá právo na
trajk, právo zaklada odborové organizácie a zdruova sa v nich a právo slobodne si vybra lekára a zdravotnícke zariadenie.
(3) Obvinený nemôe vo výkone väzby zaklada politické strany, politické hnutia a zdruova sa v nich
a nemôe vykonáva volené a iné verejné funkcie.
(4) Výkon práva odosiela a prijíma korepondenciu, balíky a poukazy potového platobného styku poèas výkonu väzby obvineného zabezpeèuje v jeho mene
ústav..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia § 11
písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí nahrádza citáciou § 51 ods. 1 písm. d) zákona è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V § 7 ods. 5 sa slová dekompenzaènej cely nahrádzajú slovami kompenzaènej miestnosti.
4. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Prísluník zboru predvedie obvineného v ústave
pred orgán èinný v trestnom konaní, súd, obhajcu, osoby a orgány uvedené v § 59 a 60, probaèného a mediaèného úradníka7) v pracovných dòoch v èase medzi 7.00 h
a 18.00 h a v sobotu v èase medzi 7.00 h a 15.00 h na
základe ich iadosti. Pred iné orgány alebo osoby mono obvineného predvies len po predchádzajúcom súhlase orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu,
ak tento zákon neustanovuje inak. iados o predvede-

nie obvineného na deò pracovného pokoja a vo sviatok
doruèí oprávnený orgán riadite¾ovi ústavu najneskôr
do 12.00 h predchádzajúceho pracovného dòa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 10 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Zákon è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

5. V § 9 odsek 6 znie:
(6) Prísluným orgánom èinným v trestnom konaní
alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného pred iné orgány alebo osoby pod¾a odseku 1
a predvedenie mimo ústavu pod¾a odsekov 3 a 4 sa rozumie v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, ktorý vo veci koná a po podaní obaloby predseda senátu alebo samosudca, ktorý vo veci
koná..
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
§ 13e zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 20 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. V § 12 odsek 7 znie:
(7) Kompenzaèná miestnos je miestnos peciálne
upravená tak, aby si obvinený nemohol spôsobi ujmu
na zdraví. Do kompenzaènej miestnosti sa umiestni obvinený na dobu do skonèenia príznakov jeho nekontrolovate¾ného správania. Kompenzaèná miestnos neslúi na ubytovanie obvineného a musí spåòa poiadavky
na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu
a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.8).
8. V § 12 sa vypúa odsek 10.
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou
zákon è. 355/2007 Z. z..
10. V § 16 odsek 4 znie:
(4) Lekár informuje riadite¾a ústavu o vánom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho ivot alebo zdravie; riadite¾ ústavu ïalej postupuje pod¾a
osobitného predpisu.11).
11. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Obvinený má právo prijíma a na vlastné náklady
odosiela korepondenciu bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenú hmotnos a rozmery
korepondencie ustanovuje osobitný predpis.12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 24 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení
neskorích predpisov..
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12. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Obvinený má právo dvakrát za mesiac v prítomnosti prísluníka zboru telefonova 15 minút v èase urèenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave. Pritom sa
vyaduje predchádzajúci súhlas orgánu èinného
v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môe pri udelení
súhlasu vyhradi svoju prítomnos pri telefonovaní; to
neplatí pre telefonovanie obvineného s obhajcom. Obvinený môe s obhajcom telefonova aj èastejie ako
dvakrát za mesiac.
(2) Obvinený môe telefonova obhajcovi a najviac
piatim blízkym osobám,12) ktorých meno, priezvisko,
adresu a telefónne èíslo uvedie vo svojej písomnej iadosti. Zbor je oprávnený elektronicky zaznamenáva
údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru
môe obsahova len údaje o volaných telefónnych èíslach, èase a dåke hovoru a pretelefonovanej finanènej
sume. Orgán èinný v trestnom konaní alebo súd môe
v odôvodnených prípadoch povoli obvinenému telefonova aj s inou osobou, alebo v inom, ako ústavným poriadkom vyhradenom èase..
13. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Zakazuje sa v balíku adresovanému obvinenému
zasiela cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy,
omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory
a iné obdobné látky, tlaèoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboenskú
neznáanlivos, faizmus alebo iné hnutia smerujúce
k potláèaniu práv a slobôd obèanov, násilie, krutos
alebo ohrozujúce mravnos, zbrane, strelivo a akéko¾vek predmety, ktoré mono zneui na zmarenie úèelu
väzby, alebo ohrozenie bezpeènosti v ústave. Ïalej je
zakázané v balíku zasiela akéko¾vek potraviny a nápoje, ktoré mono povaova za zdraviu kodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu,13a) alebo ktoré sa nimi
môu prepravou v balíku sta, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akéko¾vek potraviny a nápoje, ktoré
nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli
technologicky spracované akýmko¾vek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, suením,
údením, mrazením a podobne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov..

14. V § 22 ods. 3 prvá veta znie: Ak balík obsahuje
vec uvedenú v odseku 2 a taká vec sa vracia odosielate¾ovi prostredníctvom potového podniku, postupuje sa
pod¾a osobitného predpisu upravujúceho potové sluby.13b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon è. 507/2001 Z. z..

15. V § 22 ods. 3 v druhej vete sa za slovo èinom
vkladá èiarka a slová správnym deliktom.
16. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Ak orgán èinný v trestnom konaní alebo súd pri
vzatí obvineného do väzby alebo poèas jej trvania vydá
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príkaz na zaistenie peòaných prostriedkov v slovenskej mene, cudzej mene alebo cenín, ústav ich
prevezme a eviduje na konte obvineného; s peòanými
prostriedkami môe obvinený naklada a po písomnom súhlase orgánu èinného v trestnom konaní alebo
súdu..
17. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak orgán èinný v trestnom konaní alebo súd pri
vzatí obvineného do výkonu väzby alebo poèas jej trvania nevydá príkaz pod¾a odseku 1, peòané prostriedky
v slovenskej mene, cudzej mene alebo ceniny ústav prevezme a eviduje na konte obvineného. Obvinený môe
s peòanými prostriedkami naklada v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 6.
18. V § 23 ods. 4 sa na konci vypúa bodka a pripájajú sa tieto slová: v dobe prepustenia z výkonu väzby;
ak ide o cudzinca, do miesta jeho pobytu v Slovenskej
republike, ak také nie je, do najbliieho sídla zastupite¾ského úradu tátu cestovného dokladu, ktorého je
drite¾om, a ak ide o osobu bez tátneho obèianstva, po
hranicu v mieste opustenia Slovenskej republiky..
19. V § 23 ods. 5 sa písmená a) a d) nahrádzajú písmenami a) a b), ktoré znejú:
a) poh¾adávky spojené s výkonom väzby a výkonom
trestu,
b) poh¾adávky ostatných oprávnených fyzických osôb
alebo právnických osôb evidovaných v ústave..
20. V § 23 sa vypúa odsek 6.
21. Citácia v poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa
dopåòa týmito slovami:
Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

22. V § 27 ods. 4 sa slová kninice v ústave nahrádzajú slovami väzenskej kninice.
23. V § 30 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
m) dodriava opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred poiarmi a pri výkone práce pouíva predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky,
n) nosi preukaz obvineného..
24. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30a
Preukaz obvineného
Preukaz obvineného je urèený na identifikáciu obvineného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých
práv obvineného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Obsahuje fotografiu, meno,
priezvisko, základné èíslo a èiarový kód obvineného..
25. V § 32 ods. 2 sa za slová § 85, vkladajú slová
§ 85a, a slová § 126, sa vypúajú.
26. V § 32 ods. 5 sa za slovo odmeny vkladá èiarka
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dávok21a)

a

úrazových

Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) § 2 ods. 2 zákona è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
21b
) § 13 ods. 3 písm. a) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

27. V § 32 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 8,
ktoré znejú:
(6) Ak obvinený, voèi ktorému bol nariadený výkon
rozhodnutia zrákami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku;22a) pritom za mzdu povinného sa povauje pracovná
odmena, ak z nej mono uspokoji poh¾adávku.
(7) Ak bol obvinený premiestnený do iného ústavu,
tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrákami z jeho
pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na poradie vymáhaných poh¾adávok.
(8) Premiestnenie obvineného do iného ústavu sa
nepovauje za zmenu platite¾a mzdy.22b).
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a) § 293 a 295 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
22b
) Napríklad § 293 a 296 Obèianskeho súdneho poriadku
v znení neskorích predpisov..

28. V § 32 odsek 9 znie:
(9) Obvinený nesmie by kolený na práce s výbuninami, strelnými zbraòami, strelivom a návykovými
látkami a nesmie vykonáva práce s výbuninami,
strelnými zbraòami, strelivom a návykovými látkami.
S inými nebezpeènými látkami22c) môe obvinený pracova iba vo výnimoènom prípade pod doh¾adom prísluníka zboru alebo zamestnanca zboru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22c znie:

22c) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorích predpisov..

29. Doterají text § 35 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) O zaradení do reimu, v ktorom bude obvinený
vykonáva väzbu rozhodne riadite¾ ústavu alebo ním
poverený prísluník zboru najneskôr najblií pracovný deò po prijatí obvineného do výkonu väzby..
30. V nadpise piateho oddielu a v nadpise pod § 38 sa
vypúa èiarka a slovo priestupky.
31. V § 38 ods. 1 sa vypúajú slová a za
priestupok23).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 sa vypúa.
32. V § 38 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4 a 8.
33. V § 38 ods. 4 sa vypúajú slová alebo priestupku.
34. § 40 vrátane nadpisu znie:
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§ 40
Konanie o disciplinárnom previnení
(1) Právo uklada disciplinárny trest má v rozsahu
ustanovenej disciplinárnej právomoci vedúci oddelenia
výkonu väzby a samostatný referent reimu; o zhabaní
veci rozhoduje vedúci oddelenia výkonu väzby.
(2) O disciplinárnom previnení obvineného sa pred
uloením disciplinárneho trestu spíe záznam na predpísanom tlaèive. Zo záznamu musia by zrejmé údaje
o disciplinárnom previnení, najmä oznaèenie miesta,
èasu, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých
bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uloení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní zaloí
do osobného spisu obvineného. Uloenie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvod a dátum uloenia sa zaznamená do osobnej karty obvineného.
(3) Pred uloením disciplinárneho trestu musia by
objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina obvineného. Obvinenému sa
pred uloením disciplinárneho trestu musí umoni,
aby sa k veci vyjadril.
(4) Vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom
tlaèive a predloí obvinenému na podpis. Ak obvinený
vyjadrenie odmietne podpísa, prísluník zboru, v prítomnosti tretej osoby, uvedie túto skutoènos na predpísanom tlaèive, pripojí dátum, svoj podpis, meno
a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(5) Pri rozhodovaní o uloení disciplinárneho trestu
sa prihliada najmä na povahu a závanos disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky
a okolnosti, za ktorých bolo spáchané, mieru zavinenia, pohnútky a doterají postoj obvineného k plneniu
povinností.
(6) Disciplinárny trest mono obvinenému uloi do
30 dní odo dòa, keï sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýko¾vek prísluník zboru alebo zamestnanec zboru v ústave, najneskôr vak do jedného roka
odo dòa jeho spáchania.
(7) Za disciplinárne previnenie mono obvinenému
uloi len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa
ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(8) Ak nie je disciplinárne previnenie závané, alebo
obvinený sa takéhoto konania dopustil prvýkrát, mono previnenie riei aj pohovorom bez uloenia disciplinárneho trestu; o pohovore prísluník zboru urobí záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom
tlaèive..
35. Za § 40 sa vkladajú § 40a a 40f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 40a
Dôkazné prostriedky
V konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným
prostriedkom vetko, èo môe prispie k objasneniu
skutku, najmä vlastné zistenia prísluníka zboru alebo
zamestnanca zboru, výpoveï obvineného alebo inej
osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia by
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oznaèené konkrétne a to takým spôsobom, aby ich bolo
mono preveri. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveï
svedka, uvedie sa struèný obsah výpovede s jeho vlastnoruèným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie
skutku, prísluník zboru je oprávnený zaisti vec alebo
listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie obvineného nezbavuje prísluníkov zboru povinnosti preskúma a dostupnými prostriedkami preveri vetky
okolnosti skutku.
§ 40b
Oznámenie rozhodnutia
(1) Uloenie disciplinárneho trestu sa vykoná rozhodnutím na predpísanom tlaèive. Rozhodnutie sa
oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia obvinenému,
ak obvinený o to poiada, doruèí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia.
(2) Obvinený potvrdí ústne vyhlásenie alebo doruèenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom; ak
to odmietne, pouije sa postup pod¾a § 40 ods. 4. Deò
doruèenia rozhodnutia je dòom jeho oznámenia.
§ 40c
Opravný prostriedok
(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu je sanos.
(2) Obvinený má právo do troch dní odo dòa oznámenia rozhodnutia o uloení disciplinárneho trestu poda
proti nemu sanos. Odkladný úèinok má len sanos
proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci, a ak tak
ustanovuje osobitný predpis.25a)
(3) Proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu prepadnutia veci a rozhodnutiu o zhabaní veci môe
poda sanos obvinený a osoba, ktorej sa rozhodnutie
o zhabaní veci priamo týka.
(4) O sanosti rozhodne do piatich pracovných dní
od jej podania najbliie nadriadený toho, kto sanosou napadnuté rozhodnutie vydal.
§ 40d
Podanie opravného prostriedku
Sanos proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho
trestu pod¾a § 40c mono poda písomne alebo ústne
prísluníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uloil alebo jeho najbliie nadriadenému. Ak bola sanos podaná písomne, vyznaèí sa na nej dátum jej prevzatia
prísluníkom zboru. O sanosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlaèive, v ktorom sa uvedú
podstatné dôvody sanosti a dátum podania.
§ 40e
Konanie o opravnom prostriedku
(1) Ak je sanos proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu podaná v lehote pod¾a § 40c ods. 2,
prísluník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnú o sanosti proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu je povinný preskúma najmä, èi je preukázané, e sa
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disciplinárne previnenie stalo, èi ho spáchal obvinený,
èi skutok je disciplinárnym previnením. Súèasne preskúma, èi nebola prekroèená disciplinárna právomoc
prísluníka zboru, ktorý disciplinárny trest uloil.
(2) Prísluník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnú
o sanosti proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho
trestu
a) zamietne sanos, ak bola podaná oneskorene,
b) zamietne sanos, ak je spáchanie disciplinárneho
previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané
a uloený disciplinárny trest je úmerný závanosti
spáchaného disciplinárneho previnenia,
c) zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané, ale uloený disciplinárny trest je vzh¾adom
na závanos spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny,
d) zruí rozhodnutie o uloení disciplinárneho trestu,
ak neboli dostatoène objasnené vetky skutoènosti,
ktoré sú pre uloenie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajie dôkazy pre rozhodnutie nedostatoèné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie prísluníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uloil. V ïalom konaní nemôe dôjs
k zmene rozhodnutia v neprospech obvineného. Proti novému rozhodnutiu o uloení disciplinárneho
trestu má obvinený právo poda sanos,
e) zruí rozhodnutie o uloení disciplinárneho trestu,
ak nie je preukázané, e sa obvinený disciplinárneho
previnenia dopustil.
(3) Rozhodnutie o sanosti proti rozhodnutiu o uloení disciplinárneho trestu prísluník zboru písomne
odôvodní na predpísanom tlaèive.
§ 40f
Zapoèítanie disciplinárneho trestu
Pri zmene alebo zruení rozhodnutia o uloení disciplinárneho trestu pod¾a § 40e ods. 2 písm. c) a d) sa
pôvodne uloený disciplinárny trest, ak u bol aspoò
sèasti vykonaný, zapoèíta do novouloeného disciplinárneho trestu. Ak zapoèítanie nie je moné, prihliadne
sa na túto skutoènos pri stanovení druhu a výmery
novoukladaného disciplinárneho trestu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Napríklad § 70 Trestného poriadku..

36. V § 42 ods. 1 sa vypúa tretia veta.
37. § 42 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) O odpustení disciplinárneho trestu alebo
o upustení od výkonu zvyku disciplinárneho trestu
rozhoduje prísluník zboru, ktorý o jeho uloení rozhodol, alebo prísluník zboru s vyou disciplinárnou
právomocou; záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty obvineného..
38. V § 43 odsek 2 znie:
(2) Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po
dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie poiada. Ak bolo obvinenému uloených viac disciplinárnych trestov popri sebe nemono ich zahladi,
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kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho
trestu pod¾a tohto odseku, ak bol uloený..
39. § 44 znie:
§ 44
(1) Na organizovaní vzdelávacích, osvetových a záujmových aktivít pre obvinených umiestnených v oddiele
so zmierneným reimom sa môu podie¾a aj tátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby,
záujmové zdruenia obèanov, cirkvi, náboenské spoloènosti, nadácie a charitatívne organizácie, ktoré pôsobia v súlade s osobitnými predpismi;26) podmienkou
je súhlas riadite¾a ústavu a schválenie predloeného
projektu aktivít.
(2) Obvinený má právo na poskytnutie pomoci orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pod¾a osobitných predpisov.27)
(3) Obvinený má právo na poskytovanie duchovnej
sluby v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch a pod¾a pravidiel výkonu náboenských úkonov dohodnutých medzi cirkvami a náboenskými spoloènosami a ústavom pod¾a osobitných
predpisov.28)
(4) Duchovné sluby môu poskytova len osoby vykonávajúce duchovenskú èinnos na základe poverenia tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti.
(5) Duchovné sluby obvinenému v kolúznej väzbe
mono poskytnú len po predchádzajúcom súhlase orgánov èinných v trestnom konaní alebo súdu; to neplatí, ak duchovnú slubu poskytuje väzenský kaplán alebo duchovný ústavu. Väzenský kaplán a duchovný
ústavu vedie o poskytnutí duchovnej sluby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu, ktorá sa na poiadanie
poskytne príslunému orgánu èinnému v trestnom konaní alebo sudcovi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26, 27 a 28 znejú:

26

 ) Napríklad zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery
a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov, zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, zákon è. 34/2002 Z. z.
o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
27
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28
) Napríklad zákon è. 308/1991 Zb. v znení neskorích predpisov, Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou
stolicou (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou
republikou a registrovanými cirkvami a náboenskými spoloènosami è. 250/2002 Z. z. a Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboenskými spoloènosami o výkone pastoraènej sluby ich veriacim
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky è. 270/2005 Z. z..

40. V § 50 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
41. V § 54 ods. 1 sa za slová z pracovnej odmeny
vkladá èiarka a slová nemocenských dávok a úrazových dávok.
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42. V § 54 ods. 3 písm. a) sa èíslica odkazu k poznámke pod èiarou 28 nahrádza èíslicou 29.
43. V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak obvinenému, ktorý nemá peòané prostriedky bola poskytnutá zdravotná starostlivos a z rozpoètu
ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peòaný príspevok pod¾a § 16 ods. 2, je povinný nahradi ju na základe rozhodnutia riadite¾a ústavu..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
44. § 56 vrátane nadpisu znie:
§ 56
Spoloèné ustanovenia
(1) Ústav a generálne riadite¾stvo môe trvale upusti
od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýených trov výkonu väzby
a) od obvineného, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný vinným a vyhostený alebo
vydaný do cudziny, ak je zrejmé, e vymáhanie trov
spojených s výkonom väzby a zvýených trov výkonu
väzby by bolo neúèelné a nehospodárne,
b) ak je zrejmé, e suma, ktorá by sa vymohla, nepostaèí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,
c) ak vymáhanie trov výkonu väzby a zvýených trov
výkonu väzby je spojené s nadmernými akosami,
prièom je zrejmé, e ïalie vymáhanie nebude vies
ani k èiastoènému uspokojeniu poh¾adávky,
d) ak je zrejmé, e majetok obvineného nepostaèí ani
na èiastoèné uspokojenie poh¾adávky,
e) ak sa v období troch rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich a doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
f) ak nemohlo dôjs k uspokojeniu poh¾adávky ani vymáhaním od dedièov obvineného.
(2) Ústav a generálne riadite¾stvo trvale upustí od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýených
trov výkonu väzby, ak poh¾adávka spojená s trovami
výkonu väzby a zvýenými trovami výkonu väzby sa
premlèala a obvinený vzniesol námietku premlèania.
(3) Na trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávky
vyej ako desanásobok minimálnej mzdy sa vyaduje
súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4) Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania
poh¾adávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýenými trovami výkonu väzby musí obsahova najmä
právny dôvod vzniku poh¾adávky, výku poh¾adávky
a dôvody upustenia od vymáhania poh¾adávky. Rozhodnutie nie je moné preskúma súdom. Obvinený sa
o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky neupovedomuje.
(5) Pri trvalom upustení od vymáhania poh¾adávok
za náhradu kody na majetku tátu v správe ústavu sa
postupuje primerane pod¾a odsekov 1 a 4.
(6) Ak obvinený zomrel, pri vymáhaní trov spojených
s výkonom väzby, zvýených trov výkonu väzby a sumy
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urèenej na náhradu kody na majetku tátu v správe
ústavu, sa postupuje pod¾a Obèianskeho zákonníka.40)

50. V § 65 v odsekoch 4 a 8 za slovo zboru sa vkladajú slová alebo ústavu.

(7) Právo vymáha poh¾adávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýených trovách výkonu
väzby a sume urèenej na náhradu kody na majetku
tátu v správe ústavu sa premlèí po troch rokoch po
uplynutí lehoty urèenej na splnenie uloenej povinnosti..

51. V § 66 písmená k) a m) znejú:
k) nosení preukazu obvineného,
l) zrákach z pracovnej odmeny a poradí zráok u obvineného,
m) urèení trov výkonu väzby,.

45. V § 57 ods. 2 slovo alebo za slovom podmienkam sa nahrádza slovom a.
46. V § 61 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý
znie:
(1) Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2 a 4.
47. V § 65 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
48. V § 65 sa vypúa odsek 2.

52. § 66 sa dopåòa písmenami n) a o), ktoré znejú:
n) urèení výky a náhrade kody na majetku tátu
v správe ústavu,
o) urèení výky a zrákach na úhradu zvýených trov
výkonu väzby u obvineného..
53. § 67 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 3
písm. b) sa vzahujú aj na obvinených, ktorí sú stíhaní
pre trestné èiny uvedené v § 43 ods. 1 zákona
è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorích
predpisov..

Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
49. V § 65 ods. 4 sa vypúajú slová zrákami zo
mzdy pod¾a osobitných predpisov.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

